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Abstract 
This essay is about how and why teachers use fiction litterature as a teaching method. It´s 

based on a study among eight teachers in year 4-6 at a school in Mariehamn in the Åland 

Islands. The results show the high importance of using fiction litterature in education. Fiction 

literature is highly valued in all subjects as it stimulates the students development of language, 

empathy and fantasy. The curriculum´s aim of using fiction litterature is to stimulate the 

pleasure of reading. This essay shows that the teachers are valueing the language develpoment 

as the most important reason.  
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Inledning 
Det sägs ofta i media att skönlitteraturen är i kris. Läsförmågan bland barn och ungdomar 

anses ha blivit sämre och bibliotekens utlåning av skönlitteratur har minskat. Samtidigt ger 

bokförlagen ut fler böcker än någonsin och tidsskrifternas antal har ökar. Vi läser på resor, 

kaféer och raster och vi lyssnar på hörböcker när vi motionerar. Pocketböcker och magasin 

konsumeras som slit och slängvaror av vuxna medan barn anses läsa alldeles för lite. En del 

av skolans uppdrag är att utbilda barnen till allmänbildade samhällsmedborgare. Dit hör enligt 

läroplanen att läsa skönlitteratur. De flesta vet vad skönlitteratur innebär. Men det är ändå värt 

att definiera eftersom alla väger in sina egna kunskaper i begreppet. I den här uppsatsen 

definieras skönlitteratur som litteratur som utgörs av fiktiva berättelser. Skönlitteratur kan 

även innehålla rena faktakunskaper, som då är skrivna i berättande form. Skönlitteratur 

uttrycker mänskliga känslor och tankar, som ofta är lätta att identifiera sig med. Skönlitteratur 

skrivs för alla åldrar.1  

 

Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen handlar om användning av skönlitteratur i undervisning. Undersökningen 

är gjord i en skola i Mariehamn på Åland. Syftet är att visa hur och varför åtta klasslärare i 

årskurs 4-6 arbetar med skönlitteratur i sin undervisning. Detta kommer att sätta i relation till 

läroplanen. Uppsatsen berör inte skönlitteraturen i sig, utan visar skönlitteraturen som 

pedagogisk metod, dvs. vad som finns att lära av den. Uppsatsen utgår från följande 

frågeställningar: 

• Hur används skönlitteratur i undervisningen? 

• Varför ska eleverna läsa skönlitteratur? 

• Vad säger läroplanen om användning av skönlitteratur i undervisning? 

 

Landskapet Åland 
Åland består av ca 6500 öar och skär som bebos av ca 26 000 invånare. 10 500 av dessa bor i 

den enda staden, Mariehamn. 1920 beslöt Finland att Åland skulle vara en självstyrd del av 

landet. 1921 befästes landskapets neutralitet, demilitarisering samt att garantier för den 

åländska kulturen och det svenska språket. I och med självstyret stiftar Åland i stor 

utsträckning sina egna lagar och förordningar. Läroplanen för grundskolan skiljer sig från den 

                                                 
1 Wingård 1994: 85 
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finska då landskapet har utarbetat den efter de åländska förhållandena. Åland har 16 

kommuner som ansvarar för att ge en nioårig grundutbildning. Kommunerna har minst en 

grundskola, den största kommunen Mariehamn har tre. Åland är enligt självstyrelselagen 

enspråkigt svenskt, och därmed sker all undervisning på svenska. Engelska är obligatoriskt 

undervisningsämne, medan finska, franska och tyska är valbara.2 

 

Ålands läroplan för grundskolan 
1866 infördes folkskoleförodningen i Finland. Alla barn fick därmed möjlighet att gå i skola. 

Några år senare, 1870, byggdes den första folkskolan på Åland. 1920 fastslogs lagen om 

läroplikt. Alla barn fick rätt att gå i skola. Privata och kyrkliga skolor övertogs av 

kommunerna och blev folkskolor.3 Den gällande läroplanen för grundskolan på Åland är 

fastställd av Ålands Landskapsstyrelse 1996. Revideringar har gjorts 2004-2007.4 Läroplanen 

bygger på en inlärningssyn som ser lärandet som en individuell och social process där 

lärandet handlar om att inhämta ny kunskap och lära sig nya erfarenheter, men även att 

tillägna sig metoder och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande.5 Grundskolan ska ge 

allmänbildande kunskaper och färdigheter. Med allmänbildning avses  

”(---) en allsidig kunskap som rör och förklarar människan, samhället och naturen. 

Allmänbildning omfattar såväl teknisk och naturvetenskaplig som humanistisk och 

samhällsvetenskaplig kunskap” (---) ”etisk och estetisk lyhördhet, ett utvecklat 

känsloliv och förmåga att åskådliggöra olika företeelser och granska frågor ur olika 

synvinklar.” (---) ”Hög allmänbildning utgör med andra ord en viktig grund för bl a 

yrkesstudier och framgång i arbetslivet.”6  

Under de inledande skolåren ska eleverna lära sig att lyssna på varandra och på sagor och 

berättelser. De ska även lära sig att berätta och prata om sina upplevelser via litteratur, bilder 

och film, kunna planera, redovisa och uppträda i olika talarsituationer. Med åren ska eleverna 

vidareutveckla det de lärt sig samt lära sig att lyssna och uppfatta andras åsikter och värderingar 

och att själva muntligt framföra sina tankar och stå för sina åsikter.7 

 

Undervisningen i svenska ska leda till att  

”(---) varje elev blir medveten om att språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel 

och till att eleverna förstår och blir förstådda genom det talade, lästa och skrivna ordet. 

                                                 
2 Eriksson 2002: 5f, 14, 18, 27 
3 Lindh 2003: 30, 94 
4 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 1 
5 Ibid: 9 
6 Ibid: 6 
7 Ibid: 25 
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Eleverna skall kunna utnyttja de kunskaper och den information som fackböcker, 

skönlitteratur, tidningar, tidskrifter och informationsteknologi erbjuder. Det allmänna 

syftet med svenskundervisningen är att stärka elevernas självkänsla, vilja och mod att 

uttrycka sig så, att de lär sig konsten att kommunicera d v s att tala, läsa och skriva. 

Undervisningen skall skapa och upprätthålla elevernas läslust och lust att uttrycka sig i 

tal och skrift.”8  

Under grundskolans nio år ska eleverna lära sig att läsa barn- och ungdomsböcker, analysera 

och kritiskt granska hur litteratur förhåller sig till verkligheten. Eleverna ska även kunna 

använda bibliotek, datorer, Internet, facklitteratur, uppslagsböcker, ordlistor, ordböcker, 

dagstidningar och tidskrifter.9 Enligt läroplanens ska skolbiblioteket  

”(---) tillhandahålla kunskapskällor, i såväl tryckt som elektronisk form, som 

kompelement till läromedlen och för att ge eleverna kunskap att söka fram, jämföra 

och värdera information.”10 (---) ”För att skapa ett bestående läsintresse hos eleverna 

bör skolan ha riklig tillgång till god skönlitteratur. Skönlitteraturen skall dominera i 

läsundervisningen. Genom läsupplevelser som stimulerar och berikar personligheten 

och vidgar verklighetsmedvetandet kan eleverna få kännedom om litteraturens 

mångfald och rikedom.”11 

Läroplanen framhåller att lärarna själva får välja de undervisningsformer och arbetssätt som de 

anser fördelaktiga för undervisningsämnet förutsatt att dessa stimulerar elevernas inlärning. 

Lärarna får även välja undervisningsmaterial och hur de vill kombinera olika läromedel med 

varandra.12 

 

Tidigare forskning  
De författare som i det följande presenteras är de som i dagsläget är aktuella på 

skönlitteraturområdet. Det finns givetvis äldre litteratur på området men många av dessa verk 

ligger till grund för eller är mer eller mindre samma som de nyare. I den här uppsatsen 

används därför den nyaste forskningen. Författarna nedan används inte i någon större 

utsträckning i uppsatsen, men har spelat en stor roll för förförståelsen och kunskapen inom 

undersökningsområdet. De har även varit inspirationskällor och väckt tankar och idéer om hur 

man som lärare på olika vis kan använda skönlitteratur i sin undervisning. 

