
Student  

Ht 2012 

Examensarbete, 15hp 
Lärarprogrammet, 210 hp 

 

Skönlitteratur ett läromedel? 

- Sju författare och en litteraturpedagog resonerar om 
skönlitteraturens betydelse i skolan 

Ida Grundström 

Hanna Omari  

 



Student  

Ht 2012 

Examensarbete, 15hp 
Lärarprogrammet, 210 hp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka alla som deltagit i vår undersökning och hjälpt oss att få ett nytt perspektiv på 
skönlitteratur. Inte visste vi att skönlitteratur kunde fylla så många funktioner i skolan och 
dessutom underlätta vårt arbete som lärare. Genom att öka elevernas självförtroende och 

trygghetskänsla med hjälp av skönlitteratur kan vi som lärare fokusera på att göra 
undervisningen ännu roligare och bättre. Än en gång, stort tack till er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The essay concerns the role of fiction in school. The research questions is; what is “readable”, what 

does the authors think of teacher's task to develop students' literacy skills through fiction and how do 

the authors think of the teachers' task of using fiction in school. The questions give a basis that 

describes the role of fiction in school today based on the authors' perspective. We have chosen to use 

the open surveys as a method. In addition to the questionnaire, we have chosen to interview two 

authors when requested. The results show that from the authors perspective literature plays an 

important role in the school. The authors want the teachers to take a bigger responsibility for 

literature in the school in order to offer the students fiction that is interesting and readable. They also 

think that by using literature frequently, and by engaging the authors in lesson about fiction the 

students reading will improve. 
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1 Inledning och bakgrund 

När vi bestämde oss för att göra studie över skönlitteraturens roll som läromedel utgick 

vi ifrån våra egna erfarenheter. Erfarenheter som skvallrar om att skönlitteratur används 

begränsat i skolorna, och då som tidsutfyllnad när eleverna inte har något att göra under 

lektionen. Eleverna tilldelas eller får själva välja bänkbok att ta fram vid fruktstunden. 

Vi har erfarenheter som handlar om att läsa böcker som ett “måste” i skolan. Att läsa för 

att det tillhör undervisningen att kunna läsa och dessutom recensera det lästa. Då vi trots 

allt kommit att bli bokläsare sen tidig ålder och tycker det är fantastiskt att försvinna in i 

böckers världar blev det inte svårt att bestämma att vår studie skulle handla om 

skönlitteraturens roll i skolan. 

 
Via vår ingång att skriva om skönlitteratur som läromedel valde vi att ta kontakt med 

författare som själva skriver för barn och ungdomar. Författare som troligen också har 

intresse för skönlitteratur och att barn och unga ska läsa i större utsträckning. Vad 

tänker författarna om skönlitteratur och bokläsning i skolan? Vilka erfarenheter och 

önskningar uttrycker författarna när de talar om skönlitteratur? Vad tycker de själva att 

de kan bidra med? 

 
Det svenska samhället bygger på en förväntan att eleverna blir demokratiskt goda 

samhällsmedborgare genom att utveckla empatisk förmåga och förståelse för andra 

(Skolverket, 2011). Demokratin i sig handlar om att som människa bli en del av 

samhället och för att det ska bli möjligt måste hon kunna läsa och skriva effektiv. Med 

andra ord att kunna möta och kommunicera med och lära andra. Svenska skolan är alltså 

uppbyggd på demokratiska värderingar vilket syns tydligt i läroplanen. Redan på första 

sidan står det följande i Lgr 11 (Skolverket, 2011:7) “Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.”  Eleven kommer oavsett vilken bok de 

läser att möta värden, värderingar och attityder. Möten som kan hjälpa dem till att förstå 

något mer om sig själv och världen. 

  
Läraren har ett ansvar gentemot eleverna att utveckla deras empatiförmåga och 

förståelse för andra. Ett ansvar som handlar om att utveckla undervisningen så den blir 

intressant och bidrar till elevernas lust att lära för livet. Läraren ska följa 

styrdokumentens direktiv och krav, vilket innebär att kunskapskraven ska nås via det 

centrala innehållet som anges i de olika kursplanerna. Lärarens yrkeskompetens innebär 

att oavsett om läraren själv har ett intresse för skönlitteratur ska de kunna erbjuda 

eleverna skönlitterära inslag i undervisningen. Läraren ska kunna hantera skönlitteratur 

som ett läromedel, ett läromedel för elevernas kunskapsutveckling och personliga 

utveckling, att kunna utvecklas som människor. 

   
Vi utgår från att genus, klass och etnicitet finns som naturliga inslag i skönlitteraturen. 

Skönlitteraturen kan alltså i sig erbjuda öppningar för diskussioner just kring 

intersektionella frågor. Vi menar att dessa frågor finns i texten, i termer av värderingar, 

normer och attityder och det är lärarens uppgift att uppmärksamma eleverna på detta. 

Vår studie handlar om skönlitteraturen som ett innehåll och inte som en instrumentell 

färdighet, att i formell mening kunna läsa, snarare att kunna förstå. Med vår ingång 

utesluter vi inte att det finns elever som av olika anledningar tycker att det är svårt att 
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läsa. Vi bortser inte heller från läsundersökningars resultat att svenska elever uppvisar 

lägre resultat än tidigare vad gäller läsförståelse (PIRLS, 2011). Det är just läsförståelse 

vi intresserar oss för och tänker oss att skönlitteraturen är en väg för att nå fruktbar och 

intresseväckande läsning.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa hur sju skönlitterära författare och en litteraturpedagog resonerar 

kring litteraturläsning och dess betydelse för elevernas utveckling i skolan. 

Frågeställningar 

Hur ser informanterna på lärares uppgift att utveckla elevernas läskompetenser genom 

skönlitteratur? 

Hur uppfattar informanterna begreppet “lättläst”? 

Hur anser informanterna att skönlitteratur kan utveckla elevernas läskompetenser? 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Literacy 

Janks förklarar att literacy är både den kognitiva och praktiska förmågan att förstå vad 

vi läser. Den kognitiva förmågan kan beskrivas som den intellektuella förmågan att läsa 

medan den praktiska handlar om de verktyg man väljer att använda sig utav för att läsa. 

En förståelse som i sin tur handlar om att som människa kunna utvecklas själv och 

tillsammans med andra. Beroende av kultur och sociala institutioner gör att begreppet 

literacy ter sig olika, vilket gör det svårt att definiera det enhetligt över hela världen 

“Different communities do literacy differently.” (Janks, 2010:2) . Gee (2011:26) 

efterlyser liksom Janks något mer än den traditionella synen på läskunnighet enbart som 

förmågan att kunna läsa. Både Janks och Gee ser på läsning ur ett individ- och 

samhällsperspektiv. Genom läsning får individen erbjudanden som handlar om att 

tillsammans med andra komma att växa och lära. 
 

Barton (2007:19) menar att literacy som begrepp är svårt att enkelt definiera eftersom 

det är i ständig förnyelse. Literacy är ett relativt nytt begrepp och det ger bland annat ny 

synsätt på läsning, bl.a. hur, vad och varför man läser. Men kanske framförallt vad det 

är som händer med läsaren och vad läsaren gör med texten. Barton menar att läsaren går 

in i texten och gör den till sin egen. Författaren har lämnat över texten till läsaren som 

får fortsätta själv och tillsammans med andra kunna tolka och läsa mellan raderna. Här 

finns likheter med Langefeldts (2011: 143-144) syn på literacy. Langefeldt menar att 

literacy är konsten att behärska läsning. Att vara läskunnig hör ihop med 

läskompetensen då läsning går hand i hand med att förstå stoffet i undervisningen. 

Susan Hill (2006: 190) beskriver det på följande sätt:  

 
When you comprehend these words, does this means that you are making a mental image of the 

information in the words? Does comprehension depend on decoding and pronouncing the words 

on this page? Comprehension is both of these things. 

  

Hills förklaring av begreppet läsförståelse visar på den komplexitet begreppet literacy 

innefattar. Läsförståelse innefattar inte bara avkodning och uttal men också den mentala 

förståelsen av krumelurerna på bladet. Hon menar vidare på att det finns tre element 

som samrörs vid läsförståelse; läsaren, texten och aktiviteten. Läsaren har bl.a. sin 

förförståelse, kultur och kunskap som grund för läsning. Texten kan utformas olika 

beroende på vad den vill förmedla exempelvis genres eller om det presenteras i skrift 

alternativt elektroniskt. Aktiviteten har tre dimensioner som avgör vilken kunskap som 

inhämtas ur texten; varför man läser, den inre processen som sker beroende på vad man 

läser och vad läsaren lär sig utav texten.  

 

Ivanič menar att det finns två ingångar att tala om literacy. Den första handlar om 

förmågan att använda det skrivna språket i dagligt tal och den andra används 

huvudsakligen för att undersöka olika sätt att använda det skrivna språket beroende på 

till exempel kontext. Hill (2006: 315) beskriver att för att barn ska kunna utveckla 

literacy- kompetenser bör de ta del av olika texter som erbjuder olika upplägg. 
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Skönlitterära texter menar hon har ändamålet att underhålla, lära och vidga läsarens 

fantasier.  

 

I vår studie kommer vi att använda oss av det engelska begreppet literacy när vi 

resonerar om läsning och läsaren, texten och läsaren samt mediet och läsaren. 

Literacy är mångbottnat och handlar om aspekter som sker vid läsning som är svåra att 

mäta, men ändå viktiga för eleverna att behärska för att fungera i samhället. Det svenska 

begreppet läskompetens handlar om läsfärdigheter, till exempel att kunna läsa mellan 

raderna och förstå de lästa orden, och är en del av begreppet literacy. Begreppet 

läskompetens har därför inte den täckning som vi eftersöker för att möjliggöra en analys 

av resultatet. Eftersom det finns olika aspekter som avgör vad literacy handlar om hos 

läsaren, till exempel kultur, uppväxt, tidigare erfarenheter och förförståelse, väljer vi att 

även använda oss av begreppet kompetenser för att inkludera alla de olika aspekterna. 

Fortsättningsvis kommer vi alltså att använda oss av begreppet literacy- kompetenser i 

vår studie. 

 

 

2.2 Svenskämnet 

 Malmgren (2 uppl. 1996: 86) beskriver svensk ämne i tre olika delar. Svenska som 

färdighetsämne vilket innebär att träning av språk- och studieteknikens olika 

delfärdigheter står i centrum. Genom att använda undervisningen i svenska till att träna 

den praktiska förmågan att läsa och skriva, lär man sig att utveckla till exempel olika 

strukturer på det svenska språket och meningsuppbyggnad. Träning sker genom 

upprepningar av skilda områden, man “frikopplar” till exempel ordet från sitt 

sammanhang och undersöker dess uppbyggnad. Tanken är att eleverna ska lära sig en 

språkteknik som sedan kan användas i språkssituationer “Det är något som ska vara till 

praktiska nytta för eleverna”(1996: 87). Svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne är läsning av svensk litteratur det centrala och upplägget är historiskt 

kronologiskt. Tanken är att eleverna ska få kunskap om olika tidsepoker och textens 

förändring över tid och därmed få en kulturell gemenskap. Under denna definition 

behandlar man kulturarvet och då ingår det inte renodlat barn och ungdomslitteratur, 

utan det handlar mer om svenska författare över lag. Malmgren menar att språkläran är 

“ett självständigt stoffområde”(1996: 88) som ligger bredvid svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne på grund av den traditionella akademiska 

uppdelningen av litteraturen och språket på två skilda institutioner. Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne innebär att innehållsmässiga teman förs fram och att de 

igenkännande texterna har med de egna erfarenheterna att göra. Innehållet anses vara av 

stor vikt för att kunna utveckla elevers historiska och sociala förståelse för “centrala 

humanistiska problem”(1996:89) och genom att använda sig av litteraturläsning i olika 

former synliggörs både aktuella och historiska mänskliga erfarenheter. Definitionen 

innebär att eleverna presenteras för ett brett urval av barn- och ungdomslitteratur för att 

kunna utgå ifrån deras erfarenheter.   

 

Förändringen av skolämnet svenska innebär att lärandet om sin egen person jämställs 

med lärandet om det svenska språket. I undervisningen ska utveckling av empati och 

förståelse för andra människor få lika mycket utrymme som till exempel språkets 

uppbyggnad.  
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2.3 Skönlitteraturen i skolan 

Louise Rosenblatt (1995) använder begreppen efferent- och estetisk läsning när hon 

reder ut betydelsen av att läsa. Rosenblatt menar att det finns två olika sätt att läsa en 

litterär text, antingen läses den på ett efferent sätt, att värdefull information plockas ut. 

Med en estetisk läsning menar hon att läsningen utvecklar den känslomässiga auran, till 

exempel de olika stämningar och situationer som kan uppstå under läsningen. 

Rosenblatt menar att användning av litteratur i skolan utvecklar elevernas kritiska och 

självkritiska jag, genom läsning utvecklas personliga egenskaper. Men även att eleverna 

kan föreställa sig de konsekvenser som kan ske beroende på olika politiska och 

ekonomiska styrningar.  Skolan har idag en stor roll i att dessa förmågor utvecklas och 

därmed även försäkra sig om demokratins fortlevnad.  Genom läsning kan eleverna 

utveckla förmåga till empati och inlevelse då de får kliva in i någon annans roll och 

situation (Raundalen, 1997:102). För många elever kan anonymiteten i läsandet vara en 

trygghet då deras tankar och känslor inte offentliggörs. 
 

Lgr 11 och styrdokumenten är de underlag lärare måste förhålla sig till när det kommer 

till undervisning, samt hur och vad det är eleverna ska lära sig. I Lgr 11 och 

styrdokumenten uppmanas lärare att använda skönlitteratur som läromedel, det står 

bland annat i det centrala innehållet för ämnet svenska att eleverna genom sin 

undervisning ska få kunskaper om skönlitteratur från olika tidsepoker och olika 

kulturer. 
 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Skolverket 2011: 222) 
 
 

Av läroplanstexten framgår det att i de kunskapskrav som anges för årskurs 6 kan 

relateras till skönlitteratur. Exempel finns i kursplanen för svenska, kunskapskrav för 

betyg E, ”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 

flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt”. I kursplanen för 

Religion, kunskapskrav betyg E, ”Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till 

ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt”.  Beroende 

på vilken skönlitteratur man väljer kan man anpassa den till det ämne man undervisar i 

för tillfället. Genom att använda sig av skönlitteratur kan man sätta sig in i andras 

livssituationer och därmed öka sin förmåga till empati, vilket gynnar det demokratiska 

uppdraget skolan har via styrdokumenten (Skolverket, 2011).  Hill (2006: 191) förklarar 

att barn har olika perspektiv på omvärlden beroende på vilken kultur och uppväxt de har 

och att det i sin tur ger ett beteende som har effekt på de som finns runt dem. Därför är 

det viktigt att barn får se och uppleva olika perspektiv för att få möjlighet att utvecklas 

till goda demokratiska samhällsmedborgare.  
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Skönlitteratur som läromedel stärks av Lindö (Rigmor Lindö, 2005 och 2002) som i 

sina böcker betonar vikten av läsning i skolan. Hon menar att läsning kan utveckla 

förmågan till empati och förståelse, men även i ett didaktiskt sammanhang kan eleverna 

få kunskaper om berättelsestrukturer och hitta förebilder för sin egen skrivande- och 

skapandeprocess.  Lindö (2002) skriver att lärandet i sitt sociala sammanhang har 

språket en central betydelse, eleverna ska enligt henne kunna använda sig utav språket 

för att lära sig något. Genom att använda skönlitteratur som läromedel kan språket 

utvecklas undermedvetet och på så sätt ge eleverna de verktyg som behövs för att kunna 

utveckla literacy- kompetenser. Skönlitteratur kan även vara en bra ingång när man ska 

skaffa sig en förförståelse om ämnet innan man läser ett traditionellt läromedel.  

Huftalin och Ferroli (2012/2013) menar i sin artikel att användandet av litteratur i bl.a. 

samhällskunskap ger eleverna en djupare förståelse för ämnet än vad ett traditionellt 

läromedel kan göra. Anledningen är att traditionella läromedel ofta försöker täcka in 

mycket kunskap vilket gör texten svår att läsa. De menar att elevernas motivation och 

engagemang ökar om de själva får välja texter som de kan bearbeta kunskapen i. 

Hypotesen att skönlitteratur är ett läromedel stärks ytterligare av att det har gjorts en hel 

del litteratur om skönlitteraturens roll i skolan.  

I boken Författarbesök i skolan (2012: 10-11) understryker de vikten av litteraturens roll 

för att bidra till måluppfyllelse av styrdokumentens kunskapskrav via läslust, kultur och 

etiska lärprocesser. De menar att litteraturens roll som läromedel behövs för att kunna 

nå kunskapskraven, vilket ger oss ytterligare bevis för att skönlitteraturen är ett 

läromedel som komplimenterar undervisningen för att kunna nå sagda mål. Boken 

erbjuder även synpunkter från lärare om författarbesök i skolan där det framgår att man 

ofta inte utnyttjar författarbesöket till vidare fördjupning, utan ofta stannar det vid en 

inspirationskälla. 

Karin Jönsson (2007) undersöker i sin avhandling Litteraturens möjligheter om olika 

sätt att använda och bearbeta litteratur i skolan upp till årskurs tre och olika fördelar 

som läsning i klassen kan ge. Jönsson skriver bland annat att det kan ge en känsla av 

gemenskap “där berättelserna gestaltar andras erfarenheter som eleverna och jag kan ta 

del av”. Jönsson menar vidare att högläsning kan ge alla i klassen samma läsupplevelse, 

oavsett vilken läsförmåga de själva besitter.(2007:10) I och med att alla elevers 

uppmärksamhet riktas mot innehållet så försvinner koncentrationen på den egna 

läsningen. Det leder i sin tur till att eleverna blir mer delaktiga i en sammanhållen 

läsupplevelse. Jönsson menar att lärarens roll vid undervisning med skönlitteratur 

handlar om att använda olika undervisningsstrategier och engagemang för att det ska 

fungera på bästa sätt. I likhet med Jönsson menar Gunilla Molloy (Molloy, 2008) att om 

man väljer att använda skönlitteratur som läromedel krävs det att läraren har lagt upp en 

plan om vilka verktyg som ska användas och vilka literacy- kompetenser som eleverna 

ska utveckla. Att ge eleverna en bok att läsa leder inte automatiskt till utveckling av 

literacy- kompetenser. Gunilla Molloy (2002) har även skrivit en omfattande studie 

under tre år om läsning av skönlitteratur på högstadiet, Läraren, Litteraturen och 

eleven, där hon menar att med inslag av skönlitteratur i undervisning utvecklas tolerans 

för andra människors livssituationer och perspektiv.  

Skolverket (2006: 130) styrker det i sin rapport Läromedlens roll att lärare anser  
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(…) att elevernas behov och förutsättningar är en av de viktigaste faktorerna för val av läromedel, 

vilket är helt i linje med intentionerna i grundskolans läroplan. Lärarna ställer flera olika krav på 

vilka egenskaper ett bra läromedel ska ha och allra viktigast är att läromedlet skapar intresse hos 

eleverna och underlättar inlärning utifrån elevernas olika kunskaper och förutsättningar. 

Jönsson (2007), Skolverket (2006) och Molloy (2002) poängterar vikten av lärarens 

kompetens och engagemang för att kunna välja ett läromedel som främjar elevens 

behov. Ett behov av olika världar som Anette Ewald (2007) skriver om i sin studie att 

läsning av litteratur i skolan tillsammans med språklig och social interaktion kan hjälpa 

eleverna att vidga både sina erfarenhets- och kunskapsvärldar samt utveckla deras språk. 

Ewald menar att erfarenheter och kunskaper är två olika världar som läraren måste 

förstå för att få en inblick ur elevernas perspektiv för att på så sätt främja elevernas 

framtida lust att lära. I likhet med Ewald beskrivs det i forskningsantologin Läsarnas 

marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10) av flertalet forskare betydelsen av 

skönlitteratur i skolan som ett läromedel för att uppnå vissa sociala kompetenser, bland 

annat förmågan till empati.  
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3 Metod och material 

Vår huvudsakliga metod är brev med öppna frågor till sju författare och en 

litteraturpedagog. Litteraturpedagogen kom vi i kontakt med av misstag. Misstaget 

kunde i själva verket vändas till något positivt eftersom den nya informanten troligen 

skulle kunna bidra med ytterligare förslag på hur det går att använda skönlitteratur som 

läromedel i skolan. Det uppstod svårigheter för några av författarna som menade att de 

inte skulle hinna skriva till oss på grund av tidsbrist. Vi löste det med att erbjuda dem 

intervju. Valet av intervju som en alternativ metod var effektiv då det möjliggjorde för 

fler författare att delta i vår studie. Efter avslutad intervju skrev vi ned svaren i brevform 

för att kunna använda det som ett skriftligt underlag i vår studie. Informanterna fick ta 

del av vårt skriftliga underlag för godkännande. Två informanter gav oss uppdraget att 

redigera vår första textversion. Genom deras kommentarer insåg vi att även om vi 

ytterst har ansvaret för vår text har vi samtidigt ett ansvar gentemot informanten att 

budskapet verkligen når fram trots att det silas genom våra röster, våra erfarenheter och 

förståelser. 

3.1 Vår arbetsprocess 

Valet av författare är baserat på vilken målgrupp de har valt att skriva för, barn- och 

ungdom. Sökningen underlättades av att redan kontaktade författare rekommenderade 

andra författarkollegor. Av de åtta inkomna svaren från författare upptäcktes, som 

tidigare nämnt, att en av dem är en litteraturpedagog. Genom de öppna frågorna kan det 

bli en svårighet att överblicka och analysera svaren, speciellt när svaren blir långa 

(Kylén, 2004).  

 

För att arbeta tillsammans på ett effektivt sätt har vi valt att arbeta med ett elektroniskt 

dokument, båda kan redigera i samband med videokonferens, då det ger oss möjlighet 

att arbeta tillsammans med samma dokument i realtid även om vi befinner oss på olika 

orter. I kombination med videokonferensen har känslan varit att vi suttit i samma rum 

och arbetat.  

3.2 Brev   

Vi har använt oss av brev med öppna frågor (bilaga 1) och informanterna gavs en 

tidsram på tio dagar för att ge dem tillräckligt med tid att svara med eftertanke på våra 

frågor. Här tror vi att den relativt snäva tidsramen kan ha bidragit till att informanterna 

valde att svara. Vårt brev kunde helt enkelt inte läggas åt sidan. Två påminnelser 

skickades ut till författare som ännu inte inkommit med svar för att möjliggöra ett 

startdatum att börja analysera de svar vi har fått och utveckla detta vidare till ett resultat 

(Kylén, 2004).  
 

Genom att kontakta ett antal författare och be dem svara på våra frågor, som skickats ut 

via e-post, har de fått möjlighet att skriva ned synpunkter på användandet av 

skönlitteratur i skolan och hur de skulle vilja att det fungerade. De övergripande 

frågorna är grundade på våra forskningsfrågor (Kylen 2004:12, Stukát 2011:134). 
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Författare har fått besvara i brevform. Svaren visar på en hög realibilitet eftersom de är 

besvarade ur deras intresseområden (Kylen 2004: 13, Stukát 2011:133).  

3.3 Intervju 

Två informanter hade inte möjlighet att skriva brevet på grund av tidsbrist och önskade 

en telefonintervju. Vi valde att spela in intervjun och skriva ned informantens svar, för 

att sedan skicka iväg “brevet” till respektive informant för godkännande innan vi använt 

oss av det som underlag i vår studie. Det är av stor vikt för undersökningens 

trovärdighet att det är informantens åsikter som framkommer i texten. Här spelar det 

också in att informanterna är hängivna vilket kräver att deras ”svar” godkänns i de fall 

där de ombett oss att översätta telefonintervju till text. Vi har valt att inte bifoga de 

inspelade intervjuerna i vår studie då vi vill att alla informanter ska ge oss samma 

underlag, alltså ett svar i brevform. Inspelningen av intervjuerna var endast ett stöd för 

oss när vi skulle skriva ihop “brevet” till de intervjuade.  
 

Den intervjuform vi valt är en panelintervju där det är flera intervjuare och en som blir 

intervjuad (Kylén, 2004). Formen ger oss en bra grund för att bearbeta svaren och 

transkribera om det till brevform. Inspelningen av intervjun, tillsammans med det 

faktum att vi valde panelintervju, gör att man undviker en färgad förståelse av det som 

sägs. Genom användandet av intervju så möjliggör man för den intervjuade att prata mer 

fritt från sitt hjärta och för oss som intervjuar är det lättare att tolka vad den intervjuade 

vill få fram i sitt budskap. Muntligt innebär att man hör sinnesstämningarna bakom 

rösten. Problem som kan uppstå är att vi missar att skriva ned något relevant från 

telefonintervjun som informanterna har velat dela med sig av, därför har vi skickat det 

vi skrivit till informanterna för att låta dem godkänna och lägga till eller ta bort sådant 

som de tycker varit viktigt. Det blev dock inga problem med detta då vi hade den 

muntliga intervjun att tillgå. Eftersom vi använder frågorna som öppningar för samtal 

kan författarna tolka våra frågor på ett annat sätt än vi kunnat förutse. Det har bidragit 

till värdefulla synvinklar som annars kunnat gå förlorade i en mer styrd intervjuform.  

3.4 Etiska aspekter 

I samband med svaren från informanterna fick de ett följebrev som beskriver våra etiska 

principer som är grundade på Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

(HSFR) riktlinjer (Stukát, 2011). Följebrevet (bilaga två) innehåller följande delar; 

 

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna får avbryta sitt deltagande när de vill utan 

att det innebär några negativa följder för dem. Konfidentialkravet, som ger oss rättighet 

att publicera de skrivna breven i vår studie. Samt att endast för - och efternamn kommer 

att synas.  Andra personliga uppgifter kommer att strykas då de inte är av relevans för 

vår studie. Det kommer även att framgå tydligt om svaren är inhämtade ur en intervju 

eller brevform. När studien är klar kommer författarna att få ta del av det slutliga 

resultatet, som vi skickar till dem om det önskas. Nyttjandekravet talar om att den 

information vi fått ta del av endast används i vår studie och inte utnyttjas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. Informanterna är medvetna 

om att deras brev kommer att publiceras i vår studie med deras för och efternamn, 

därför väljer vi i resultatet benämna informanterna med deras efternamn. 
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Genom ett utskick av följebrevet ökas förtroendet för att deras uppgifter behandlas på 

ett etiskt övervägt sätt. Vi undviker även ett etiskt dilemma (Stukát, 2011) då vi tydligt 

framför vad studien handlar om, samt att informanterna vet vad deras rättigheter är när 

de deltar i vår studie. 