 

                                                 
8 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 23 
9 Ibid: 25 
10 Ibid: 11 
11 Ibid: 23 
12 Ibid: 11 
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Aidan Chambers är en engelsk ungdomsförfattare och litteraturpedagog. I boken Böcker inom 

oss - om boksamtal från 1993 ger Chambers en praktisk handledning i hur man stimulerar 

barn att läsa, prata om, förstå och kritisera det lästa. Chambers anser att man ska samtala om 

allt man läser.13 

 

Gunilla Molloy arbetar på Lärarhögskolan i Stockholm. År 2002 lade hon fram sin avhandling 

Läraren, Litteraturen och eleven. Den finns även i populärversion under titeln Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar. Studien visar att lärares val av litteratur för gemensam läsning 

ofta inte överensstämmer med elevernas intressen. Hon har skrivit även skrivit bland annat 

Reflekterande läsning och skrivning om hur lärare kan hjälpa elever att stimuleras till att 

utveckla sina färdigheter i att läsa och diskutera skönlitteratur. Molloys forskning är inriktad 

på skönlitteraturens betydelse i skolan och då med fokus på högstadiet.14 

 

År 2003 gav Bibliotekstjänst i samarbete med barnboksinstitutet ut antologin LÄSlust & 

LÄTTläst. Boken är skriven av pedagoger som vänder sig till lärare vid mellanstadiet, 

högstadiet och gymnasiet. Syftet är att stimulera till läslust och hur man kan arbeta med 

skönlitteratur i skolan.15 

 

Bengt Brodow är läromedelsförfattare i svenskämnet och arbetar för Gleerups Förlag. Senast 

utgivna bok är Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori skriven tillsammans 

med Kristina Rininsland. Studien är gjord bland lärare på högstadiet och gymnasiet. Boken 

redogör de olika arbetssätt och metoder som lärarna använder när de arbetar med 

skönlitteratur i skolan.16 

 

Journalisten Gabriella Ekelund gav i samarbete med UR 2007 ut boken Om barn och böcker. 

Boken handlar om barnens perspektiv och hur barn genom samtal kring berättelser kan lära 

sig om sin omvärld. Boken bygger på intervjuer med författare, förskolepedagoger och 

forskare. Den ger även lästips på pedagogiska bilderböcker.17 

 

                                                 
13 Chambers 2007 
14 Molloy 2004, 2007 
15 Norberg 2003 
16 Brodow & Rininsland 2005 
17 Ekelund 2007 
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Det har skrivits en del examensuppsatser om användning av skönlitteratur i undervisningen. 

De flesta behandlar lågstadiet, högstadiet och gymnasiet och fokuserar på läslust utifrån olika 

aspekter. Här nedan följer fyra exempel på forskning om skönlitteratur som anknyter till den 

här uppsatsens syfte. I och med att alla områden är specifikt avgränsade till ett visst 

undersökningsområde ges många bilder och infallsvinklar på skönlitteraturens 

användningsområden i skolan. 

 

Kerstin Englund, Linköpings Universitet 2002, fokuserar på språkutveckling i uppsatsen 

Språkutvecklande arbete i år F-3. Bland annat högläsning påvisas vara en fördelaktig metod 

för att förskolebarn ska utveckla sitt språkförråd och användningsmöjligheterna.18 

 

Ylva Grönberg, vid Linköpings Universitet, skrev 2003 uppsatsen Boksamtal. Att arbeta med 

skönlitteratur som stimulans för tanke och språk. Den handlar om hur lärare leder boksamtal 

med elever på högstadiet. Resultatet visar att samtalen och skönlitteraturen ger självinsikt och 

kunskap om världen.19 

 

Läslust genom skönlitteratur – en möjlighet för alla? skrevs av Paulina Andersson och Sandra 

Vestin vid Umeå Universitet år 2005. Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på 

hur lärare anser att de skapar läslust hos elever med svenska som andraspråk. Undersökningen 

är gjord på en F-6 skola. Resultatet visar att elever ifråga drar nytta av att läsa skönlitteratur.20 

 

Ann Ström och Caroline Nilsson vid Luleå Tekniska Universitet skrev 2005 Med 

skönlitteraturen i fokus. Ett studiemotiverande läromedel att bygga vidare på. 

Undersökningen bygger på en årskurs 9 och deras temaarbete med en roman. Resultatet visar 

att arbete med skönlitteratur fungerar studiemotiverande för eleverna.21 

 

Teoretisk ram 
Den litteratur och de teorier som används i uppsatsen presenteras i det här avsnittet. Teorierna 

ifrågasätts inte eller ställs i relation till varandra. Litteraturgenomgången ger förståelse för och 

inblick i författarnas forskningsområden.  

                                                 
18 Englund 2002 
19 Grönberg 2003 
20 Andersson & Vestin 2005 
21 Nilsson & Ström 2005 
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Lev Vygotskij var en rysk pedagogisk teoretiker vars verk blev kända i västvärlden under 

1960-talet. Han lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning i 

högre grad än att det är en oberoende individuell process. Vygotskij har ett sociokulturellt 

synsätt med omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. Med 

utveckling avser han tankeförmåga, språk samt mental och personlig utveckling. Hans teorier 

om barns språkutveckling används flitigt sedan 1980-talet och ligger till grund för läroplaner i 

exempelvis Sverige och på Åland. Vygotskijs teorier är moderna och var före sin tid. Många 

av Vygotskijs skrifter förbjöds eller trycktes inte under hans livstid. De verk som används i 

den här uppsatsen är Tänkande och språk från 1934 samt Pedagogisk psykologi från 1924 

kommenterad av Gunilla Lindqvist 1999.22 

 

Cai Svensson är docent vid Tema Kommunikation vid Linköpings Universitet. Svensson 

skrev 1985 sin avhandling The construction of poetic meaning. A cultural-developmental 

study of symbolic and non-symbolic strategies in the interpretations of contemporary poetry. 

Han har även forskat om hur man kan skapa studiemotivation bland annat genom att använda 

skönlitteratur. I den här undersökningen används en artikel om litteraturläsningsförmågan och 

dess utveckling. Fokus ligger på socialisationens betydelse för språkutvecklingen.23 

 

Louise M Rosenblatt skrev 1938 Literature as Exploration. I den kritiserade hon tidens 

undervisning där texter lästes för att ge rätta eller fel svar. Rosenblatt menar att det inte fanns 

rätt eller fel svar på hur en text ska läsas utan hur en text uppfattas är beroende på läsaren och 

mötet med texten. Hennes synsätt kallas Reader-response theory och är aktuell än idag. År 

2002 översattes hennes bok till svenska under namnet Litteraturläsning som utforskning och 

upptäcktsresa.24 

 

Lars Göran Malmgren var docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han skrev och 

forskande under sin levnadstid mycket inom svenskundervisningen i skolan. Han skrev bland 

annat Litteraturläsning på lek och allvar och Åtta läsare på mellanstadiet. Det verk som 

används i den här undersökningen är Svenskundervisning i grundskolan. Malmgren delar upp 

                                                 
22 Vygotskij 2001, Lindqvist 2001 
23 Svensson 1985, 2000 
24 Rosenblatt 2002 
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svenskämnet i tre delar, erfarenhetspedagogiskt ämne, litteraturhistoriskt bildningsämne samt 

färdighetsämne. I princip så följer läroplanen i svenska denna uppdelning.25 

 

Pauline Gibbons arbetar vid University of technology Sydney. Hon forskar om flerspråkig och 

multikulturell undervisning samt hur andraspråk och talspråk utvecklas i klassrumsmiljöer. 

2006 översattes ett av hennes viktigare verk till svenska under titeln Stärk språket, stärk 

lärandet. I den här undersökningen används hennes teorier om vikten av att kunna språket för 

att stimulera inlärningen.26 

 

Tanke och språk 
Vygotskij menar att utveckling sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att utvecklas 

behövs redskap; fysiska och psykologiska. De fysiska är artefakter som människan själv 

tillverkat, tex. papper och pennor. De psykologiska redskapen är sådant vi använder för att 

tänka och kommunicera, tex. siffersystemet och språket. Det viktigaste psykologiska 

redskapet är språket eftersom det är genom språket en kommunikation sker mellan människor 

och inom människor. Språket är länken mellan samhället och individen. Genom interaktion 

mellan människor bygger individen upp sociala och erfarenheter som förmedlas via språket. 

Användningen av kunskaperna i olika situationer skapar fler och nya redskap. Vygotskij 

kallar detta för den intrapsykologiska funktionen, dvs. människans tänkande.27 Att tänka är för 

ett litet barn att minnas, medan att minnas för ungdomar är att tänka. Tänkandet är individens 

tal till sig själv.28 Språket har två funktioner; det är ett medel för social kommunikation av 

människors erfarenheter samt är det viktigaste redskapet för tänkandet.29 Vygotskij menar att 

kunskaperna och redskapen hör ihop med lärande och utveckling i förhållande till individens 

ålder.30 Det sker ständigt och förändring, dynamik och utveckling är därför det mest 

utmärkande för människan. Språket utvecklas allteftersom man skaffar sig nya sociokulturella 

erfarenheter. Processen pågår konstant och man kan därmed aldrig bli fullärd. Det är det 

sociokulturella sammanhanget som är det avgörande för hur man upplever en text, inte texten 

i sig.31  

 
                                                 
25 Malmgren 1988, 2001, 2003 
26 Gibbons 2006 
27 Säljö 2005:116ff 
28 Lindqvist 2001: 144 
29 Ibid: 120 
30 Säljö 2005:116ff 
31 Vygotskij  2001: 394, 462f 
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Litteratur som andraspråk 
Litteraturvetaren Cai Svensson anser att individen genomgår två stadier av socialisation. Den 

första och primära är att bli medlem av samhället med hjälp av sina föräldrar och andra 

betydande personer. Det sekundära stadiet sammanbinder den inlärda 

verklighetsuppfattningen med omvärlden genom barnet med åldern får större förståelse för 

ord, känslor, tankar och sambanden däremellan utifrån kulturen och samhället de lever i. 