 

3.5 Analysmetod 

När vi analyserar kommer vi att utgå ifrån breven i sin helhet . Vi kommer inte att 

utesluta någon text som vi har fått in från informanterna, då vi vill att läsaren ska få ta 

del av informanternas åsikter, och på så sätt undviker vi att slutsatser dras som är 

färgade av våra personliga synpunkter (Kylén, 2004). Efter genomläsning av 

informanternas svar tänker vi tematisera innehållet i de olika texterna. De teman som 

gäller vid redovisning av resultatet är: 

 

 Författarpresentation, 

 Vad är lättläst?  

 Varför skönlitteratur?  

 Skolans pedagogiska ansvar?  

 Läsarens rätt och ansvar? 
  

Det första temat är en presentation för att läsaren ska få en bakgrundsbild av studiens 

informanter. Formuleringen utav de fyra övriga temana ovanför är grundade på våra 

forskningsfrågor. 

Temat Vad är lättläst? grundas på forskningsfrågan: Hur uppfattar informanterna 

begreppet “lättläst”? eftersom vi önskar svar på hur och vad som är lättläst ur 

informanternas perspektiv.  

Vi väljer att dela upp forskningsfrågan: Hur ser informanterna på lärares uppgift att 

använda skönlitteratur i skolan? i två teman eftersom vi ser att frågan berör två stora 

områden, dels lärarens uppgift i skolan och dels skönlitteraturens uppgift i skolan.  

Svaren delas därför upp i följande två teman: Varför skönlitteratur? och Skolans 

pedagogiska ansvar? . Det möjliggör en mer omfattande analys av resultatet senare i vår 

studie. 

Temat Varför skönlitteratur? innehåller informanternas förklaring till skönlitteraturens 

roll i skolan.  

Temat Skolans pedagogiska ansvar? Innehåller informanternas perspektiv på skolans 

ansvar att använda sig utav skönlitteratur via styrdokumenten. 

Temat Läsarens rätt och ansvar? tar upp forskningsfrågan: Hur anser informanterna att 

skönlitteratur kan utveckla elevers läskompetenser? . Temat avser att innehålla 

informanternas perspektiv på det ansvar läsaren själv har att tillgodogöra sig läsning av 

skönlitteratur för att utveckla läskompetenser. 
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4 Resultat 

Innehållet i brevsvaren inordnas alltså utifrån de teman som beskrivits i föregående 

kapitel, teman som även återkommer vid analysen. Varje informant presenteras under 

egen rubrik och därefter följer deras svar. 

4.1 Anna Bengtsson 

Anna Bengtsson föddes 1951 i Linköping. Hon har gått KV:s konstskola i Göteborg och 

Konstfack i Stockholm. Bengtsson är en barnboksförfattare och illustratör som riktar sig 

mot läsare i den äldre förskoleåldern, även om hon menar att hennes böcker kan läsas av 

barn i andra åldrar. Hittills har hon skrivit och illustrerat 12 stycken bilderböcker. 

Bengtsson har även gjort en trilogi som handlar om vetenskapliga expeditioner; 

Bollongexpeditionen, Undervåttensresan och Myror i fara. När Bengstsson skriver rör 

hon sig mellan olika teman som till exempel att se världen ur olika perspektiv och 

faktaböcker med skönlitterär inriktning. 

Vad är lättläst? 

Bengtsson menar att lättläst handlar om boksidor som innehåller bilder och kortare 

texter. Det är dock viktigt att texten har något att erbjuda som bilderna kan understryka. 

Bengtsson ger exempel på en lättläst bok “Åskan kommer” som hon skrivit själv där 

hon menar att “(...) läsning utökas av bildernas dramatisering(...)”. Bilderna enligt 

Bengtsson tilldelas en viktig och betydelsefull del av läsförmågan och läsupplevelsen.  

Varför skönlitteratur? 

Bengtsson understryker skönlitteraturens vikt i skolan. Hon menar att eleverna utvecklar 

inte bara läsförståelsen, utan även lär sig att se världen ur andra perspektiv än det egna. 

Bengtsson ger ett exempel där hon har skrivit en bok som är skriven i jagform utifrån 

ekens perspektiv. Boken kan leda till att eleverna för en djupare förståelse för hur 

miljön ser ut idag och kan på så sätt bidra till att de tittar på sin egen tillvaro utifrån. 

Hon skriver vidare att läraren kan använda sig utav skönlitteratur som en ingång till 

exempelvis naturen, och sedan gå ut i naturen och se hur det verkligen ser ut. Eleverna 

får alltså inte bara praktisk inlärning utan även teoretisk då de skapar ett förstående för 

vad det är som händer i miljön. Bengtsson menar att samtalet kring olika böcker lär 

elever att se saker ur olika perspektiv, vilket leder till ett bredare synsätt. Bengtsson 

menar även att läraren kan använda sig utav skönlitteratur även i naturvetenskaplig 

undervisning. Ett exempel är hennes trilogi som handlar om myror ute på olika 

vetenskapliga expeditioner. Trilogin är naturvetenskapligt korrekt och enkla att förstå 

vilket hon menar gör att de kan vara användbara i skolvärlden “på ett enkelt 

naturvetenskapligt sätt”.  

Skolans pedagogiska ansvar? 

Bengtsson har en önskan om att lärarna ska jobba mycket med böcker som drar åt det 

skönlitterära hållet eftersom hon menar att de pedagogiska böcker som kommer från 

Läromedelsförlagen är “extremt tråkiga” eftersom de är så “tillrättalagda”. Pedagogiken 



16 

är viktigare än att innehållet upplevs som intressant och spännande. Hon tycker att 

läraren borde använda sig av skönlitterära böcker vid samtal om olika perspektiv på 

omvärlden, men också i ämnet svenska för läsförståelsens skull. Bengtsson tror att det 

är viktigt för eleverna att de får tillgång i skolan att läsa böcker både med och utan 

bilder. När de läser böcker med bilder får de hjälp med förståelsen av texterna genom 

samtal om bilderna och läsning av böcker utan bilder utvecklar deras läskunnighet.   

Läsarens rätt och ansvar? 

Bengtsson ser på läsarens ansvar som en aktiv roll där läsaren har ett ansvar att se sig 

själv och sin del i samhället, hon skriver att “(...) jag föreställer mig att barnen efter 

läsning själv kan hitta på olika perspektiv och tvingas titta på sin tillvaro utifrån.”. 

Genom att barnen läser skönlitteratur utvecklar de ansvarskänsla över att se på sig själv 

och sin omgivning i förhållande till resten av världen.  

4.2 Kerstin Lundbergh Hahn 

Kerstin Lundberg Hahn skriver skönlitteratur för bland annat barn i 8-12 års ålder. Hon 

är född 1963, uppväxt i Tavelsjö, Umeå. Lundberg Hahn har tidigare jobbat som 

pedagog men ägnar sig nu åt att skriva böcker samt besöka skolor i egenskap av 

författare. Tanken med hennes skrivande är att hon vill dra in sina läsare i bokens värld. 

Lundberg Hahn  skriver om miljöer och personer som känns verkliga, spänning i hennes 

böcker är en utav ingredienserna som hon tycker är viktigast. Hon har författat böcker 

som till exempel Vitas hemlighet, Skuggan i väggen, Följetongen om Fredde, Zacki och 

Mimmi samt följetongen om Kajsa och Johan.  

 

Vad är lättläst? 

Lundbergh Hahn skriver i sitt brev till oss att det är individuellt vad man tycker är 

lättläst. Innehållet i boken måste vara engagerande för att läsaren ska vilja fortsätta att 

läsa den. Vidare skriver Lundberg Hahn “Korta meningar om något som känns 

oengagerade blir alltså inte lättläst.” Det beror alltså på vem det är som läser boken och 

vad just den läsaren är intresserad av att läsa. Hon skriver “Starkast blir nog läsdrivet 

när "hur ska det gå?".” Drivet ska finnas i både handlingens - och karaktärens 

utveckling.  

 

Varför skönlitteratur? 

Lundberg Hahn skriver i sitt brev att det finns olika nivåer på lässtrategier som eleverna 

lär sig att använda ju mer de läser skönlitteratur. Till en början lär de sig att avkoda de 

bokstäver som står skrivna och därefter kan eleverna börja läsa meningar utan en 

djupare förståelse för vad som står skrivet. Den andra nivån lär eleverna sig att läsa 

mellan raderna och först då förstå skönlitterära texter på ett sätt som de inte kunde förut. 

 När eleverna lärt sig att läsa mellan raderna får de en bättre uppfattning om vad det är 

som står skrivet och de kan nu utveckla inre bilder. När eleverna kommit till det stadiet 

kommer de att ha utvecklat lässtrategier, och det är då som de kan läsa för läsandet 
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skull. När man har nått det stadiet menar Lundberg Hahn att man nu har nått något som 

kallas öppen läsning. Eleverna läser för att följa med i handlingen och använder sig utav 

lässtrategier som de nu besitter.  

 

Lundberg Hahn skriver i sitt brev att ett samtal kring boken utvecklar inte bara 

elevernas sociala kompetens så väl som elevernas språk, utan även att de får en tanke 

med sig när de är klara. Hon trycker på att det är just en tanke hon menar och inte ett 

budskap. Får läsaren med sig en tanke kommer denna tanke bidra till att de reflekterar 

över boken. En reflektion som får de att reflektera över sig själva. Lundberg Hahn 

skriver i sitt brev att “en reflekterande läsare, tror jag, gör att man blir en reflekterande 

människa.” Att läsa litteratur kan hjälpa eleverna att bli vana läsare. Vilket innebär att 

man lär sig läsa mellan raderna, man lär sig att bygga upp inre bilder och det leder till 

en mer utvecklad fantasi.  

 

Skolans pedagogiska ansvar? 

Lundberg Hahn har en kritik till skolan, och menar att skolan kan vara “instrumentella, 

tror jag. “vi läser det här så lär de sig det där” ungefär”. Hon menar att det är lärarens 

ansvar att tillsammans med eleverna utforska boken och vara medveten om att eleverna 

lär sig genom att läsa olika texter. Läraren behöver inte i förhand veta vad eleverna ska 

lära sig. Lundberg Hahn ger fyra konkreta exempel på hur skönlitteratur kan användas i 

skolan, hon skriver följande: 

Det borde inte vara drömmar, det borde vara självklarheter: 

Att alla lärare läser högt för och samtalar om böcker med sina elever. Varje dag. 

Att alla rektorer inser vikten därav, och att den där läsningen inte handlar om att avverka bokstäver 

utan om att bli en reflekterande och empatisk människa. 

Att alla skolor har ett bemannat skolbibliotek med utbildad bibliotekarie som arbetar integrerat 

med pedagogerna. 

 

Lundberg Hahn menar alltså att som lärare kan det vara av stor nytta att hålla en god 

kontakt med bibliotekarien, och om inte ett bibliotek finns på skolan kan man använda 

sig utav det kommunala biblioteket som har utbildade bibliotekarier. De har som 

profession att fortbilda sig inom bland annat skönlitteratur. Läraren sparar då tid och 

behöver själv inte hitta ny och intressant skönlitteratur till eleverna utan kan lita på att 

bibliotekarien kan sitt jobb. Eleverna kommer med ett ökat läsande att även utveckla en 

empatisk sida såväl som eleverna lär sig att reflektera över sin värld. Läraren kan även 

varje dag ha högläsning i klassen, och därefter samtala med eleverna kring det de just 

hört. Samtala kring boken hjälper eleverna med den sociala biten och de lär sig att vänta 

på sin tur och att lyssna på varandra. De lär sig även att formulera sig och öva på att tala 

inför grupp.  

Läsarens rätt och ansvar? 

Lundberg Hahn skriver att läsaren måste ta med sig en tanke ur texten eftersom det 

leder vidare till en reflekterande människa. Hon menar vidare att läsarens rätt är att 
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dörren till samtals hålls öppen av läraren och att man i förväg inte bestämt vad det är 

som ska nås, då eleverna behöver utrymme att själva få tänka till om skönlitteraturen.  

4.3 Niklas Krog 

Niklas Krog är en fantasyförfattare som riktar sig till ungdomar, han skriver med en 

dröm om att ge läsarna en upplevelse. Hans förhoppning är att de ska försvinna in i 

läsandet. Krog är född i Lund år 1965. Förutom sitt intresse för basket har böcker, 

framförallt fantasyböcker, varit en stor del av hans liv. Den första boken han började 

skriva ned var En krigares hjärta. Den tog så lång tid att få klar att han hann debutera 

med sin andra bok Under guds himmel under tiden. Därefter har det rullat på med flera 

olika serier, bland annat serien om Tann.  

Vad är lättläst? 

Krog menar att “Lättläst är en bok där läsaren inte fastnar på svåra ord eller krångliga 

meningar, utan rinner igenom texten och får hela upplevelsen utan hakningar.”. Alltså 

menar han att en lättläst bok är när läsaren själv kan läsa den skriva texten utan att 

fastna på svårare ord.  

Varför skönlitteratur?  

Krog har bland annat skrivit “Alexander den store” som är historiskt korrekt, och menar 

att man kan använda den som ett underlag för undervisning i historia. Eleverna som 

läser boken läser inte bara en skönlitterär bok, utan de får även en inblick i hur det var 

på den tiden, utan att reflektera över det besitter de nu ny kunskap om tidsepoken.  

 

Krog skriver i sitt brev att tanken med sitt skrivande är att läsarna ska undermedvetet 

lära sig någonting under tiden de läser. Hans förhoppning med skrivandet är även att 

läsaren ska försvinna in i läsandet, låta den stressiga vardagen med alla andra medier få 

vänta. Läsandet ska vara lustfyllt och lustdrivet.  