Svensson menar att förmågan att tolka text är en specifik del av den sekundära 

socialisationen. Han ser utvecklingen och förståelsen av läsning och skrivning som ett slags 

andraspråk. Andraspråket utvecklas med rätt stimulans och med åldersmässig erfarenhet. Från 

att ha gjort bokstavliga tolkningar av text utvecklas man till att kunna se samband, helheter 

och symbolik.32 

 

Transaktion 
Litteraturvetaren Louise Rosenblatt menar att en text kan existera utan en läsare, men får 

ingen mening förrän det sker en transaktion mellan texten och läsaren. Texten och läsaren har 

båda en central roll i den händelse som inträffar när en text läses och meningarna får en 

betydelse. Transaktionen mellan läsaren och texten följer inga specifika mönster utan grundar 

sig på individens bakgrund. Det finns alltså inte en korrekt läsning av en text, utan många 

olika tolkningar. Däremot kan en välskriven text tolkas mer eller mindre lika oavsett 

individens referensramar. Språk utvecklas socialt, men skapas av individernas unika 

bakgrunder. Läsning bygger på tidigare språk- och livserfarenheter. Med detta som grund 

rekonstrueras ny förståelse och erfarenhet hela tiden livet ut.33  

 

Att stärka språket och lärandet 
Litteraturpedagogen Pauline Gibbons menar att en bred språkutveckling är till stöd för 

läsförmågan, men också att läsförmågan är ett stöd för språkutvecklingen. Man lär sig språket 

medan man läser, det är inte enbart en förutsättning för att kunna läsa. Gibbons påpekar att i 

läroplaner betraktas att lyssna och tala som ett moment. Det gör att lyssnandet ofta blir 

åsidosatt, trots att det är just lyssnandet som är nyckeln till språkutveckling. Lyssnande kan 

vara av envägsnatur, där inga svar förväntas eller av tvåvägsnatur i form av en dialog. De 

                                                 
32 Svensson: 2000: 242ff, 246ff 
33 Rosenblatt 2002: 14, 35ff 
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typer av ämnen som avhandlas är vardagsämnen eller faktaämnen.34 Genom att lyssna, tala, 

skriva och läsa stärks språket och därmed stärks lärandet. 

 

Tredelad svenska 
Litteraturpedagogen Lars-Göran Malmgren delar in svenskämnet i tre delar; svenska som 

färdighetsämne, som litteraturhistoriskt bildningsämne och som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Undervisningen i svenska som färdighetsämne fokuserar på utveckling av elevernas språkliga 

färdigheter och den praktiska nyttan av språkkunskaper. Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne fokuserar på litteraturens historiska verk och författare. Båda fokuserar tydligt 

på vad eleverna ska lära sig. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från elevernas 

egna erfarenheter i den aktuella elevgruppen. Det viktiga är att väcka intresse för 

kunskapssökande och för att se helheter. I detta sammanhang ses skönlitteratur som en viktig 

komponent för att öppna upp intresset för andra ämnen.35  

 

Metod och avgränsning 
Hermeneutiken menar att den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket. 

Detta vetenskapliga förhållningssätt används för att uppnå en kvalitativ förståelse utifrån ett 

subjektivt och reflexivt forskarperspektiv.36 Den teoretiska ramen som används i uppsatsen 

bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att när man som individ tex. läser en 

ny text har man redan en förförståelse för innehållet i och med tidigare livserfarenheter. När 

texten läses får man nya erfarenheter inför nästa text inom samma genre som man läser, och 

så pågår lärandet i en oändlig spiral. Inom hermeneutikens förhållningssätt kan man inte få 

förståelse för ett förhållande eller situation om man inte vet hur helheten ser ut. Delheternas 

plats i helheten ska tolkas tillsammans och i förhållande till varandra för att få förståelse för 

undersökningen.37 I den här undersökningen utgör åtta enkätmaterial kontexten. För att få ett 

djup och en större förståelse kompletteras den med en intervju.  

 

Den här studien grundas på en intervju och en enkätundersökning med verksamma lärare i 

årskurs 4 – 6 i Strandnäs skola i Mariehamn. Syftet med undersökningen är att få förståelse 

för hur lärarna använder skönlitteratur i sin undervisning. Undersökningen ger ingen 

                                                 
34 Gibbons 2006: 137f, 141 
35 Malmgren 1996: 87ff 
36 Patel & Davidsson 1996: 25f 
37 Florén & Ågren 2006: 141 
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heltäckande eller representativ bild av vad de åländska lärarna använder sig av skönlitteratur 

inom undervisningen. En undersökning omfattande hela Åland eller en jämförelse med 

svenska och finska skolor skulle vara intressant, men alldeles för stort för att hantera i en 

kandidatuppsats. Så den här undersökningen snuddar endast lite på ytan och ger insyn i hur 

det ser ut på en skola höstterminen 2007.  

 

Strandnäs skola ligger i Mariehamn och är en 1-9 skolan med ca 400 elever. Årskurs 1–5 går i 

Södra byggnaden och årskurs 6-9 i den Norra. De flesta årskurser består av tre klasser, några 

av två och varje klass har ca 15 elever. På skolan arbetar ca 40 lärare.38 

 

Under år 2007 har jag arbetat som lärarvikarie på Strandnäs skola. Jag har därmed en viss 

insikt i skolans arbetssätt. Som forskare närmar man sig sin undersökning utifrån sina egna 

erfarenheter. Inom hermeneutiken kallas detta förförståelse och ses som en tillgång eftersom 

den ger en bra grund för ett helhetsperspektiv och en djupare insikt.39 Samtidigt gör detta att 

jag kanske inte tolkar svaren på samma sätt som någon utomstående skulle ha gjort, eftersom 

jag troligen läser in lite mer i dem. Om detta är positivt eller negativt är upp till läsaren att 

bedöma. 

 

Urval 
Valet av årskurs 4, 5 och 6 har gjorts medvetet. Som framkommit tidigare i uppsatsen har det 

gjorts många undersökningar inom årskurs 1-3 samt 7-9. Åren däremellan inte undersökts lika 

ofta. Lars-Göran Malmgren har gjort undersökningar bland svenska mellanstadieelever. 

Åldrarna 10 – 12 är spännande eftersom barnen har en grund för sin läsning och håller på att 

utveckla sitt språk. Dessa år brukar i allmänt tal kallas slukaråren. Begreppet förklarar barnens 

inställning till livet, dvs. att de är entusiastiska, öppna och nyfikna på att lära sig nya saker.40 

 

De nio lärare som undervisar i årskurs 4-6 i Strandnäs skola har alla varit positiva till att 

medverka i min undersökning. Endast en lärare valde pga. tidsbrist att inte delta. Lärarna har 

arbetat olika länge som lärare, men när man studerar resultatet ser man att de har mer eller 

mindre lika värderingar. I och med att svaren var lika, bara uttryckt i olika ord, samt att 

enkätmaterialet är så innehållsrikt har endast en intervju gjorts.  

                                                 
38 http://www.mariehamn.aland.fi/skol/snas/  
39 Patel & Davidsson 1996: 26f 
40 Amborn & Hansson 1998: 4 
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Eftersom undersökningen berör tre årskurser omfattande nio lärare på en skola där alla känner 

varandra är det viktigt att alla får vara anonyma. Därför förekommer inte heller några citat, 

allt återges i berättande text. Är någon intresserad av att veta de exakta resultaten av enkäterna 

och intervjun så finns de arkiverade hos mig. 

 

Enkät 
Undersökning med enkäter är en fördelaktig metod när man vill få en helhetsbild och grund 

att stå på. Enkäter ger ett kvantitativt material som kan bearbetas till statistik. Genom att alla i 

undersökningen svarar på samma frågor kan man urskilja mönster och tendenser i hur svaren 

fördelar sig.41 Enkäter ger dock inget utrymme för deltagarna att ifrågasätta. Beroende på hur 

frågorna är konstruerade och på deltagarnas referensramar kan olika tolkningsversioner 

uppstå. Det är därför av högsta vikt att konstruera frågor som är korta och enkla och inte kan 

misstolkas. De har begränsats till 20 st, dels för att det finns en gräns för vad vi som 

människor uppfattar som tidskrävande, dels för att 20 frågor täcker de områden som är 

intressanta för undersökningen. Eftersom enkäter är baserade på frågor är man som 

undersökare helt beroende av de deltagande personernas engagemang. Frågorna har ställts 

öppna för att ge möjlighet att kunna svara personligt och inte efter en mall försöka anpassa 

sina svar. Öppna frågor fungerar mer som en intervju i pappersform eftersom man kan få ett 

stort antal varierande svar.42 Så blev dock inte fallet i den här undersökningen. Många lärare 

har svarat med flera orsaker och förklaringar på frågorna. De siffror som nämns i texten säger 

inget om lärarna i förhållande till deras antal, utan mer om deras värderingar av användning 

av skönlitteratur och ordval. De svar som lärarna lämnat i enkäterna har tolkats rakt av som de 

står. Jag har inte ifrågasatt vad de lägger för värdering i orden. När de skriver ”mycket” anser 

jag att det är mycket utifrån deras förutsättningar, hur detta förhåller sig till mina eller andras 

har jag frånsett eftersom det inte har någon relevans.  