Skolans pedagogiska ansvar? 

Krog menar att “läsandet inte ska vara något tvång eller ett tråkigt måste”, utan det ska 

komma naturligt och vara lustfyllt. Han menar att det finns en tendens till att det blir 

tråkigt att läsa när skönlitteraturen hamnar i skolan. Ofta är det en och samma bok som 

alla ska läsa, då tappar eleverna intresset för boken och vill inte fortsätta. Eleverna har 

olika förutsättningar och att tvinga dem läsa en och samma bok gör ingen nytta för deras 

lust att läsa.  

Läsarens rätt och ansvar? 

Krog menar att förhoppningen är att läsaren ska försvinna in i läsandet. Men ska det ske 

måste läsaren ta sitt ansvar och hitta rätt sorts bok, som passar just personen i fråga. 

Krog skriver att tanken med sitt skrivande är att läsaren ska lära sig något. Idag är det 

dock en svårighet då läsarna har mindre tålamod med läsandet. Tempot idag är 

uppskruvat och saker måste hända hela tiden för att läsaren ska vilja fortsätta läsa 

boken. Han skriver i sitt brev “Det betyder att många klassiker inte håller längre. De är 
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helt enkelt för långsamma.” Krog menar att även författarna måste anpassa skrivandet 

efter dagens samhälle och skriva mer rakt på sak. En bok måste enligt honom fånga 

läsaren redan på de första raderna, annars släpper läsaren boken och tar till sociala 

medier där det händer saker hela tiden. 

4.4 Peter Lucas Erixon 

Peter Lucas Erixon skriver skönlitterära romaner för ungdomar och vuxna. Han menar 

att skönlitteraturen innehåller frågor som besvaras eller löses vid ett senare skeende. 

Erixon har varit verksam i snart trettio år och reflekterat flera gånger på litteraturens 

uppgift i vårt samhälle.  Han är född 1962 i Strömsund, Jämtland och debuterade med 

diktsamlingen Den femte årstiden 1983 och därefter har det rullat på. Erixon har bland 

annat skrivit Hemlandet, Röster och brus, Stoft och vind och Silversnöret.  

Varför skönlitteratur? 

Erixon menar att läsning är viktigt för att utveckla sina språkkunskaper. Högläsning 

borde ha en given plats i undervisningen då skönlitteraturen främjar intelligens, 

snabbtänkthet, individens förmåga till överblick samt reflektion. 

 

Erixon menar i sitt brev att allt finns i skönlitteratur. Han skriver följande; “(...) en 

dogmfri, konfessionslös, fri plats där allt ryms och där ett perspektiv alltid bryts mot ett 

annat, (...)” 

När det gäller skönlitteratur som läromedel menar han att skönlitteraturen rymmer alla 

perspektiv och alla berättelser, att skönlitteraturen som läromedel går inte att överskattas 

eller mätas. Skönlitteraturen utvecklar inte bara skrivandet och läsandet utan den 

utvecklar även eleverna på ett personligt plan.  

Skolans pedagogiska ansvar? 

Erixon ställer sig kritisk till hur de människor som inte fått lära sig att läsa, skriva och 

räkna i skolan ska klara sig i vårt samhälle. Han skriver följande;  

Den människa som inte förmår läsa och skriva saknar de basala verktyg som gör att man alls kan 

orientera sig, ens tillnärmelsevis, på ett adekvat sätt i ett samhälle som i så hög grad tar sig uttryck 

i brusande flöden. Vad dessa människor ska komma att ta sig till, och bli prisgivna åt, är en fråga 

mycket större och allvarligare än vad som vanligen framkommer. 

 

Erixon uttrycker en oro över att skolan inte klarar av ansvaret att förbereda människor 

på deltagandet i samhället. Vad som kommer att ske med de som inte klarar av att läsa, 

skriva och räkna efter avslutad skolgång är en mycket allvarlig fråga som borde få mer 

utrymme än vad den har idag.  

Läsarens rätt och ansvar? 

Erixon menar att människan måste kunna läsa och skriva för att fungera i samhället. Det 

innebär att läsaren alltså måste kunna avkoda bokstäver och lära sig läsa mellan raderna 

för att utvecklas till en demokratisk medborgare. Erixon uppmanar till att läsa så mycket 

som möjligt för att kunna bli en del av dagens samhälle.   
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4.5 Gunilla Bergström 

Gunilla Bergström skriver barnböcker där Alfons Åberg kanske är den mest lästa. 

Läsning enligt Bergström är i allmänhet viktigt för att kunna utvecklas, och bli rikare. 

Skönlitteratur kan även leda till att man öppnar ögonen för det okända. Hon är född 

1942 i Göteborg och har en journalistexamen från 1966 vid journalist- institutet och har 

jobbat som journalist hos bland annat Aftonbladet och Dagens Nyheter. Bergström har 

skrivit och illustrerat ett fyrtiotal böcker sedan år 1971 och från år 1975 har hon arbetat 

som författare och illustratör på heltid. Förutom böckerna om Alfons Åberg har hon 

skrivit bland annat Ramsor & Tramsor om Bill och Bolla, Tokigt & Klokigt - mera rim 

om Bill och Bolla, Milla mitt-i-natten och Lösgodis- Fickan full. 

Vad är lättläst? 

Bergström hör till de författarna som tycker att lättläst är olika beroende på vem läsaren 

är. Hon menar att definitionen “är en förenklad och rentav billig förklaring” på något 

som är mycket mer komplext än så. Bergström skriver att oftast handlar lättlästa böcker 

om korta meningar och lite text på varje sida. Den mer komplexa vägen är att ge de 

knepiga böckerna, som är spännande, en chans. Hon skriver följande i sitt brev 

Alltså, om vi väljer att utgå från att en lättläst bok handlar om att boken är attraktiv, så menar jag 

att det finns riktigt svårlästa böcker som är lättlästa! En text kan se krånglig ut, men när jag väl har 

upptäckt innehållet fascineras jag och krånglar mig igenom handlingen. Så gör också barnet. 

  

Bergström menar alltså att om man är intresserad nog av handlingen i boken, kan 

läsaren av ren envishet läsa klart den. Bara engagemanget och viljan finns att veta hur 

det ska gå för huvudkaraktärerna i boken.  

Varför skönlitteratur? 

Bergström lämnar förslaget att alla klasser bör ha en timmes högläsning i veckan, gärna 

samtidigt som eleverna har möjlighet att rita. Hon menar att skönlitteratur ger tillgång 

till världar bortanför den egna och att uppleva dessa tillsammans med andra ger en intim 

känsla som gruppen delar.  

Bergström skriver om vikten av skönlitteratur som ett inre läromedel. Ett läromedel som 

inte går att mäta. Skönlitteraturen bjuder på upplevelser, känslor och funderingar som 

utvecklar människan och gör den rikare. Hon menar dock att det finns en måttstock på 

läsning och läsande, läser man mycket, kommer man även bli bättre på att stava, skriva 

och uttrycka sig. Vidare skriver Bergström att det inte handlar om att anamma de olika 

världarna som man läser om, utan snarare få vetskap om att det finns andra perspektiv 

på livet än det egna. 

Skolans pedagogiska ansvar? 

Bergström menar att lärare borde ta sig tid och läsa högt i klassrummet. Hon ställer sig 

frågan “varför kan man inte i denna tekniska värld, våga sig på att ha en skoltimme i 

veckan där man släcker ner allting och kanske tänder ett stearinljus, medan läraren 
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högläser en berättelse?” Det skapar inte bara en intim känsla i klassen genom att höra 

samma sak läsas högt, utan eleverna känner en samhörighet med varandra och utvecklar 

då sin empati.  Oro och rastlöshet som kanske har funnits hos eleverna “planar ut i takt 

med att berättelsen tar över”.  

Läsarens rätt och ansvar? 

Bergström menar att läsare måste ta för sig av de erbjudanden och möjligheter som 

finns att ta del av i böckernas värld, då läsaren får möjlighet att vara med om 

upplevelserna i boken. Hon skriver att det är viktigt att läsaren öppnar sig och inte 

ryggar tillbaka när det kommer till främmande världar. Det finns en fara i att bara läsa 

sådant som man tycker om menar hon, man får inte glömma att ta sig an sådant som 

man inte tycker om. Det är viktigt för att man ska bli rikare som person.  

4.6 Mårten Melin  

Mårten Melin är även han en barnboksförfattare som vi har tagit kontakt med. Melin 

skriver att det han vill med sitt skrivande är att det ska vara roligt att läsa hans böcker. 

Han är född 1972 och är författare, bosatt i Lund. Förutom att skriva böcker gör han 

författarbesök och är lärare på skrivarkurser för barn och ungdomar. Melin är utbildad 

bibliotekarie och har gått Skrivarlinjen och Skrivpedagogutbildningen på Skurups 

folkhögskola. 2003 debuterade han med barndiktsamlingen Mera glass i däcken. Han 

har arbetat som redaktör och manusförfattare på tidningen Bamse och även skrivit 

Bamseböcker. Några böcker som han har skrivit är Susanne och den lilla grisen, Svarta 

kängor med gul söm, Jävla Lucia, Så sjukt kär, Kyssas typ och Jag är Love. 

Vad är lättläst? 

Melin menar att lättläst handlar om hur man ser på läsning. Han menar att ett sätt att se 

på en lättläst bok är att handlingen ska vara från A till B, texten ska inte innehålla några 

svåra ord och korta meningar. Melin menar att det finns flera sätt att se på lättläst och 

skriver följande i sitt brev: 

Lättläst kan vara någonting annat också. Är det ett ämne och en handling som engagerar så 

behöver det kanske inte vara lika lättläst? Men även att det är mycket bilder luftig layout och stor 

text. Det viktiga i en lättläst bok är att ämnet ändå är för den tänkta målgruppen. 10-åringar ska 

inte behöva läsa bilderböcker för att ha en bok som de rent språkmässigt behärskar, de kommer ju 

inte att vara intresserade när boken är för små barn. När jag skriver lättläst tänker jag att alla ska 

kunna läsa boken, även de som inte har svårt med språket. Sedan finns det lättläst som är för 

nybörjareläsaren, 6-8 år.” 

  

 

Melin menar alltså att det är individuellt, vad som är lättläst och att det kan vara både 

och. Det kan både vara en luftig layout men ändå ha en engagerande handling.  

Varför skönlitteratur? 

Melin är övertygad om att skönlitteratur är mer än bara en text som man läser och sedan 

släpper. Utan att man alltid utvecklas som människa om man läser. Melin menar att 

hans skönlitteratur lär eleverna att gå sina egna vägar, att de inte behöver lyssna på 
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andra, utan att de ska lyssna på sig själva. Han menar alltså att genom att läsa 

skönlitteratur kan man stärka sin självkänsla och våga säga ifrån när någonting inte 

känns rätt. Melin menar även att skönlitteratur kan hjälpa eleverna till att utveckla 

empati och språkförståelse.  

Skolans pedagogiska ansvar? 

Melin menar han blir “beklämd” när han är ute bland elever i olika skolor och märker 

att de läser allt mindre och mindre, men även att föräldrar läser allt mindre för sina barn. 

Han är även bekymrad över att man inte längre läser lika mycket på skolorna. Läsaren 

läser varken på egen hand och man har heller ingen högläsning, skönlitteratur får inte 

längre plats i skolan. Melin tar upp “nyttoaspekten” och menar att “det här gör vi för att 

det passar i det här ämnet”. Att bara läsa högt i klassen kan räcka för att komma långt 

med att väcka ett intresse för skönlitteratur hos eleverna. Eleverna utvecklar dessutom 

bland annat empati och språkförståelse. Han tar även upp tidsbristen hos lärarna och 

pressen som kan uppstå när kunskapsmålen ska nås och menar att detta kan vara en 

anledning till att lärare väljer bort skönlitterära inslag i sin undervisning.  

Läsarens rätt och ansvar?  

Melin menar att författaren måste fånga läsarens intresse, intresset måste därefter bli 

tillräckligt stort för att sedan vilja fortsätta läsa boken, boken ska fungera som en 

underhållningsfaktor för läsaren.  

4.7 Johan Unenge 

Johan Unenge föddes 1963 och har bland annat tillsammans med Måns Gahrton 

författat Bert- böckerna, Eva och Adam, Livet enligt Rosa och Gyllene Knorren. 

Unenge har även själv gett ut ett trettiotal böcker, bland annat Agent Annorlunda och Vi 

som ser på. Den förstnämnda var debuten 1986 och den sistnämnda var nominerad till 

Augustpriset 2004. Som Sveriges första läsambassadör har han som uppgift att främja 

barn och ungas läslust samt sprida en medvetenhet om litteraturens viktiga roll för unga.  

Vad är lättläst? 

Unenge skriver att en lättläst bok är en “bra bok som man vill läsa.” Han ger Zlatans 

bok som exempel och menar att “Tack vara ett innehåll som tänder nyfikenheten hos en 

massa pojkar tragglar de sig igenom den trots tjockleken.”. Därmed menar Unenge att 

hypotesen att lässvaga behöver tunna böcker inte stämmer med verkligheten.  

Varför skönlitteratur? 

Unenge skriver i sitt brev “att skönlitteratur om man är en påhittig lärare kan leda in i 

sökande efter fakta”. Han menar att om läraren tar sig tid att planera en undervisning 

som är byggd på skönlitteratur kan eleverna uppmuntras till nyfikenhet och ödmjukhet. 

Skolans pedagogiska ansvar? 