 

Intervju 
De frågor som ställts vid intervjun har utarbetats utifrån det som framkommit i enkäterna. 

Syftet har varit att gå på djupet med enkätfrågorna och de intressanta förhållanden som 

framkommit. Informanten har valt att själv uppehålla sig vid vissa frågor mer än andra. Jag 

                                                 
41 Holme & Solvang 2000: 155ff 
42 Patel & Davidsson 1996: 60, Holme & Solvang 2000: 155f 
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har låtit det ske eftersom det ger en bra förståelse för vad läraren värderar som viktigt och vill 

förmedla till mig.43 Intervjun har varit kort och utgått från ett frågeformulär. Svaren har inte 

spelats in på band, utan skrivits ner. Anledningen till det är jag inte använder mig av citat och 

att det inte är av vikt att veta uttal, ordval, meningsbyggnader, tonfall och dylikt. 

 

Resultat av undersökningen 
Här nedan följer en genomgång av resultatet av undersökningen. Materialet är uppdelat under 

rubriker som liknar de frågor som ställts. Vid vissa förekommer långa intervjusammandrag, 

vid vissa inga alls. Detta beror på att den intervjuade läraren lade stor vikt och tid vid vissa 

frågor, och andra inte. Den intervjuade läraren kommer för enkelhetens skull att omnämnas 

som L. 

 

Läsande lärare 
Fem lärare berättar att de läser mycket eller ganska mycket. Tre läser lite. Två lärare har alltid 

en bok på gång, medan de andra läser mycket på sommarloven då de har gott om tid. Alla har 

svarat att de läser olika genre inom skönlitteratur som deckare, ungdomslitteratur, historiska 

romaner. L läser mestadels ungdomsböcker och då ofta högläsning skolan och hemma för sina 

barn.  

 

Undervisningsområden 
Alla lärare som svarade på enkäten använder skönlitteratur inom ämnet svenska. Fyra lärare 

använder skönlitteratur inom historieämnet med syfte att levandegöra. Fyra lärare berättar att 

de använder ljudböcker eller har högläsning under bildkonstlektioner. Andra ämnen som 

lärarna använder skönlitterära texter i är geografi, religion och engelska. L använder 

mestadels skönlitteratur i sin svenskundervisning. Eleverna har bänkböcker de själva valt och 

får läsa som extrauppgift eller vid lästillfällen. L använder sig ibland även av berättelser inom 

historieämnet då skönlitterära korta historiska berättelser ger en bra bild av hur livet var förr. 

Och de är lätta att förstå och leva sig in i.  

 

                                                 
43 Florén & Ågren 2006: 76f, Holme & Solvang 2000: 78 
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Lärarnas kunskapsinhämtning 
Sju av åtta lärare som svarade på enkäten använder sig av skolbiblioteket för att få 

information om skönlitteratur. Tre lärare samtalar med sina kollegor när de vill få nya vyer 

om litteratur och två får information via media. Några berättar att de för tips från bokhandlar, 

sina barn och bokklubbar. 

 

Bibliotek 
L lånar litteratur från biblioteket om det är någon elev som är extra intresserad eller om de 

håller på med något tema inom något ämne. Alla böcker ställs i klassrummet på en plats så att 

eleverna lätt kan gå och titta i dem när de vill. Eleverna är ofta nyfikna. Att använda litteratur 

som en del av undervisningens informationskällor ger eleverna läsuppmuntran. 

 

L berättar att de har en lektion varannan vecka som klassen får lära sig om hur biblioteket 

fungerar. Skolbibliotekarien berättar då om en bokstav i klassifikationssystemet varje lektion 

och visar exempel på litteratur för både vuxna och barn. Tanken är att eleverna ska lära sig bli 

bekanta med bibliotek och kunna förstå systemet. I ett längre perspektiv känner de 

förhoppningsvis att det är kul att läsa och roligt att gå dit och leta böcker. När bibliotekarien 

berättat klart om böckerna under dagens genre får eleverna själva låna hem eller en bänkbok 

att läsa tyst. 

 

Biblioteket är alltid öppet så att eleverna kan sitta och läsa eller leta litteratur när de vill. På 

lektionstid får eleverna ibland gå och hämta en ny bänkbok, vilket förutsätter att de har lite 

koll och hittar i biblioteket själva om inte bibliotekarien är på plats. Och det fungerar bra, 

berättar L.  

 

Barnens Litteraturdagar 
L berättar att varje vår sedan några år tillbaka ordnas Barnens litteraturdagar. Det är ett 

samarbete mellan stadens grundskolor och biblioteket. Barn- och ungdomsförfattare bjuds till 

skolorna för att berätta om sina författarskap. Det här är ett bra tillfälle för lärare och elever 

att upptäcka nya författare. L läser in sig lite på författarna och har högläsning ur någon 

aktuell bok. Eleverna får även göra små skriftliga arbeten om författarna och läsa litteratur av 

dem som bänkböcker.  
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Samarbete kollegor emellan 
Fem av åtta lärare berättar att de har ett bra samarbete med sina kollegor, särskilt inom samma 

årskurs. De utbyter tips och råd om skönlitteratur och i andra undervisningsfrågor. Två lärare 

samarbetar sällan med sina kollegor och en gör det endast ibland. 

 

Att följa Läroplanen 
Enligt fem lärare spelar läroplanen en liten roll i arbetet med skönlitteratur. Två menar att den 

spelar en viss roll eftersom den ligger till grund för vad eleverna ska lära sig, medan en lärare 

tycker den spelar stor roll. L anser att läroplanens spelar in lite på sättet att använda 

skönlitteratur i sin undervisning. L väljer högläsningsböcker utifrån klassens intressen och 

annan litteratur i förhållande till vad som undervisas.  

 

Läskrav 
Fem lärare ställer krav på elevernas läsförmåga utifrån läroplanens kriterier. Två lärare har ett 

visst antal böcker som eleverna ska läsa varje termin. Någon förtydligar att det ska vara roligt 

att läsa, och någon att alla måste läsa. L arbetar systematiskt med att eleverna läser en bok, 

skriver en recension och sist presenterar boken muntligt. Beroende på klassen bestämmer L 

antalet böcker eleverna ska läsa under terminen för att ha chans att få B i betyg.44 Eleverna får 

välja vilka böcker de vill läsa och planera tiden själva så de hinner med alla. 

 

Skönlitteratur som metod  
Fyra lärare anser att den förbättrade läsförmågan är viktigaste med att använda skönlitteratur i 

undervisningen. Eleverna får ett bra flyt i läsningen, bättre ordförståelse och känsla för 

språkets variationer. Tre lärare anser att läsning ökar intresset för andra ämnesområden. Alla 

lärare är överens om att läsa skönlitteratur är bra för språkutvecklingen. De uttrycker det i lite 

olika ord. Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk framkommer tydligt i skönlitteratur. 

Stavning och ordförråd stimuleras och förbättras, liksom språkgrammatik överlag. Att läsa är 

även en bra träning för reflektion och nya perspektiv. Eleverna får ta del av andras 

erfarenheter, känslor får komma till tals och empatiförmågan utvecklas. En lärare påpekar att 

                                                 
44 På Åland ges skriftliga omdömen i årskurs 1-6. Bedömningen görs utifrån en fyrgradig verbal skala, 
Berömliga, Goda, Försvarliga samt Svaga. (Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 19) 
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läsning av skönlitteratur kan väcka intresse för olika ämnen och inspirera till vidare läsning av 

tex. facklitteratur. 

 

L anser att läsning av skönlitteratur stödjer läs- och språkutvecklingen och eleverna får en 

känsla för språkets olika nyanser. Skönlitteratur inverkar socialt och känslomässigt på 

elevernas värderingar och förhållningssätt till verkligheten. Böcker kan skapa förebilder, 

förstärka identiteten, öka förståelsen och den empatiska förmågan för andra människor, vilket 

ökar förutsättningarna i livet. Läsning ger också allmänbildning i och med all information 

man kan tillägna sig via skönlitteratur. Det hör även till allmänbildningen att ha en 

uppfattning om vissa saker. Språkutveckling är en viktig del av läsande av skönlitteratur. 

Eleverna utvecklar det skriftliga och det talade språket. Genom att läsa text lär de sig se 

skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Intresse och förståelse för läsning är olika 

beroende på hur elevernas hemmamiljö ser ut. 

 

Skeptiska elever 
Eleverna som ställer sig skeptiska till läsning har enligt en lärare med lång erfarenhet minskat. 

En lärare anser att man ska berätta för eleverna om vikten av att kunna läsa bra. Fem av 

lärarna anser att man måste hitta rätt bok till rätt elev för att det ska bli roligt att läsa. Två 

lärare menar att högläsning är även ett bra sätt att inspirera de mindre intresserade. L betonar 

vikten att hitta rätt bok för rätt elev. Och att det är en häftig upplevelse när det händer och se 

hur eleven utvecklas. En del elever läser de det måste, medan andra slukar mängder av 

böcker. Det beror ofta på hemförhållanden och elevernas intressen. 

 

Högläsning som metod 
I undersökningen svarar alla lärare att de har högläsning för sina elever. Sex lärare menar att 

högläsning verkar stimulerande på barnen då det ger avkoppling, inverkar lugnande samt att 

det är ett bra sätt för dem att lära sig lyssna. Tre lärare lägger stor vikt vid själva upplevelsen 

eleverna får av att lyssna på högläsning. Upplevelsen beskrivs som betydelsefull för att väcka 

läslust. En lärare påpekar att högläsning är ett bra sätt för elever som är svaga i läsning att 

upptäcka att böcker är intressanta. Genom högläsning får eleverna berättelser lästa med 

inlevelse och får då begrepp om ordens uttal och funktion. Valet av högläsningsbok gör alla 

lärare utifrån den klass de har. Eftersom de känner sina elever vet de vad de tycker om. Tre 

lärare påpekar även att deras egna åsikter spelar roll för valet av bok. De väljer en som de 
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själva känner lust och glädje att läsa. Valet av högläsningsbok görs även utifrån aktuella 

teman i undervisningen, tex. inom historia. 

 

Högläsning av eleverna själva 
I undersökningen framkommer att två lärare ibland låter sina elever ha högläsning för 

varandra. De får då läsa ett kapitel inför de andra i klassen. Innan de gör det får de ta hem 

boken och öva på det de ska läsa. I en sådan här högläsningssituation är själva 

läsningsbudskapet det viktigaste. En felläsning spelar inte så stor roll som när alla i klassen 

sitter med samma text framför sig. 

 

I intervjun berättar L att eleverna var väldigt entusiastiska inför att läsa högt för varandra. De 

läste Bästisboken av Lin Hallberg och eleverna väntade ivrigt på sin tur. De fick i förväg veta 

vilket kapitel de skulle läsa och när. Sedan fick de tid på sig att öva att läsa högt hemma. L 

poängterar att det är viktigt för eleverna att lära sig läsa högt och inse att det inte är detsamma 

som att lyssna. Man tar till sig texten på ett helt annat sätt. En annan viktig orsak till att 

eleverna själva har högläsning är att situationen blir en samarbetsövning. L använder sig av 

denna metod för att få eleverna att visa uppskattning och respekt för varandra som 

medmänniskor. Alla får en bättre förståelse för varandra eftersom de alla varit i samma 

situation. 

 

Ljudböcker 
Två av de åtta lärarna använder ljudböcker i sin undervisning. När eleverna har bildkonst får 

de lyssna på en ljudbok medan de arbetar. Det är väldigt uppskattat. Samtidigt som eleverna 

lyssnar på hur en bok läses med inlevelse arbetar de med sina uppgifter. Några lärare påpekar 

att eleverna är omedvetna att språkutvecklingen stimuleras. 

 

Elevernas efterarbete 
Alla åtta lärare använder sig av skriftliga recensioner som ett sätt för eleverna att efterarbeta 

vad de har läst. Fyra lärare har boksamtal i klassen och fyra har muntliga presentationer. 

Bokprat sker i form av diskussioner i hela klassen kring en läst bok. 
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Recensioner  
L anser att det viktigaste för att klara sig i dagens samhälle är att kunna läsa och skriva 

eftersom allt bygger på det. Därför får eleverna skriva mycket i alla undervisningsämnen. 

Inom svenskämnet handlar det mycket om läsförståelse och grammatik. Läsning av 

skönlitterära böcker och efterarbete med dem är ett bra sätt att tillämpa språkets alla 

variationer och möjligheter. Innan eleverna gör skriftliga recensioner och muntliga 

presentationer går L igenom hur man gör. Varje elev får ett häfte där de skriver sina 

recensioner. I häftet klistrar de in beskrivningar över vad en recension och ett referat är för 

något. När de sedan skriver har de dessa att gå tillbaka och titta på om de blir osäkra. L:s klass 

ska i år läsa åtta böcker per termin. De ska recenseras och presenteras. Eleverna arbetar 

självständigt i sin egen takt efter sin förmåga. När de läst ut en bok sätter de automatiskt igång 

med att skriva recension. De flesta tycker det är roligt och tar det med stort allvar. De får 

arbeta med en recension hur länge de vill, det är upp till eleverna hur de planerar sin tid. De 

ska även skriva en presentation av författaren till boken. När de är klara lämnar de in sitt häfte 

så att L kan läsa och kommentera recensionen. Texten ska ge en bra sammanfattning av 

boken. Eleverna får kommentera vad de tycker om den och varför. L lämnar tillbaka häftena 

när de är lästa. Eleverna får rätta eventuella fel innan de ska presentera muntligt. L skriver 

schema på vilka elever som ska presentera sina recensioner på vilken dag. De får veta i förväg 

så de kan öva hemma.  

 

Presentationer 
L berättar att ha muntliga presentationer ger en bra övning i att tala inför grupp, något som 

man ofta får göra senare i livet. Det stärker även självkänslan och eleven utvecklas som 

person. En presentation går till så att eleven som ska presentera går fram till tavlan och ställer 

sig framför klassen. De andra eleverna sitter i sina bänkar och lyssnar. L säger varsågod att 

börja, eller så börjar eleven självmant. Först presenteras författaren, sedan den lästa boken. 

När det muntliga framträdandet är klart ger klassen en applåd. L berättar att hon arbetar 

mycket med att eleverna ska fungera med varandra och visa respekt för varandra som 

personer. En övning i detta är att efter en presentation får de andra eleverna säga vad det 

tycker om den. Eftersom alla elever hamnar i samma situation vet de hur de känns att stå där 

framme. Eleverna lär sig att uttrycka sina åsikter på ett konstruktivt sätt. De berättar vad som 

var bra, och vad som var mindre bra. De säger inget elakt eller alltför kritiskt. När alla elever 

som vill säga något gjort det, bedömer L presentationen. L säger vad hon tycker om texten 
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och om framförandet. Hur var ögonkontakten bra?, Hördes eleven bra?, Var den nervös?, 

Kunde den texten utantill? L berättar vilket betyg eleven får för sin presentation och vad som 

kan tänkas på till nästa gång.  

 

Sammandrag 
De flesta lärare hinner inte läsa så mycket under terminerna men mer under sommarlovet. 

Under terminerna får de information om böcker av sina kollegor, media och skolbiblioteket. 

De lägger inte så stor vikt vid att följa läroplanen utan fokuserar på vad som är bäst för sin 

klass. Alla åtta lärare som medverkar i undersökningen anser att det viktigaste med att 

använda sig av skönlitteratur inom undervisningen är att det stimulerar elevernas 

språkutveckling. Skönlitteratur används inom olika ämnen, inte bara svenska. Alla lärare 

använder sig av högläsning i sina klasser. De menar att eleverna får öva på att lyssna, koppla 

av, fundera och att leva sig in i någon annan persons erfarenheter i en specifik händelse. Alla 

lärare lägger även stor vikt vid elevernas efterarbete av en läst bok. Det sker i form av 

skriftliga recensioner, en del har även muntliga presentationer. Poängen med dessa är att 

eleverna får formulera sina tankar, göra återblickar och sammanfatta boken till en egen text. I 

denna process inkluderas många språkliga erfarenheter. 
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Analys och diskussion 
Frågorna som ställt i enkäten och i intervjun kretsar kring olika områden. I det här avsnittet 

behandlas de under tematiska rubriker.  

 

Lärarna och litteraturen 
Fem av lärarna i undersökningen anser att de har ett bra samarbete med sina kollegor. Mellan 

varandra utbyter de tips och råd, och då även om litteratur. Sju av åtta lärare svarade att de 

använder sig av skolbiblioteket för att få information om skönlitteratur. Tre lärare samtalar 

med sina kollegor när de vill få nya vyer om litteratur och två får information via media. 

Några berättar att de även får tips från bokhandlar, sina barn och bokklubbar. I läroplanen står 

att  

”För att skapa ett bestående läsintresse hos eleverna bör skolan ha riklig tillgång till 

god skönlitteratur.””45 (---) ”Skolbiblioteket skall tillhandahålla kunskapskällor” (---) 

”som kompelement till läromedlen och för att ge eleverna kunskap att söka fram, 

jämföra och värdera information. Biblioteket blir därmed en integrerad del av 

undervisningen.”46  

Något som kan ha bidragit till skolbibliotekets höga status är projektet Läs och Skriv!. 

Skolbiblioteken i Finland och på Åland uppmärksammades 2001 med syfte att hjälpa lärarna 

att stimulera eleverna till att söka kunskap i texter av olika slag. Målet var även att öka 

intresset och lusten att läsa och skriva inom alla ämnen i skolan.47 I undersökningen 

framkommer tydligt att lärarna värderar skolbiblioteket som den viktigaste källan till sin och 

elevernas kunskap om litteratur. Det visar att projektet givit resultat. 

 

Ett tillfälle för, både lärare och elever, att skaffa sig kunskap om nya författare är Barnens 

Litteraturdagar. L använder sig av de författare som kommer på besök på olika sätt. L har 

högläsning ut någon aktuell bok och eleverna får göra skriftliga författarporträtt. De får söka 

information via biblioteket och Internet. L använder sig även av skolbibliotekariens kunskaper 

då klassen får undervisning i bibliotekskunskap. Utifrån de tips som bibliotekarien ger öppnas 

nya vyer och intressen hos både L och eleverna. 