Unenge har en vision där varje rektor arbetar på “ett kvalificerat sätt för att samordna 

kunskapen skolbibliotekarien har i litteratur, kunskapen läraren har i lästräning och 



23 

boksamtal med rektorns övergripande mål att få eleverna att uppfylla kraven som 

läroplanen ställer.”. Unenge menar att eftersom sambandet mellan prestation och 

läsande är påvisat och att det stämmer väl med skönlitteraturens behållningar är det 

märkligt att den erfarenhet han har från skolor är att rektorn har liten delaktighet i 

skönlitteraturens roll som läromedel. Därmed menar han att skolans ansvar, genom 

rektorn, är att samordna de tre områdena för att läsning i skolan ska utnyttjas till fullo. 

Läsarens rätt och ansvar? 

Unenge menar att läsaren måste ha en uppmuntran till nyfikenhet i texten. Finns det när 

läsningen påbörjas kan läsaren i bästa fall utveckla ödmjukhet. Som vuxen gäller det att 

var aktsam över hur man styr elevernas val av böcker. Unenge vill att böckerna ska 

upplevas som spännande och att det inte finns någon bakomliggande dold agenda 

eftersom han menar att det innebär ofta att unga läsare drar “öronen (ögonen) åt sig”.  

4.8 Karna Nyström  

Karna Nyström är litteraturpedagog och arbetar med att integrera skönlitteratur i skolan. 

Hon fortbildar vuxna kring barnlitteratur, men inspirerar även elever till att läsa mer 

skönlitteratur. Nyström har sedan 1997 arbetat som litteraturpedagog. Före det jobbade 

hon som barnbibliotekarie några år i Burlöv. Förutom bibliotekarieutbildning har hon 

studerat litteraturvetenskap och litteraturvetenskap med inriktning på barn- och 

ungdomslitteratur, men också medverkat i kurser om konstvetenskap och läsutveckling. 

Som litteraturpedagog arbetar hon bland annat med att informera om nyutkommen 

barnlitteratur, föreläser om olika barnlitteraturgenrer, arrangerar läsecirklar, pratar barn 

och läsning på lärarfortbildning och föräldramöten. Nyström har även skrivit en bok 

som heter 100 böcker att läsa innan man blir vuxen. 

 

Vad är lättläst? 

Att lättläst är individuellt kan även litteraturpedagogen Nyström styrka. Hon menar att 

alla elever inte har samma typ av behov när det kommer till läsning. En elev kanske 

behöver luftig text och rak handling, en annan elev kanske behöver böcker inom ett 

specifikt ämne. Nyström skriver vidare att “ - lättläst kan vara många olika saker. Man 

kan ha ett läshandikapp, ett förståndshandikapp, bristande fantasi, dåligt ordförråd, liten 

läserfarenhet, vara allmänt läsovillig o s v - i varje enskilt fall gäller att ta reda på vilken 

typ av lättläst den personen behöver.” Enligt Nyström är det läsarens förkunskaper som 

avgör om boken är lättläst eller inte. 

 

 

Varför skönlitteratur? 

Nyström skriver i sitt brev att skönlitteraturen i skolan kan ge eleverna möjlighet att 

uppskatta läsandet. Både i skolan och på elevernas fritid. Eleverna behöver inte vara 

“storläsare, experter eller motsvarigheten till elitidrottare utan de ska få möjlighet att 

glädjas av läsupplevelser”. Hon menar alltså att skönlitteratur kan ge läsaren en 



24 

upplevelse som inte annars varit möjlig. Hon skriver även i sitt brev att det enda som 

krävs för att göra ett “bra litteratur arbete är barn, böcker och tid - barnen har man, 

böcker finns att låna och sedan gäller det bara att ge det tid. Då får man stora mirakel 

med små medel.” Då lärare generellt tror att man måste köpa in en mängd med en och 

samma bok till eleverna, menar Nyström dock att i och med att alla elever har olika 

förutsättningar, räcker det med att gå till biblioteket och låna böcker, som är gratis. Det 

enda som kommer att kosta i detta fall, är tiden. Men är man villig som lärare att ge den 

tid det krävs kommer mirakel med eleverna att ske.  

 

Skolans pedagogiska ansvar? 

Nyström skriver i sitt brev att det kanske är svårt för lärarna att första varför man ska ha 

en lärarhandledning med öppna frågor, utan ett facit och som inte visar vad det är 

eleverna ska förstå och vad de ska uppmärksamma. Hon ställer sig frågan: 

 
(…)- men varför är det så svårt att behålla det lustfyllda perspektivet och mer försöka utgå från 

eleven? Enligt läroplanen ska man ju stödja den enskilde elevens utveckling, men samtidigt tycks 

det som att när man ska pressa in kulturupplevelser i läroplansmål måste det genomgå ett 

nyttighetsbad som lämnat kvar en alltför rentvättad, lite krympt, uppgift? 

 

Nyström menar att man som lärare inte alltid behöver veta hur det färdiga resultatet 

kommer att se ut, utan att lärarna kan utvecklas tillsammans med eleverna. Det kan inte 

alltid gå bra, men då får lärarna se det som en erfarenhet som berikar. Vidare skriver 

hon att vara lärare innebär att “vara kreativ: var öppen som lärare och testa olika 

förhållningssätt.”   

 

I sitt brev skriver Nyström att hon är övertygad om att alla lärare vill göra ett så bra 

arbete som möjligt och undervisningen så rolig som möjligt. Men lärarna har 

styrdokumenten att förhålla sig till. Kunskapskrav ska uppfyllas och som lärare finns 

inte tiden som krävs för att kunna använda skönlitteratur i undervisningen. Hon har en 

önskan om att rektorer skulle inse hur viktig skönlitteratur är och utsätta en viss tid om 

dagen till läsning av barnlitteratur så att lärarna kan använda sig av den under sina 

lektioner. Hur skulle lärare annars kunna vägleda sina elever till läsutveckling? Att låta 

eleverna fritt välja böcker är inte alltid optimalt, då Nyström menar att det finns 

forskning som visar på att elever vill ha lästips och de tar mer än gärna emot råd från 

vuxna. Men det visade även sig att elever sällan ber om lästips, därför gäller det att man 

som lärare läser barnlitteratur själv för att veta vad det är som kan tyckas vara intressant. 

Lärarna kan även här menar hon, be bibliotekarien om hjälp för att hitta relevant 

barnlitteratur. Nyström skriver att alla skolor borde ha ett bemannat skolbibliotek med 

utbildad bibliotekarie “I alla fall om skolan har som mål att ha en god läsundervisning.” 

 

Läsarens rätt och ansvar? 

Nyström menar att man måste ge eleverna möjlighet att uppskatta läsningen av 

skönlitteratur. De behöver inte vara experter på att läsa, bara de får en läsupplevelse och 
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gläds av den samtidigt som de njuter och förstår vad de läser. Läsaren har även rätt att 

utmanas i sina “föreställningsvärldar”. Men det menar hon att eleverna har rätt till att 

utmanas när de väl läser. Det finns inget som kan ges i förhand utan eleverna måste 

själva bygga upp en inre bild som de sedan utmanar.  
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5 Analys 

I analysen nedan granskas informanternas svar enligt de teman som används i 

resultatredovisningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om möjlig fortsatt forskning där 

vi olika vidare forskningsområden utifrån vår studies resultat.  

 

5.1 Vad är lättläst? 

Informanternas svar visar att den till synes enkla frågan om vad en lättläst bok kan vara 

inbjuder till en variation av svar. Enligt en informant kan en lättläst bok bestå av enkla 

korta meningar med tydliga bildillustrationer kopplat till innehållet, en annan menar att 

det är innehållet som avgör genom att ett intresseväckande innehåll kan engagera 

läsaren så mycket att en krånglig text övervinns. I det första exemplet inryms en 

underliggande tanke att en lättläst text ska vara enkel att läsa genom att den anpassas till 

att barn ännu inte är effektiva läsare vilket ger stöd för att lättlästa böcker ska innehålla 

bilder som svarar mot textens innehåll. I det andra exemplet finns en tydligare fokus på 

läsaren och innehållet framför texten i sig. Att läsaren lockas av innehållet och går in i 

berättelsen. Mellan dessa finns förklaringar som mer tydligt kombinerar både form och 

innehåll (Skolverket, 2011). Här uttrycker informanternas brev att texten ska vara 

engagerande med en enkel meningsuppbyggnad kombinerat med bilder och luftig 

layout.   

Resultatet visar att alla informanter är överens om att huvudsyftet med skönlitteratur är 

att boken ska ge en läsupplevelse och därmed uppmuntra till fortsatt läsning. Kerstin 

Lundberg Hahn, Johan Unenge, Gunilla Bergström och Karna Nyström menar att 

lättläst är något som man själv är intresserad av att läsa. Det kan vara en bok med svåra 

ord och mycket text. Har man valt en bok med en handling som är tillräckligt intressant 

kan man läsa den och samtidigt lära sig något på vägen. Även rektorns intresse för 

läsning samt skolbibliotekens utformning är avgörande för hur mycket läsning det 

kommer att ske i klassrummet. Finns det inte tillräckligt med böcker som är lockande 

kommer det inte finnas något intresse för att läsa (Ewald, 2007).  

 

Informanterna menar att det går att läsa till sig läskompetens, då man hela tiden 

utvecklar sitt läsande genom att läsa. Just att läsa är en uppmaning som informanterna 

ger, man ska läsa mycket och ofta. Det informanterna uttrycker är att övning ger 

färdighet, men att övning inte handlar om färdighetsträning i sig utan just om läsning 

som innehåll (Jönsson, 2007) . Elever som får tillgång till skönlitteratur som upplevs 

som lättlästa blir sporrade till att läsa mer och på så sätt ökar deras kompetenser i 

literacy. Desto mer texter elever läser får de en ökad förståelse över varför texten har en 

viss utformning. De lär sig läsa mellan raderna och bilda en förförståelse för textens 

innehåll. Barton (2007) menar att det handlar om interaktionen som sker mellan läsaren 

och texten som avgör vad läsaren får för förståelse av texten.  
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Författarens intentioner stämmer inte alltid med vilken mening läsaren får och det beror 

på vilken tidigare erfarenhet och förståelse den enskilda läsaren har. Janks (2010) och 

Hill (2006) för ett liknande resonemang genom att uttrycka att literacy har olika 

meningar beroende på en rad faktorer som exempelvis kultur och uppväxt. Utvecklingen 

av läsförståelsen ger eleverna en grund att stå på när de blir äldre och de ska kunna sålla 

i olika texter för att ta ut den viktiga informationen, men också för att kunna producera 

en text med en färdig genre, till exempel en skönlitterär eller en faktatext. 

 

När eleverna läser på egen hand s.k. öppen läsning utvecklar de inte bara olika literacy- 

kompetenser, utan de utvecklas även på ett personligt plan. Eleverna får vara med om 

saker som de aldrig hade fått vara med om annars, de lär sig att känna med andra och de 

lär sig att tänka ur ett annat perspektiv, vilket utvecklar deras empatiförmåga och deras 

reflekterande jag. Erixon skriver bland annat till oss i sitt brev följande: 

Skönlitteraturen är en dogmfri, konfessionslös, fri plats där allt ryms och där ett perspektiv alltid 

bryts mot ett annat, vilket befrämjar inte bara individens intelligens, snabbtänkthet utan också 

individens förmåga till överblick, reflektion över vår existens och våra otaliga roller som sociala 

varelser. 

 

Resultatet i vår studie visar att med en öppen läsning av skönlitteratur kan eleverna nå 

de förväntade kunskapskraven i bland annat ämnet svenska, då olika literacy- 

kompetenser kommer per automatik med läsning, en utgångspunkt som informanterna 

återkommer till i sina brevsvar. 

 

Innehållet i styrdokumenten (Skolverket, 2011:8) tydliggör att utbildningen måste bli 

likvärdig genom att undervisningen anpassas efter vad eleverna har för behov för att 

klara skolgången, men också utgå från tidigare erfarenheter, språk och kunskaper: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. 

 

Läraren måste därför kunna erbjuda olika texter till eleverna så samtliga kan ta del av 

läsningen utifrån deras nivå för att utveckla lust till att läsa för lärandets skull. Upplever 

eleverna att litteraturen är lättläst kan de fokusera på den djupare förståelsen av texten 

och reflektera över den, vilket ger övning att kritiskt granska och utveckla olika verktyg 

till att hantera texter; 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 

också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och 

att inse konsekvenserna av olika alternativ.(Skolverket, 2011:9) 

 

När läraren erbjuder olika texter är det viktigt att komma ihåg att det finns en risk med 

att gå in och peka ut böcker för att hjälpa eleverna med att välja “rätt” sorts bok. Det 

kan leda till som Johan Unenge skriver “drar unga läsare öronen (ögonen) åt sig” och då 

kan eleverna tappa intresset för läsning. När läraren väljer att erbjuda olika texter bör de 

utgå ifrån eleverna i gruppen och lärarens egna intressen får kliva åt sidan. Att låta 
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eleverna vara med och bestämma över vilken skönlitteratur som ska finnas i 

klassrummet är ännu bättre, och utgår man från Lgr11 ska elever ges inflytande över 

utbildningen. Det kan tolkas som att eleverna själva ska få vara med och bestämma vad 

de är de vill läsa. 