 

                                                 
45 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 23 
46 Ibid: 11 
47 Randelin 2005: 68ff, Sjöblom 2005: 57ff 
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Malmgren ser svenska delvis som ett bildningsämne. Litteraturdagar och biblioteksbesök kan 

ses som en del i den allmänna bildningen inom litteraturens värld. Genom dessa tillfällen kan 

både elevers och lärares litteraturintresse påverkas.48 Alla elever har olika erfarenheter eller 

intressen av litteratur utifrån vad de påverkas av i sin omgivning. Genom att få en upplevelse 

av litteratur utan att läsa kan nya intresseområden hittas.49 Rosenblatt menar att det sker en 

transaktion mellan läsaren och texten i läsandets stund. Denna teori kan även ses utifrån att 

det är själva mötet mellan den som berättar om en bok och den som lyssnar som är 

upplevelsen, dvs. transaktionen. Det är inte förrän då som boken i fråga får mening och 

existens. Nästa fas blir att läsa boken och ge texten mening utifrån de förväntningar läsaren 

har.50 

 

Fem lärare anser att de läser mycket eller ganska mycket. Tre läser lite. Två lärare har alltid 

en bok på gång, medan de andra läser mest på sommarloven då de har gott om tid. Alla har 

svarat att de läser olika genre inom skönlitteratur som deckare, ungdomslitteratur, historiska 

romaner. I den här undersökningen kan man inte av svaren utläsa om de lärare som läser 

mycket ställer annorlunda krav på sina elever. Däremot kan man tydligt se att oavsett hur 

mycket lärarna läser skönlitteratur på sin fritid så värderas allt läsande högt då det är 

stimulerande för språkutvecklingen. Här kan man se att Svenssons tankar om litteratur som 

andraspråk utifrån ett sociokulturellt perspektiv har liten betydelse för lärarnas yrkesroll.51 

Lärarna följer grundvärderingarna i läroplanen. Däremot varierar lärarnas krav på eleverna 

när det gäller läsning av skönlitteratur. Fem lärare ställer krav på läsförmågan utifrån 

läroplanens kriterier. Läraren i intervjun, liksom en annan lärare, har ett visst antal böcker 

som måste läsas varje termin. L:s elever har möjlighet att få B i betyg om de läser det utsatta 

antalet. Dessa ska även redovisas muntligt och skriftligt. Någon lärare förtydligar att det 

viktigaste är inte antalet böcker utan att det ska vara roligt att läsa. En annan menar att 

huvudsaken är att alla elever i allmänhet läser något.  

 

Fem lärare i undersökningen anser att läroplanen har liten betydelse för deras arbete med 

skönlitteratur. Två menar att den spelar en viss roll, och en att den spelar stor roll eftersom 

den ligger till grund för vad eleverna ska lära sig. Enligt läroplanen ska elever läsa 

skönlitteratur för att stimulera läslusten och för ”att skapa ett bestående läsintresse hos 

                                                 
48 Malmgren 1996: 87ff 
49 Svensson 2000: 142ff 
50 Rosenblatt 2002: 39, 86 
51 Svensson 2000: 242f 
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eleverna bör skolan ha riklig tillgång till god skönlitteratur.”52 Skönlitteratur framhålls som ett 

medel för att lära känna sig själv och andra.  

”Skönlitteraturen skall dominera i läsundervisningen. Genom läsupplevelser som 

stimulerar och berikar personligheten och vidgar verklighetsmedvetandet kan eleverna 

få kännedom om litteraturens mångfald och rikedom. Genom att eleverna interagerar 

med varandra utvecklas deras språk, kunskaper, fantasi och inlevelseförmåga.”53  

Enligt läroplanen får lärare använda de läromedel den anser är bra för elevernas 

kunskapsinhämtning. Läroböcker kan kompletteras med ”läromedel samlade och 

sammanställda av läraren själv eller av läraren och eleverna gemensamt.”54 Lärarna kan alltså 

själva välja om och hur de vill använda skönlitteratur i undervisningen. När lärarnas svar 

jämförs med läroplanen kan man se att läroplanen inverkar på alla lärares undervisning. Även 

de lärare som anser att de inte lägger någon större vikt vid läroplanen har åsikter som 

överensstämmer med läroplanen i fråga om utveckling av språk, läsning och elevernas 

personlighet. 

 

Språkutveckling 
Det finns många skäl till att läsa skönlitterära böcker. Läroplanen säger att undervisningen i 

svenska ska leda till att  

”(---) varje elev blir medveten om att språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel 

och till att eleverna förstår och blir förstådda genom det talade, lästa och skrivna 

ordet.”55 

Läsningens betydelse för språkutvecklingen är stor och viktig. Alla åtta lärare är överens om 

att läsa skönlitteratur är viktigt för språkutvecklingen. Fyra lärare framhåller att en förbättrad 

läsförmåga är det viktigaste med att använda skönlitteratur i undervisningen. Genom egen 

läsning och högläsning får barn lära sig nya ord, uttal, böjningar, betydelser, bilda meningar 

m.m. Läs- och skrivförståelse ligger till grund för allt i livet och värderas av Svensson som ett 

andraspråk. Förmågan att tolka, läsa, skriva och förstå utvecklas under hela livet beroende på 

kontexten individen befinner sig i för själva transaktionen och i det sociokulturella 

sammanhanget.56 

 

                                                 
52 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 23 
53 Ibid 
54 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 11 
55 Ibid 
56 Svensson 2000: 246, Rosenblatt 2002: 39 
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Vygotskij menar att språket är det viktigaste psykologiska redskapet. Att kunna använda det i 

olika situationer kallar han tänkandet. Precis som läroplanen anser Vygotskij att språket är ett 

medel för social kommunikation. Det sker ständigt och förändring, dynamik och utveckling är 

därför det mest utmärkande för människan. Språket utvecklas allteftersom man skaffar sig nya 

sociokulturella erfarenheter. Processen pågår konstant och man kan därmed aldrig bli fullärd. 

Det är det sociokulturella sammanhanget som är det avgörande för hur man upplever en text, 

inte texten i sig.57 Svensson anser att tankar, språk, tolkning m.m. som skapar förståelse för 

människor är grundläggande. Har man inte detta andraspråk får man svårt att klara sig i livet 

eftersom hela samhället är uppbyggt på att alla kan läsa och skriva.58 Alla lärare i 

undersökningen anser att språket är nyckeln till livet. Några skriver uttryckligen att språket är 

verktyget och nyckeln för och till livet, medan andra skriver detsamma fast i ord såsom läs-, 

skriv- och ordförståelse, utveckling av empati och identitetsskapande. Gibbons ser också 

språket som det viktigaste verktyget i livet. Utifrån ett lingvistiskt förhållningssätt fokuserar 

hon på orden. Man får kunskaper om bokstäver, stavelser, fraser, satser, meningar, 

textstycken och texthelheter som tillsammans ökar kunskapen om språkets olika nivåer, om 

yta och djup i en text. Genom att ha ett utvecklat ordförråd och en bra ordförståelse kan man 

lära sig att hantera språket olika i olika situationer. Genom att ha ett bra språk har man en bra 

grundförutsättning för ett bra lärande på alla ämnesområden.59  

 

Att utvecklas som läsare 
I intervjun poängteras att skönlitteratur inverkar socialt och känslomässigt på elevernas 

värderingar och förhållningssätt till verkligheten. Svensson menar att andraspråket ligger till 

grund för uppfattningen av livet och däribland litteratur. Han ser förmågan att tolka texter i ett 

större perspektiv. Han menar att det är samhälls- och kulturvärderingar som synliggörs när en 

individ tolkar texter. Detta andraspråk utvecklas och omvärderas med ålderns erfarenheter och 

med rätt stimulans.60 Rosenblatt går lite djupare in på detta då hon anser att läsaren 

bestämmer vad verket ska kommunicera och att läsaren upplever texten utifrån sina 

nuvarande behov. Det litterära verkets effekt dämpas när läsaren har färdiga idéer och 

                                                 
57Vygotskij 2001: 394, 462f 
58 Svensson 2000: 247ff 
59 Gibbons 2006: 163ff 
60 Svensson 2000: 246 
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värderingar med sig in i texten. Dessa kan stå i vägen för en positiv upplevelse av själva 

texten.61  

 

Fem lärare i undersökningen menar att om en elev är skeptisk till läsning måste man hitta rätt 

bok för just den elevens personlighet. Två lärare berättar att högläsning är ett bra sätt för att 

inspirera de mindre läsintresserade eleverna. Med dessa metoder kan elevens inlärda 

andraspråk påverkas, omvärderas och bli en positiv upplevelse. Vad som efterstävas är den 

transaktion som Rosenblatt menar, den upplevelse där en text får mening och betydelse för 

läsaren. Utifrån detta skapas nya referensramar och ny förståelse.62 Enligt Gibbons får läsaren 

genom läsning kunskaper i hur man hanterar språket i olika situationer och på olika nivåer 

genom att läsa. Bokstavliga tolkningar av text utvecklas till att kunna se samband, helheter 

och symbolik.63 Eleven är oftast inte medveten om allt den lär sig via läsningen och vilka 

kunskaper de besitter. Med åren kan eleverna lära sig att kritiskt granska sin egen reaktion på 

en text och då kan de börja förstå sina egna attityder och få ett större perspektiv. Med det 

utvecklas en djupare förståelse för texten och vad den kan lära om livet. Det är detta 

Malmgren kallar för erfarenhetspedagogik.64 

 

Läsning levandegör tankar, känslor upplevelser och drömmar som man själv inte kan ge form. 