 

Malmgren (1996) talar även han om vikten av elevernas tidigare erfarenheter i den 

tredje definitionen, erfarenhetspedagogiskt ämne. Genom att utgå från texter baserade 

på elevernas förförståelse kan man tala om den proximala utvecklingszonens vikt. Den 

proximala utvecklingszonen handlar om den zon som ligger närmast tidigare kunskaper 

och förståelser, vilket innebär att kunskapen inte blir för främmande, utan det finns en 

tidigare kunskap som eleverna bygger vidare på. Gunilla Bergström beskriver att det 

finns en fara i att enbart välja det kända över det okända, då man riskerar att inte 

utvecklas som läsare, utan fastnar i det man redan känner till. 

 

Våra informanter uttrycker i sina brev att skönlitteraturen kan fylla rollen som 

läromedel mycket väl men de uttrycker också oron att skönlitteraturen då kan förlora sin 

glans, att läsupplevelsen går förlorad. Här är det dock viktigt att läraren besitter 

kompetens att tillsammans med eleverna bearbeta den text som har lästs, men också ur 

sin profession avgöra om risken att läsupplevelsen går förlorad är värd att ta.   

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Modell över olika synsätt på lättläst. 

 

Modellen visar på informanternas olika synsätt på begreppet lättläst. De olika synsätten 

innebär att lättläst är ett mångfacetterat begrepp som ter sig olika beroende på bl. a 

läsarens förförståelse. Lättläst kan bero på om innehållet i boken uppfattas som 

intressant och engagerande för läsaren. Lättläst handlar även om textens utformning är 

anpassad till läsarens kunskapsnivå.  

5.2 Varför skönlitteratur? 

Genom skönlitteratur kan man upptäcka nya perspektiv på världen och få möjlighet att 

se sig själv och sin tillvaro på ett nytt sätt. En skönlitterär text är i de flesta fall skriven 
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för att läsaren ska bli intresserad och försjunka sig i textens värld. Den är skriven för att 

underhålla, vilken gör att en skönlitterär text kan uppfattas som lättare att läsa än till 

exempel en faktatext. Bakom underhållsfaktorn finns det en djupare mening där man 

blir satt i situationer som man kanske aldrig skulle uppleva annars, vilket gör att man 

skapar fiktiva erfarenheter om sina känslor. De fiktiva erfarenheterna gör att man kan 

skapa en förförståelse för hur man känner inför vissa situationer (Rosenblatt, 1995).  

 

Ofta får läsaren via skönlitteraturens världar uppleva situationer som gör att de 

utvecklas och växer som människa. När läsaren läser en skönlitterär bok som de finner 

intressant engageras de att fortsätta fullfölja tills handlingen tar slut. Vår studie visar att 

informanterna tycks i princip vara överens om att skönlitteratur är ett läromedel. 

Framför allt är de överens om att skönlitteratur är ett läromedel för att utveckla den 

empatiska förståelsen för andra och för att få perspektiv på sin egen tillvaro. Framför 

allt utvecklas man som person genom att läsa. Jämför man det informanterna säger om 

skönlitteraturens roll ser vi att det stämmer överens med literacy begreppet som vi 

tidigare beskrivit i litteraturgenomgången. Gee (2011) och Janks (2010) menar båda att 

literacy är något som sker på både ett individ- och samhällsplan. På individplanet 

utvecklar eleverna sina egna literacy- kompetenser när de läser själva genom s.k. öppen 

läsning.  

Eleverna utvecklas på samhällsnivå då de tillsammans med andra samtalar om texten 

och lär sig att se saker ut ett annat perspektiv än det egna. Det bidrar till att eleverna 

utvecklar nya synsätt på omvärlden och kan då bli en del av det demokratiska samhället.  

 

Genom skönlitteratur får läsaren en chans att tillsammans med andra lära sig nya saker 

och växa och bli en rikare människa. Läsaren får en chans att lära sig läsa mellan 

raderna och få en djupare förståelse för vad som står skrivet.  Informanterna är överens 

om att skönlitteratur i huvudsak kan användas i ämnet svenska, för att utveckla olika 

literacy- kompetenser. Informanterna menar att ju mer eleverna läser skönlitteratur 

desto mer utvecklas de som människor och blir samtidigt kompetenta läsare. Alltså de 

uppövar också färdigheten att läsa. Med detta närmar informanternas sig Malmgrens 

beskrivning av svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996).  

 

Melin och Bergström menar att genom användandet av skönlitteratur som läromedel 

utvecklar man en djupare förståelse för sig själv och för sin omgivning. Högläsning, 

samtal och olika perspektiv att se omvärlden leder per automatik till en djupare 

läskompetens. Det informanterna i huvudsak vill trycka på är att eleverna ska läsa 

mycket och mer. När eleverna läser på egen hand kan de utveckla, förutom literacy- 

kompetenser, sitt personliga plan. Eleverna får vara med om saker som de aldrig hade 

fått vara med om annars, de lär sig att känna med andra och de lär sig att tänka ur ett 

annat perspektiv, vilket utvecklar deras empatiförmåga och deras reflekterande jag. 

Enligt Malmgren utvecklar läsarna nu svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, då 

de utvecklar både en historisk och en social förståelse för det humanistiska som finns 

idag. Genom skönlitteratur kan alltså eleverna utveckla en förståelse för vad det är som 

händer i världen och i bästa fall lära sig att förstå hur och varför det händer. I och med 
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att eleverna lär sig att tänka ur nya perspektiv sker utvecklingen av förståelser och 

erfarenhet hand i hand med läsandet. 

 

Lundberg Hahn tar i sitt brev upp begreppet öppen läsning och förklarar att det är när 

läsaren kan läsa för upplevelsens skull. Andra informanter menar även att öppen läsning 

av skönlitteratur kan eleverna nå de förväntade kunskapskraven i bland annat ämnet 

svenska, då olika literacy- kompetenser kommer per automatik med läsning. Ju mer de 

läser desto mer utvecklas deras kunskaper, lär de sig att sålla i en skönlitterär text, kan 

de även få ut annan nytta ur läsandet än just läsupplevelsen. Läsaren lär sig att ta ut 

relevant data som de kan använda i sin kunskapsutveckling . Kunskapskraven för 

årskurs 6 i ämnet svenska (som ovan nämnts) är ett av kraven för betyg E ”Eleven kan 

läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt”. Styrdokumenten och 

informanterna är båda medvetna om att eleverna bör läsa mycket och gärna olika texter 

för att kunna utveckla sina literacy- kompetenser och nå de förväntade kunskapskraven. 

Eleverna kan även nå de förväntade kunskapskraven i andra ämnen än svenska med 

hjälp av skönlitteratur. I Lgr 11 och styrdokumenten uppmanar man lärare att använda 

skönlitteratur i nästan all undervisning. I bland annat ämne som biologi och fysik står 

det i Lgr 11 (Skolverket, 2011: 115 och 129) att skönlitteratur ska ingå i 

undervisningen. Skönlitteratur bör alltså vara en återkommande undervisningsform i 

nästan alla ämnen. I Kunskapskraven för betyg E i årskurs 6 i ämnet fysik står det 

följande (Skolverket, 2011:132) 

 
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och 

skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra 

undersökningen. 

 

Enligt informanterna kan skönlitteratur hjälpa eleverna med att utveckla språket. För att 

kunna nå kunskapskravet citerat ovan bör eleven ha goda literacy- kompetenser då det 

krävs att eleverna resonerar och ger förslag på till exempel ett experiment i ämnet fysik.  

 

Resultatet i vår studie visar att skönlitteraturen går att anpassa till den undervisning man 

vill bedriva om läraren är villig att ge tid för att planera en sådan lektion. Skönlitteratur 

främjar alltså inte bara elevernas språkliga förmåga, utan utvecklar även eleverna till 

goda demokratiska samhällsmedborgare.  
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Figur 2 Modell över skönlitteraturen i skolan. 

Modellen visar en sammanfattning av informanternas olika tolkningar om hur 

skönlitteraturen kan fungera i skolan. Skönlitteratur som ett inre läromedel där elevers 

empati och förståelse för andra genom att nya perspektiv behandlas. Skönlitteraturen 

kan även fungera som ett yttre läromedel där elever får möjlighet att träna till exempel 

grammatiska strukturer, berättelses uppbyggnader och kunna sålla ut det intressanta ur 

ett textinnehåll. 

 
 
5.3 Skolans pedagogiska ansvar? 

Flera informanter ställer sig kritiska till hur författarbesöken används i skolan idag. De 

menar att besöken skulle kunna vara betydelsefulla för att stimulera elevernas lust att 

läsa, bidra till både deras utveckling och till literacy- kompetenser. Genom innehållet i 

breven visar sig en önskan, en vision, kanske också ett krav på att författarbesöken i 

skolan ska tas på större allvar. Författarbesöken är enligt Nyström uppskattade av 

eleverna. Upplevelsen hos informanterna är att besöken handlar ofta om ett tillfälligt 

besök och sedan händer inget mer. I några brev uttrycks en önskan om mer engagemang 

från lärare och rektorer att samarbeta mer med författarna för att utveckla besöket till ett 

arbete med skönlitteratur som annars inte är möjligt. Nyström skriver i sitt brev att hon 

arbetar med en dramapedagog och tillsammans arbetar de vidare på den besökande 

författarens text. Av strukturella och ekonomiska skäl är det inte alltid möjligt att 

engagera exempelvis en dramapedagog eller en bibliotekarie för att tillsammans med 

lärare och författare arbeta med skönlitteratur i klassrummet. Dock har lärare 

möjligheten att använda det bibliotek som ska finnas på skolan.  

 

Enligt den svenska skollagen (Skolverket, 2012) som trädde i kraft den 1 juli år 2011 

måste eleverna ha tillgång till skolbibliotek, det innebär att skolan ska ha ett utbud av 

böcker samt personal i biblioteken som kan hjälpa eleverna och deras behov till 
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utveckling av språket och lust att läsa. Förekomsten av skolbibliotek i skolan öppnar 

möjligheterna för att flertalet av de exempel som Nyström nämner i sitt brev kan 

genomföras av lärare som är intresserad av skönlitteratur och ser möjligheterna i att 

använda skönlitteratur som ett naturligt och stimulerande inslag i klassrummet.   

 

Det finns särskilt två saker som informanterna tycks vara överens om. Den ena handlar 

om lärarens uppgift att utveckla elevernas lässtrategier genom till exempel öppen 

läsning, med öppen läsning menas att läsaren läser för underhållningens skull, samt 

högläsning. Den andra handlar om elevernas intresse. Det som förenar sakerna är att de i 

själva verket stödjer varandra. Har eleverna inte ett intresse eller kunskap för att läsa på 

egen hand kan lärare införa högläsning en gång i veckan. Melin och Bergström menar 

precis som Erixon att högläsning borde vara en återkommande undervisningsform minst 

en gång i veckan. Att lärare läser mycket och ofta är något de alla rekommenderar för 

att utveckla elevernas läskompetens. 

 

Undervisningen ska anpassas utifrån elevernas enskilda behov och leda till en trygg 

men samtidigt utmanande lärandemiljö. En svårighet med att anpassa undervisningen 

individuellt är att den kan kännas splittrad. Genom skönlitteratur kan man kringgå detta, 

då elever kan jobba med samma text men övningarna anpassas efter olika behov vilket 

stöds i Lgr 11. Malmgren (1996) menar att elevernas erfarenheter ska bestämma 

lärarens planering av undervisningen. I kursplanen för ämnet svenska kan man finna 

stöd för Malmgrens tre definitioner av svenskämne. 

 
Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, 

dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på 

sociala sammanhang och medier. (Skolverket, 2011: 222) 

  

Om vi tittar på den första definitionen, svenska som ett färdighetsämne, innebär det att 

eleverna tränar på språket och studietekniken. Vi ser möjligheten att till exempel plocka 

ut ett kort avsnitt ur en text och tillsammans med eleverna analysera textens utformning 

och om eleverna kan skriva om den utan att den tappar sin betydelse, alternativt att 

texten får en ny betydelse. Nyström skriver i sitt brev till oss att hon under olika 

tillfällen i olika skolor har använt sig utav skönlitteratur i sin undervisning. Hon skriver 

att hon utgått från olika “läsarbiografier” och låtit eleverna skriva egna sådana genom 

att följa fem stycken punkter. Det blev dock ett “halvlyckat försök” då hon förstod att 

eleverna hade problem med att jobba med en uppgift där det inte finns några rätt eller 

fel. Eleverna är vana vid att ha en struktur som de kan gå efter och kan ha svårt att 

släppa på sina vanor. 

 

Malmgrens definition av svenska som ett litteraturhistorisk bildningsämne kan 

användas i skolans värld med stöd i kursplanen för svenska är exempelvis arbetet med 

några kända barn - och ungdomsförfattare. Väljer man författare från olika tidsepoker 

kan även här skönlitteratur räknas som ett fullfjädrat läromedel. Flera informanter ger 

exempel på att skönlitteraturen kan fungera i undervisning av historia så länge den är 

historiskt korrekt. Här faller det återigen på läraren att använda sin profession och välja 
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texter med omsorg och att kontrollera fakta i texten. Det är tidskrävande för läraren och 

därför är det tyvärr ofta lättare att förlita sig på ett läromedel anpassat för historia för att 

kunna lägga tiden på annat. I dagens skola pågår det en ständig kamp om hur tiden ska 

fördelas mellan undervisning, samtal och planering vilket gör att prioriteringar måste 

göras. Det finns dock en risk i att lärare kan tappa det kritiska ögat till undervisningen 

om man inte ifrågasätter traditionella läromedel och undersöker om det finns andra som 

kan fungera bättre, till exempel skönlitteratur. Krog skriver i sitt brev följande: 

Tempot i vardagen är uppskruvat idag och läsarna (framför allt ungdomar) har mindre tålamod 

med långsamt berättade historier. Det betyder att många klassiker inte håller längre. De är helt 

enkelt för långsamma. Jag pratade med några gymnasieelever som fått läsa Doktor Glas, som jag 

tycker är ett mästerverk, men de hatade boken. Det hände ju ingenting! 