Ett övergripande mål för användning av skönlitteratur i undervisningen är stimulera elevernas 

lust att läsa och att utveckla deras förståelse för mer och mer komplexa texter. En god 

läsförståelse är nödvändig för att kunna förstå andra människor och sin omgivning. Den 

empatiska förmågan utvecklas genom läsning. Det gäller förståelsen för andra människor men 

även upptäckten av sig själv. Genom att relatera till situationer och personer i böcker kan barn 

utveckla och skapa sin identitet.65 

 

Alla lärare i undersökningen har högläsning för sina elever. I läroplanen står det att eleverna 

ska lära sig att lyssna och uppfatta andras åsikter och värderingar.66 Att läsa högt för eleverna 

har en positiv effekt på läsutvecklingen. Högläsning kan ses som en lustbetonad väg till 

skriftspråket. Lärarna anser att upplevelsen och läsarens inlevelse är en viktig del i 

språkutvecklingen. Genom att lyssna när läraren läser högt kan eleverna bemöta 

                                                 
61 Rosenblatt 2002: 39, 86 
62 Rosenblatt 2002: 39,Svensson 2000: 246f 
63 Gibbons 2006: 163ff,  Svensson 2000: 246, Rosenblatt 2002: 39 
64 Malmgren 1996: 87ff 
65 Ibid 
66 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 25 
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berättartekniska mönster mer objektivt utan att själva behöva avkoda dem får eleverna insikt i 

hur berättelser kan börja, hur intriger byggs upp och till slut löses och avslutas67.  

 

Att lyssna underordnas ofta av talspråket. Men för att kunna utveckla talet och skriften måste 

man kunna lyssna aktivt. Genom individuell läsning får barnen avkoppling, lugn samt en 

individuell upplevelse. Vid högläsning får de dessutom inlevelse i texten och utvecklar 

förmågan att lyssna.68 Två lärare berättar att de använder ljudböcker eller har högläsning 

under bildkonstlektioner. Eleverna lyssnar då samtidigt som de arbetar. Två lärare låter sina 

elever ha högläsning för varandra ur en gemensam bok. Den transaktion som sker mellan 

läsare och text sker även här. Upplevelsen blir annorlunda då det är en klasskamrat som läser 

och inte läraren. Samtidigt påverkas förståelse för andra i samma situation.69 

 

Att omvandla tankar till skrift och tal  
Eleven skapar och konstruerar själv sin förståelse och kunskap utifrån sina erfarenheter. 

Vygotskij menar att kulturen och interaktionen mellan människor har betydelse för barns 

tankeutveckling. När barn lär sig sker ett utbyte mellan barnet och dess omvärld som skapar 

mentala tankestrukturer.70 Tänkande kräver mer av språket än muntlig kommunikation. Vissa 

delar av språket som används i vardagstal, behövs inte i tankespråket. Det tar längre tid att 

behärska tankespråket eftersom det krävs mer kännedom om ord och språkets 

användningsområden när språket ska stå för sig självt. Det krävs mer kännedom om ordens 

exakta betydelser och dess olika sammanhang och djup. Tankespråket och språket i skolan 

skiljer sig ofta från det i hemmet. I skolan uttrycker eleverna antaganden, klassificerar och 

motiverar sina uttalanden. I efterarbetet av en läst bok krävs tankeinsatser av eleverna för att 

kunna göra en återblick och formulera sina tankar till en skriftlig rapport eller en recension. 

Genom att skriva och muntligt presentera och diskutera lär sig eleverna att hantera ord och 

text samtidigt som det utvecklar sina egna kunskaper. Att efterarbeta det lästa är viktigt för 

alla åtta lärare. Alla använder sig av skriftliga recensioner för att eleverna ska lära sig 

bearbeta intryck och förståelsen av texten. I läroplanen står det att eleverna ska 

”lära sig att berätta och samtala om sina upplevelser” (---) ”kunna planera, redovisa 

och uppträda i olika talarsituationer”. (---) ”De ska även kunna läsa barn- och 

                                                 
67 Gibbons 2006: 141ff 
68 Ibid: 159 
69 Rosenblatt 2002: 39, 86 
70 Bråten & Thurmann-Moe 2005: 104 
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ungdomsböcker, analysera och kritiskt granska hur litteratur förhåller sig till 

verkligheten.”71 

Läraren som intervjuats berättar att läsning av skönlitterära böcker och efterarbete med dem är 

ett bra sätt att lära sig hur språket fungerar i olika sammanhang.  

 

Hur eleverna efterarbetar sina lästa böcker beror helt på hur de bearbetar texten när de läser 

den. Vad som sker i transaktionen mellan text och läsare är avgörande för förståelsen av 

textinnehållet. Resultatet av elevernas recensioner och presentationer visar deras aktivitet 

under själva läsningen. Utifrån elevens förkunskaper och erfarenheter sker transaktionen på 

olika vis med olika resultat. Om de vid transaktionen haft liten hjälp av sina sociokulturella 

ramar för textförståelsen blir förståelsen ytlig och är det just det de minns. Har de goda 

förkunskaper förstås även detaljerna i texten.72 Eleven kan även ha fokuserat på att finna nya 

kunskaper där förståelsen för något är liten. Genom att använda erfarenheter från olika 

ämnesområden eller ta hjälp av läraren eller ordböcker utvecklas elevens erfarenheter och 

kunskaper. Läsningen blir då mer än bara läsupplevelsen. Läsning blir ett färdighetsämne, ett 

bildningsämne och ett erfarenhetsämne.73 

 

I talspråket har man hjälp av tex. varandra och kroppsspråket och därmed behöver inte 

meningarna följa grammatiska regler. Genom läsning av skönlitteratur i skolan får eleverna 

möjlighet att utveckla sin språk- och tankeförmåga. Språket utvecklar tanken, och tanken 

utvecklar språket.74 De lär sig se språkets olika möjligheter och aspekter i olika situationer 

och kontexter.  

 

Fyra lärare använder sig av bokprat som metod för att eleverna ska få bearbeta sina litterära 

upplevelser. Eleverna får då uttrycka sina åsikter och lära sig att lyssna på varandra. I och 

med att detta inte är en metod som den intervjuade läraren använder har jag valt att inte 

uppehålla mig vid den.75 Fyra lärare låter eleverna ha muntliga presentationer av de böcker 

de läst. Eleverna får inför klassen presentera en bok och ibland även dess författare. De får 

övning i att våga prata inför grupp, lyssna på varandra och minnas vad som sagts. Muntliga 

presentationer stärker självkänslan och eleven utvecklas som person. Läroplanen säger att  

                                                 
71 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 25 
72 Svensson 2000: 246, Rosenblatt 2002: 39 
73 Malmgren 1996: 87ff 
74 Lindqvist 2001: 120 
75 jmf Chambers 2007: Böcker inom oss - om boksamtal. 
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”Det allmänna syftet med svenskundervisningen är att stärka elevernas självkänsla, 

vilja och mod att uttrycka sig så, att de lär sig konsten att kommunicera d v s att tala, 

läsa och skriva.”76  

L låter eleverna spela en central roll i bedömningen av presentationerna i och med att eleverna 

inkluderas. Alla lyssnande elever i L:s klass har rätt att säga vad de tyckte om framförandet. L 

ser detta som en övning i samarbete och betonar vikten av att eleverna respekterar varandra 

och lär sig samspel och förståelse. Eleverna grundar sina åsikter och uttalanden på tidigare 

efterenheter. Samtidigt lär de sig om boken och författaren som presenteras. Utifrån ett 

färdighetsperspektiv lär sig eleverna av varandras presentationer om språkets varierande 

möjligheter och användningsområden.77 Gibbons menar att ett välutvecklat tal- och 

skriftspråk samt att kunna lyssna aktivt stärker språkutvecklingen och dess förutsättningar.78 

Muntliga presentationer och skriftliga recensioner är ett sätt att stödja och stimulera detta.  