 

Han är kritisk till att fastna vid användandet av vissa klassiker i skolan, då eleverna kan 

tycka att det inte är intressant att läsa dem. Det är viktigt att eleverna inte tappar ett 

nyfunnet intresse för skönlitteratur då de inte kommer att fortsätta att läsa på egen hand 

om man skulle tvinga dem till att läsa sådant som de inte tycker om. 

 

Malmgrens tredje definition av svenskämnet, svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne, innebär att undervisningen skall utgå från elevernas tidigare erfarenheter. Alltså 

det ska finnas litteratur som passar elevernas enskilda förutsättningar och behov. 

Nyström ställer sig kritiskt till att allt som kommer till skolan måste gå igenom någon 

form av "tråkifieringsprocess" innan de passar i skolans ramar. Genom att göra 

undervisningen spännande och intressant för eleverna genom skönlitteratur kommer de 

att utveckla literacy- kompetenser. Enligt Langefeldt är det viktigt att eleverna utvecklar 

literacy -kompetenser då de går hand i hand med att förstå stoffet i undervisningen. Det 

är alltså av skolans intresse att eleverna utvecklar literacy- kompetenser för att förstå 

den information som krävs för att nå de förväntade kunskapskraven. Lärare kan 

utveckla elevernas literacy- kompetenser både genom läsning av skönlitteratur och 

genom kommunikation med varandra om den skrivna texten, eleverna utvecklar på så 

sätt sina språkkunskaper. Skolan har ett ansvar där “Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. (...). Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket, 2011:8) därför är det viktigt 

att läraren utvecklar en pedagogisk kompetens som möjliggör att alla elever når 

kunskapsmålen på det sätt som passar den enskilda eleven bäst. För att läraren ska nå 

den kompetens som eftersträvas bör fokus på elevernas individuella behov tas upp som 

en naturlig del i både lärarutbildningar och fortbildningar. 
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Figur 3 Modell över skolans pedagogiska ansvar. 

 

Modellen visar de olika områden som skolan i stora drag ansvarar för. Alltså, skolans 

pedagogiska ansvar handlar dels om styrdokumenten och de kunskapskrav eleverna ska 

uppnå. Här handlar det om vilken intention läraren har med sin lektionsplanering. 

Skolan har även ett pedagogiskt ansvar som handlar om att tillvarata elevernas olika sätt 

nå lärande.   

 

 

5.4 Läsarens rätt och ansvar? 

Läsaren har en rätt och ett ansvar som läsare. Informanterna förklarar att läsaren själv 

måste bidra med sina erfarenheter och sin förståelse för att kunna gå in i texten. Läsarna 

har själv ett ansvar att ge boken en chans, att försöka läsa åtminstone början i den bok 

de har valt. Upptäcker läsaren att boken är för svår, har läsaren också ansvaret att byta 

bok, eventuellt med hjälp av någon annan, till ett innehåll som passar bättre. Begreppen 

svår eller lättläst kan enligt författarna ses om något förutbestämt eftersom läsarens 

intresse och engagemang inverkar på om läsaren vill fortsätta i boken eller inte. Läraren 

ska enligt Lgr11 “utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan.” Alltså måste lärare lita på eleverna och tro på att 

de klarar av att välja en bok som de tycker att de kan läsa. Som informanterna skriver i 

sina brev beror det helt och hållet på hur intressant bokens handling är och hur villig 

man är som person att ta sig igenom handlingen. Läsaren måste ha en uppmuntran till 

nyfikenhet i texten. Finns det när läsningen påbörjas kan läsaren i bästa fall utveckla 

ödmjukhet. Läsaren ska inte känna av att det är skrivet för att just få den känslan, utan 

att det ska komma per automatik.  

 

Enligt Malmgrens definition av svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne har 

läsarna ett ansvar att känna igen olika texter med deras erfarenheter, innehållet i texterna 

de läser är av stor vikt för att kunna utveckla läsarnas egna historiska och sociala 

förståelse. Läsarens roll är alltså aktiv, läsarens ansvar är att se sig själv och sin roll i 

samhället. Läsaren har enligt en informant ett socialt ansvar för att kunna fungera i 

samhället. Genom att läsa skönlitteratur kan läsaren utveckla literacy- kompetenser, 

som enligt Janks (2010) och Gee (2011) kan hjälpa individen att erhålla olika 
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erbjudanden som handlar om att i olika sociala sammanhang växa och lära. En 

informant tryckte på läsarens ansvar att ta med sig en tanke ur texten, för tankar leder 

till en reflekterande läsare, och en reflekterande läsare leder till en reflekterande 

människa. Läsaren har rätt att se läsningen som en upplevelse. Själva upplevelsen kan 

läsaren gå miste om i dagens skola där man koncentrerar sig allt för mycket på 

faktatexter. Informanterna menar att som läsare måste man ta för sig av de erbjudanden 

och möjligheter som finns att ta del av i böckernas värld. Det är viktigt att som läsare 

öppna sig och inte ryggar tillbaka när det kommer till främmande världar. Det finns en 

fara i att bara läsa sådant som man tycker om, man får inte glömma att ta sig an sådant 

som man inte tycker om. Det är viktigt för att man ska bli rikare som person. Som ovan 

nämnts uppmanas man enligt Lgr 11 och styrdokumenten att använda sig utav 

skönlitteratur i undervisningen. Eleverna ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011: 222): 

 
(...) stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

 

Genom att läsa skönlitteratur ska läsaren alltså utveckla en förståelse för andra 

människor i sin omgivning, utöver det ska läsaren även utveckla ett språk som är 

accepterat i samhället för att göra sig förstådd. Läsarens ansvar är att kunna leva i 

samhället och kunna kommunicera med andra och reflektera över sin egen tillvaro. 

Informanterna styrker läsarens ansvar att kunna läsa och skriva för att kunna fungera i 

samhället. Frågorna vi ställer oss utifrån dessa slutsatser är; Är det samhällets ansvar att 

barnen lär sig läsa för att utvecklas till demokratiska medborgare? Kan det finnas 

demokrati om inte alla kan läsa? Informanterna menar att det är läsarens rätt att 

författarnas skrivande måste anpassas till dagens samhälle, som inte ser ut som det 

gjorde för kanske tio år sedan. I dagens samhälle är tempot uppskruvat och lyckas man 

inte som författare att fånga läsarens intresse redan på de första raderna i boken kommer 

läsaren att lägga ifrån sig den. Informanterna menar alltså att författaren måste fånga 

läsarens intresse, intresset måste därefter bli tillräckligt stort för att sedan vilja fortsätta 

läsa boken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Modell över läsarens rätt. 
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Läsarens rätt 
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Modellen sammanfattar informanternas två tyngdpunkter som ligger bakom läsarens 

ansvar. Läsarens rättigheter handlar dels om att det ska finnas litteratur som fångar 

intresse och dels om ett ansvar att hitta rätt sorts bok, som passar just personen i fråga. 

 

5.5 Möjlig fortsatt forskning 

Utifrån vår studies resultat och analys ser vi stora möjligheter att inom ett flertal 

forskningsområden undersöka vidare om ämnet skönlitteratur i skolan. De 

forskningsfält vi önskar att en fördjupning sker är bland annat huruvida intersektionella 

faktorer påverkar användandet av skönlitteratur i skolan, alltså om genus, klass och 

etnicitet spelar in i rollen om vad läraren väljer för skönlitteratur att lägga fokus på. Det 

är även intressant att undersöka hur skönlitteraturen påverkas av andra sociala medier, 

exempelvis om läsandet av skönlitteratur har minskat bland unga då de har möjlighet till 

uppkoppling av interaktiva medier dygnet runt och vilka konsekvenser det kan innebära 

för elevers utveckling av literacy- kompetenser. Det öppnar även för att undersöka hur 

det har påverkat den yngre generationens lärares eget intresse av skönlitteratur påverkas 

av sociala medier. Om läsningen av skönlitteratur är på nedgång hos den yngre 

generationen, hur påverkar det framtida lärare i deras kunskaper av literacy? 

Forskningsfältet angående elevernas klassrumsmiljö innehar också möjligheter att 

undersöka hur böckerna används i och placering av böckerna klassrummet samt hur det 

påverkar läslusten hos eleverna.
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6 Diskussion 

Vi har valt att skriva separata diskussioner till vår studie för att ge läsaren ett vidare 

diskussionsunderlag att reflektera över och ställa sig kritisk till. 

6.1 Ida Grundström 

För ett par år sedan fick jag en liten tavla av en vän med meningen ”Lärare gör så att de 

små räknas” och betydelsen i meningen har fått en tyngd i och med att jag har genom 

min utbildning fått en djupare förståelse för komplexiteten i yrket och vilken stor roll 

lärare har för elevernas individuella utveckling. Att hitta lärandesituationer och 

läromedel som erbjuder eleverna kunskap som de har nytta av i sina liv, inte bara nu 

utan även i framtiden, kräver att läraren är både professionell och kompetent i sin 

yrkesutövning.  

 

Det kan innebära att våga ta steget från färdiga läromedel med lärarhandledningar för att 

tillsammans med eleverna lära sig utav skönlitteratur att ingå i ett socialt sammanhang 

med förståelse för andra. I vår studie har skönlitteraturen i detta sammanhang kallats ett 

inre läromedel och kännetecknas just utav personlig utveckling av förmågor som empati 

och förståelse för andra. Resultatet visar att skönlitteraturen har stor potential att 

utveckla elevernas inre världar eftersom texterna handlar om olika typer av karaktärer 

som hamnar i olika situationer, vilket leder till en bredare världsbild och förståelse för 

andra. I analysen har vi skrivit om vikten av utveckling av dessa förmågor för att kunna 

delta och fungera i vårt demokratiska samhälle.  

 

Skönlitteraturen som ett yttre läromedel handlar om att lära sig använda rätt verktyg i 

rätt situation, till exempel att lära sig sålla ut den viktiga informationen ur en text, s.k. 

efferent läsning (Rosenblatt 1995).  Vår studie visar att skönlitteraturen även har 

potential som ett yttre läromedel där den används för att undersöka till exempel 

språkliga uppbyggnader, s.k. svenska som färdighetsämne (Malmgren, 1996). Dock bör 

man fundera över om det är värt risken att bryta ned texten i mindre bitar och förlora 

den underhållande faktorn som är skönlitteraturens kärna och det som skapar läslust.  

Det är inte en lätt uppgift eftersom läraren måste på något vis behålla lusten till textens 

innehåll samtidigt som den undersöks ur ett strukturellt perspektiv. Om eleverna 

förlorar intresset för innehållet så har texten bara blivit lösryckta meningar utan innehåll 

och resultatet blir ännu ett läromedel som gått igenom, enligt Nyströms definition, en 

”tråkifieringsprocess”.  

 

Skönlitteraturens roll i skolan framgår tydligt i Lgr11 (Skolverket, 2011) och det 

innebär att, oavsett lärarens eget tyckande, skönlitteraturen måste ingå i undervisningen 

för att uppnå målen i de centrala innehållen. Men för att skönlitteraturens hela potential 

ska komma fram i undervisningen krävs även att läraren äger ett intresse att vilja ta 

tillvara på den. Utan eget intresse är risken stor att skönlitteraturen blir en bok eleverna 

läser när det är brist på andra uppgifter. Alltså läsning utan reflektion. Visserligen 
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innebär det att eleverna får lästräning (förutsatt att de verkligen läser), men det innebär 

även att man missar en stor del av skönlitteraturens kapacitet. Läraren måste alltså ha en 

plan med användandet av skönlitteratur i undervisningen (Molloy, 2008). För att läraren 

ska kunna erbjuda eleverna möjligheten att aktivt reflektera över det lästa och bilda en 

egen åsikt om det lästa, ställs det höga krav på lärarens didaktiska och pedagogiska 

kompetens och därigenom även lärarutbildningen samt fortbildningens intresse av att 

utbilda lärare hur skönlitteraturens roll som läromedel kan utnyttjas.   

 

I studiens resultat visar våra informanter att det finns många olika definitioner av 

begreppet lättläst och det visar även på den varietet det finns av elever och vad de anser 

är lättläst för dem, lättläst är något högst personligt. Lärare måste därför vara ytterst 

lyhörda och uppmärksamma på vilka behov och intresseområden som finns hos 

eleverna och inneha en uppdaterad lista över olika typer av texter som kan tänkas 

intressanta för eleverna och som de kan ha nytta av i deras fortsatta lärande (Huftalin & 

Ferroli, 2012/2013). Men precis som Unenge skriver gäller det att vara försiktigt när 

man erbjuder eleverna olika böcker. De kan lika gärna tappa intresset när någon vuxen 

försöker påtala vad som kan vara intressant. Genom att erbjuda en ”bokrik” miljö i 

skolan, gärna i klassrummet, kan eleverna själva undersöka olika böcker och därigenom 

komma på vad de tycker är intressant att läsa om.   