 

Allmänbildande livskunskap  
Alla åtta lärare i undersökningen använder skönlitteratur inom ämnet svenska. Fyra lärare 

använder skönlitteratur inom historieämnet i syfte att levandegöra. Andra ämnen som lärarna 

använder skönlitterära texter är geografi, religion och engelska. Tre lärare i undersökningen 

anser att läsning av skönlitteratur ökar intresset för andra ämnesområden. Malmgrens 

uppdelningar av svenskämnet i tre delar tillgodoser det som lärarna uttrycker här ovan. Att 

använda skönlitteratur bidar till att elevernas språkförmåga stimuleras. Genom att se på 

svenska som färdighetsämne belyses de grammatiska språkfärdigheterna och dess 

utveckling.79 Lärarna använder även skönlitteratur inom undervisning där rena fackkunskaper 

ska förmedlas. Skönlitteratur ses då som en källa och ett komplement till faktakunskaper och 

en språngbräda för att upptäcka. Malmgrens benämning om bildningsaspekten inom 

svenskämnet fokuserar på svenskämnets historia, dvs. litteratur och språk mm. Man kan även 

se på bildning i ett vidare perspektiv om man vänder på resonemanget. Skönlitteratur i sig kan 

förmedla fakta som ger bildning inom andra ämnesområden. På så vis stimuleras både 

svenskämnet och andra ämnen. En annan viktig aspekt av läsning av skönlitteratur är 

inhämtandet av kunskap om verkligheten. Genom läsning lär man sig om platser, natur, kärlek 

m.m. och i och med detta får läsaren perspektiv på sin omgivning men även på sig själv. Att 

läsa och lära sig att kunna relatera till olika situationer utifrån sin utvecklingsnivå utvecklar 
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individen. Alla läsare har olika referensramar och tolkningspotential beroende på hur de 

hanterar språket. En av fördelarna med att läsa skönlitteratur är just att alla skapar sin egen 

bild av berättelsen och ingen kan ha fel upplevelse. Med varje läst bok sker en utveckling av 

individen själv. Malmgren kallar denna del av ämnet för erfarenhetspedagogiskt80.  

 

Läroplanen bygger på en inlärningssyn som ser lärandet som en  

”(---) individuell och social process under vilken kunskaper och färdigheter byggs 

upp och förändras. Samtidigt tar eleverna intryck av den omgivande kulturen. 

Lärandet handlar om att inhämta ny kunskap och lära sig nya färdigheter och att 

tillägna sig inlärningsmetoder och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande.”81  

Även tankeförmågan utvecklas och därmed kan eleverna hantera faktakunskaper och nya 

färdigheter för att i ett längre perspektiv stimulera sin egen utveckling som individ. 

Medvetenhet och språkets dimensioner och möjligheter underlättar denna process. Genom att 

använda skönlitteratur i undervisningen stimuleras elevernas utveckling.  

”Grundskolan skall ge allmänbildande kunskaper och färdigheter”. (---) ”och 

värderingar som samhällsmedlemmarna behöver för att förstå varandra. Hög 

allmänbildning utgör med andra ord en viktig grund för bl a yrkesstudier och framgång 

i arbetslivet.”82  

 

 

 

 

                                                 
80 Malmgren 1996: 87ff 
81 Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan 1996: 9 
82 Ibid: 6 



 29 

Slutsats - Läsa för att lära för livet 
I läroplanen står det att användning av skönlitteratur i läsundervisningen har till syfte att 

skapa läslust. Att skapa läslust ger egentligen inget bra svar på varför lärare ska använda sig 

av skönlitteratur i undervisningen. I ett längre perspektiv bidrar det till språkutveckling och 

allmänbildning. Men om man inte lyckas skapa läslust hos eleverna, minskas deras 

förutsättningar då? Lärarna i undersökningen ser språkutveckling som den viktigaste 

anledningen till att använda sig av skönlitteratur. Skönlitteratur används som levandegörande 

av fakta, högläsning, boksamtal, presentationer och recensioner av lästa texter och böcker. Att 

kunna läsa bra är som ett andraspråk som öppnar dörrar till nya världar. Genom läsningen får 

eleverna förståelse för om sin omvärld och andra människors erfarenheter via den upplevelse 

som sker i transaktionen mellan läsare och text. Svenska som läroämne inkluderar mycket, det 

är ett färdighetsämne som lär om språket i sig, ett bildningsämne som lär om kultur samt ett 

erfarenhetsämne där eleverna själva spelar en viktig roll. Genom att på alla plan stimulera 

språket och tanken, stärks språkbruket och därmed även lärandet. Inlärning av nya saker om 

livet och språket pågår konstant och man blir aldrig fullärd, utan individens förförståelse och 

förståelse förändras. 

 

Barnens litteraturdagar och skolbiblioteket fungerar för lärare och elever som kunskaps- och 

inspirationskällor. Men kan därmed anta att dessa har stor betydelse för läsandets status likaså 

författarbesök i samband med Barnens Litteraturdagar. Något som ofta förbises när man talar 

om läsning är att högläsning får en viss status genom att en vuxen avsätter tid till det.  

 

Slutsatsen av undersökningen är att läsning av skönlitteratur är ett bra och lättillängligt sätt att 

utveckla språket. Ett välutvecklat språk öppnar dörrar till olika världar. Det viktiga är att lära 

av skönlitteratur och inte om den i sig. Att utveckla läsandet bidrar till att man som individ 

utvecklas och får större förståelse för sig själv och för andra. Skönlitteratur uttrycker på att 

bra sätt människors känslor och kunskaper. Detta utvecklar den empatiska förståelsen för 

medmänniskornas livsval och erfarenheter. I förlängningen kan man säga att genom läsning 

av skönlitteratur får eleverna lära sig samhällets demokratiska värderingar. Det är just dessa 

som är en av läroplanens grundvärderingar. 

 

Den här undersökningen visar endast hur åtta lärare i år 4-6 i Strandnäs skola värderar 

skönlitteratur som läromedel och visar endast om ett perspektiv på området. Det skulle vara 
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intressant att få ett större perspektiv, kanske över Mariehamns skolor eller i jämförelse med en 

svensk eller finsk motsvarighet. Då skulle man kunna urskönja mönster, trender och likheter i 

ett vidare men även djupare perspektiv. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka hur och varför lärare använder skönlitteratur i 

sin undervisning, vilket sätts i samband med läroplanen. För att finna dessa svar har en 

enkätundersökning gjorts samt en intervju. De deltagande åtta lärarna arbetar i år 4-6 i en 

skola i Mariehamn på Åland. Resultaten av undersökningen visar att lärarna värderar 

användningen av skönlitteratur i sin undervisning högt. De använder skönlitteratur i 

svenskämnet med även inom andra ämnen för att tydliggöra faktakunskaper. Alla lärare anser 

att högläsning stimulerar eleverna utveckling av språk empati, avkoppling och 

inlevelseförmåga. Enligt läroplanen ska skönlitteratur användas för att skapa läslust hos 

eleverna. Undersökningen visar däremot att lärarnas primära mål är att stimulera elevernas 

språkutveckling.  

 

 

Nyckelord: skönlitteratur, litteratur, Åland, undervisning, språkutveckling, läslust, läsning 
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Appendix  
 
 

 

Till dig som är lärare i åk. 4, 5, eller 6. 

 

Jag håller på att skriva min C-uppsats inom lärarutbildningen. Den kommer att handla om hur 

lärare använder sig av skönlitteratur inom sin undervisning. För att få en grund för 

undersökningen vill jag gärna veta hur ni arbetar. Jag kommer även senare att komplettera 

med intervjuer. Jag är tacksam om ni har tid att svara på dessa frågor. Svaren behöver inte 

vara långa. 

 

 

Tack på förhand! 

Mvh Marika Stengård 

 

 

 

 

1. I vilken årskurs undervisar du?____________________________________________ 

2. Hur många år har du arbetat som lärare?_____________________________________ 

3. Hur mycket skönlitteratur hinner du läsa? Vad för slags litteratur läser du?  

_____________________________________________________________________ 

4. Hur stor vikt lägger du vi att använda skönlitteratur i din 

undervisning?__________________________________________________________ 

5. Inom vilka ämnen arbetar du med skönlitteratur i din 

undervisning?__________________________________________________________ 

6. Hur motiverar du användandet av sköntlitteratur som pedagogisk 

metod?_______________________________________________________________ 

7. Vilken roll spelar kursplanen och skolans arbetsplaner för din användning av 

skönlitteratur i undervisningen?____________________________________________ 

 

8. Var skaffar du dig kunskap om engagerande litteratur att använda i 

undervisningen?________________________________________________________ 
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9. I vilken utsträckning samarbetar du med dina kollegor? (tex. planering, tips, 

projekt)_______________________________________________________________ 

10. Hur gör du när du vill övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa 

skönlitteratur?__________________________________________________________  

11. Vilka krav på läsning ställer du på dina elever? Hur motiverar du 

kraven?______________________________________________________________ 

12. Vilka hjälpmedel använder du för att uppmuntra och underlätta elevernas sökande av 

litteratur? (tex. Internet, bibliotek)__________________________________________ 

13. Vilka metoder har du för att resultatinrikta och göra läsningen 

konkret?______________________________________________________________ 

 

14. Brukar du ha högläsning för din klass?______________________________________ 

15. Hur motiverar du högläsning som pedagogisk 

metod?_______________________________________________________________ 

16. Vad är det som främst styr ditt val av 

högläsningsbok?________________________________________________________ 

17. Brukar du använda dig av hörböcker i undervisningen?_________________________ 

 

18.  Hur arbetar du med individuell 

läsning?______________________________________________________________ 

19. Hur får eleverna efterarbeta sina individuellt lästa böcker? (tex. läslogg, diskussioner, 

recensioner) ___________________________________________________________ 

20. Vad är det viktigaste med att eleverna bearbetar det de läst? 

_____________________________________________________________________ 

 

21. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? 

Varför?_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