 

Eftersom det numer står i skollagen (Skolverket, 2012) att alla skolor ska ha ett 

bibliotek kan ännu fler lärare utnyttja det i undervisningen för att eleverna ska få chans 

att hitta den text som passar dem bäst, men också få möjlighet till att upptäcka nya 

böcker och dess världar. Lagstadgande av bibliotek i skolan kan innebära en förbättring 

av elevers läsförståelse, men då måste fler faktorer spela in. Lärare måste tillskaffa sig 

kunskap för att använda skönlitteraturen på ett produktivt sätt. Nyström menar att om 

lärare dessutom har bibliotekariens kunskaper att tillgå och möjlighet till författarbesök 

kan vi med större säkerhet nå lusten till läsning hos fler elever oberoende av deras olika 

förutsättningar. Flera av informanterna i vår studie menar att skönlitteratur i 

undervisning som ett inre läromedel främjar de egenskaper jag tidigare nämnt och med 

tanke på att skönlitteratur finns (i något som nästan känns som obegränsad omfattning) i 

biblioteken har lärare alla möjligheter att använda det utan någon större kostnad.  

 

Det räcker inte bara att tillvarata elevernas tidigare erfarenheter för att nå en bra 

undervisning, utan undervisningen måste även erbjuda något för att eleverna ska bli 

intresserade.  Lärandet i undervisningen ska erbjuda utmaningar som möjliggör för 

eleverna att nå ett bredare perspektiv på sin egen person och omvärld. Några av 

informanterna uttrycker i sina brev att det bästa sättet att erbjuda eleverna utmaningar 

och upplevelser, som utvecklar förmågor som empati och förståelse för andra, är via 

skönlitteraturen.  Både Bergström och Jönsson (2007) menar att genom kontinuerlig 

användning av högläsning i klassrummet får eleverna uppleva samhörighet och att 

därefter samtala om den texten leder vidare till reflektioner hos eleverna . En del 

diskuteras i samtalet öppet, men en del av deras reflektioner stannar i deras tankar, 

vilket innebär att de utvecklar mer av sin egen person.  
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Resultatet visar att just möten med texter på olika sätt ger eleverna möjligheten att göra 

texten till sin egen, vilket utvecklar literacy- kompetenser hos eleverna (Barton, 2007). 

Genom att eleverna får i undervisningen möta olika texter och lära sig se skillnader och 

likheter mellan texter, skaffa sig verktyg att förstå vad som sker när man läser en text 

och undersöka hur texten förhåller sig till omvärlden får elever möjligheten att utveckla 

alla dessa förmågor skönlitteraturen stärker (Lindö, 2002 och 2005). Om lärare kan 

erbjuda elever texter som passar de olika förutsättningar som de har, ökar chansen att de 

utvecklar lust till att läsa vilket ger en möjlighet att ta del av skönlitteraturens alla 

fördelar. 

 

Informanterna har visat sin syn på den potential skönlitteraturen har i skolan för att 

utveckla förmågor som är viktiga för eleverna för att kunna fungera och vara delaktiga i 

vårt samhälle. Deras syn bör tillvaratas och reflekteras över för att elever ska få 

möjlighet att utveckla förmågor som har betydelse för deras framtid på ett individplan, 

såväl som på ett samhällsplan. Förmågor som empati, reflektion, demokratiskt tänkande 

och förståelse för omvärlden är det som räknas för att de små ska utvecklas till goda 

samhällsmedborgare och även goda individer med förståelse för sin egen person.  

  

 

6.2 Hanna Omari 

Ända sedan jag var liten har alltid blivit uppmanad till att läsa, vilket har bidragit till ett 

intresse för skönlitteratur och än idag fascineras jag av skönlitteraturen, dess innehåll 

och upplevelser jag får ta del av när jag läser. Min erfarenhet och mitt intresse av 

skönlitteratur kan hjälpa mig i min kommande yrkesroll som lärare att undervisa med 

skönlitteratur. 

 

Skönlitteratur rymmer allt menar Peter Lucas Erixon, och jag kan inte göra annat än att 

hålla med. Skönlitteratur är en kunskapskälla, en upplevelse, ett sinnerligt redskap, ett 

äventyr, men framförallt ett möte. Ett möte mellan en individ och skönlitteratur. Hur 

kan då lärare använda sig av skönlitteratur som läromedel? I analysen har vi bland annat 

nämnt alla fördelar med skönlitteratur och varför skolan ska undervisa med 

skönlitteratur som läromedel. Fördelar som jag nu fått upp ögonen för. Elever utvecklas 

både på ett personligt plan, men utvecklar även sina språkkunskaper (Lindö, 2005), 

lärare uppmanas därför av våra informanter att använda sig utav skönlitteratur som 

läromedel. Nyström skriver i sitt brev till oss att allt som används i skolan idag måste gå 

igenom en ”tråkighetsprocess” för att passa in i skolans ramar. Om vi tar vår 

forskningsfråga ”vad är lättläst” som exempel, vissa informanter menar att det är något 

personligt för varje enskild läsare. Om eleverna själva får bestämma vilka böcker de vill 

läsa kommer de att bli mer engagerade i sitt skolarbete, Unenge menar att när en vuxen 

står och pekar på vad eleverna ska läsa och inte läsa, drar eleverna ögonen åt sig och vill 

inte läsa mer. Lärare ska alltså ge eleverna möjlighet att välja de böcker som de själv 
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anser att de kan läsa och även lita på att eleverna gör ett val av skönlitteratur som de är 

intresserade utav.  

 

Varför ska man då använda skönlitteratur i skolan? Eleverna utvecklas inte enbart på ett 

personligt plan, utan de har en större chans att fylla kunskapskraven i de flesta ämnena, 

och detta genom att läsa skönlitteratur. Varför inte då ta sig tid som lärare och använda 

skönlitteratur i undervisningen? Om eleverna inte vill läsa på egen hand kan högläsning 

vara ett alternativ. Det är mitt ansvar som lärare att eleverna får ta del av de underbara 

världar som skönlitteratur har att erbjuda (Jönsson, 2007) Gunilla Bergström skriver i 

sitt brev till oss att eleverna i klassen får en intim känsla av samhörighet när de hör 

samma sak. Genom ett möte med skönlitteratur kan eleverna utveckla kunskap, kunskap 

om världen och på så sätt få nya synsätt och perspektiv på den egna tillvaron. 

Kunskapen eleverna får är utvecklande på ett personligt plan och som lärare kan mötet 

med skönlitteratur underlätta klassrumsundervisningen då eleverna blir mer trygga i sig 

själva och med varandra (Lindö, 2005). Mårten Melin menar att skönlitteratur kan 

stärka elevernas självkänsla, och med ökad självkänsla kan eleverna koncentrera sig på 

stoffet i undervisningen och det som ska läras. Lärare kan använda sig av skönlitteratur i 

undervisningen för att exempelvis utveckla elevernas språkkunskaper, både skriftligt 

och verbalt.  

 

Det viktiga är inte vad för typ av skönlitteratur eleverna läser, utan att de läser är det 

väsentliga. Genom att undervisa med skönlitteratur kan man nå kunskapskraven skriver 

Johan Unenge. Som lärare har jag makt att bestämma vilka läromedel som ska användas 

i min undervisning. Tack vare den kunskap jag nu besitter kommer läromedlen i min 

undervisning till stor del att bestå av skönlitteratur. Det problematiska med läromedel 

med färdig lärarhandledning är att kunskap är något som går att bryta ned i olika bitar i 

varje skolämne. Verkligheten är dock inte sådan. Det krävs förkunskap och engagemang 

för att lära sig någonting. Alla elever kommer med olika förkunskaper till skolan och 

det är lärarens uppgift att skapa ett engagemang från elevernas sida. I lärarutbildningen 

som jag har gått får vi ta del av skönlitteratur som kan vara intressant för elever i olika 

åldrar, vi lär oss också hur en sådan undervisning skulle kunna gå till. Jag tror dock inte 

att det är tillräckligt mycket undervisning i lärarutbildningen som hjälper framtida lärare 

att undervisa med hjälp av skönlitteratur. Därför tycker jag att det borde finnas 

fortbildningar en gång varje läsår som yrkesverksamma lärare kan ta del av. En sådan 

fortbildning underlättar arbetet med skönlitteratur då lärare får aktuell skönlitteratur och 

tips på hur en undervisning kan planeras utifrån skönlitteraturen. Som lärare bör jag 

känna mina elever väl och på detta sätt kunna individanpassa läsningen till deras olika 

förkunskaper och behov, och därför kan det vara av stor vikt att yrkesverksamma lärare 

får tillgång till en sådan fortbildning. Lärare bör även hålla sig uppdaterad inom barn- 

och ungdomslitteratur och kan på så sätt alltid erbjuda elever intressant skönlitteratur. 

 

Enligt den nya skollagen (skolverket, 2012) ska alla skolor ha ett bibliotek där eleverna 

blir erbjudna att låna skönlitteratur gratis. Enligt skollagen ska det även finnas personal 
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som kan hjälpa elever med att hitta rätt sorts skönlitteratur för att utveckla deras lust att 

läsa. Det är alltså skolans ansvar att eleverna utvecklar ett intresse för skönlitteratur.  

 

Ett arbete med skönlitteratur kan även stärka bandet mellan eleverna och läraren då man 

jobbar tillsammans och utvecklar kunskap med varandra. Mötet mellan elever och 

lärare, men även mötet mellan text och läsare är viktigt, läsaren ska göra texten som 

läses till den egna. Mötet mellan läsare och text leder även till ett möte mellan text och 

värld. Gunilla Bergström skriver i sitt brev att det är viktigt med skönlitteratur då 

läsaren kan läsa till sig olika kulturer och utveckla nya perspektiv på världen.  

 

I mitt yrkesval tror jag att det är viktigt med skönlitteratur, inte enbart för att eleverna 

ska utvecklas, utan även för lärare. Jag tror att lärare löper mindre risk att hamna i 

rutiner med skönlitteratur som läromedel då varje elevgrupp har olika intressen och 

skönlitteraturen anpassas efter eleverna man undervisar just då. Genom att använda 

skönlitteratur i undervisningen kan lärare utvecklas i sin pedagogiska kompetens då 

man ständig utmanas med att hitta nya sätt att undervisa med. Att använda sig av 

bibliotek kan utveckla lärare i sin yrkesroll då bibliotekarier kan hjälpa till att ständigt 

ge nya tips och förslag på hur lärare kan använda sig av skönlitteratur i skolan. Nyström 

skriver i sitt brev att lärare inte alltid behöver veta hur slutresultatet blir, det behöver 

inte alltid finnas ett rätt och ett fel. Det viktigaste är att lära sig något elev som lärare.  

 

Skönlitteraturens roll är en aktiv, den utvecklar läsaren, gör läsaren rikare enligt våra 

informanter, alla är de överens om att det är viktigt med skönlitteratur för att kunna nå 

de mål som är utsatta för eleverna enligt Lgr 11. Genom att aktivt använda skönlitteratur 

som läromedel kan eleverna även utveckla en empatiförmåga som annars kan vara svår 

att få (Rosenblatt, 1995). Jag som lärare vill har ett ansvar att ge eleverna en chans till 

ett livslångt lärande (Lgr 11) och utveckla en livslång lust att lära genom att läsa. 
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7  Bilagor 

 

 
 
7.1.1 Bilaga 1 

 
 
Hej, 

 

Vi är två lärarstuderande vid Umeå universitet som har valt att undersöka 

skönlitteraturens betydelse i skolan. 

 

Vi skulle uppskatta om du ville skriva ett brev till oss. Ett brev som handlar om elevers 

läsupplevelser i skolan och på fritiden. Du får önska, Du får ha visioner, bara din fantasi 

sätter gränser. 

 

Lennart Hellsing lär i något sammanhang ha skrivit att böcker ska lysa som solar och 

glittra som tomtebloss och Tove Jansson ville ta läsaren i handen så att inget farligt 

skulle hända… 

Vad vill Du att dina böcker ska göra med barn och för barn i 9-12 års ålder? 

Hur tänker du dig en undervisning där skönlitteraturen hanteras som ett autentiskt 

”läromedel”? 

Vad är enligt dig ”en lättläst bok”? 

 

Vi skulle uppskatta om vi fick svar senast den 16 november 2012 (v.46) för att vi ska 

hinna läsa igenom ditt brev. Ni kommer självklart att få ta del av vårt arbete om så 

önskas i januari då det är färdigskrivet. 

 

Tack på för hand 

 

Vänligen Ida Grundström och Hanna Omari, snart färdiga tidigare år lärare!   

 
 



 

 

7.1.2 Bilaga 2 
 
Följebrev till deltagare i vår studie; 

 

Vi vill tacka dig för att du vill delta i vår studie. Vi vill med detta följebrev förtydliga 

vad som gäller vid deltagande av vetenskapliga undersökningar så att risken för 

missförstånd undviks. 

 

Samtyckeskravet: 

Ni får när ni vill avbryta ert deltagande i undersökningen utan att det ska innebära några 

negativa följder. 

 

Konfidentialkravet: 

Svaren som vi har fått kommer även att publiceras som bilaga i studien, endast för - och 

efternamn kommer att synas. Andra personliga uppgifter kommer att strykas. Det 

kommer även att framgå tydligt om svaren är inhämtade ur en intervju eller brevform. 

När studien är klar (v.4) kommer ni kunna ta del av den om det så önskas. 

 

Nyttjandekravet: 

Den information som samlats in ska endast användas till vår studie. Information 

kommer inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga 

syften. 

 

Tack ännu en gång för er medverkan och vi ser fram emot att undersöka materialet. 

 

Vänligen Ida & Hanna 

 

 

 

 



 

 

Anna Bengtsson 

 

Hej Ida och Hanna! 

 

Jag gör bilderböcker som i allmänhet är tänkta för barn i äldre förskoleålder - men 

flera av böckerna borde också vara intressanta för både större och mindre barn. En 

liten trilogi jag gjort handlar om myror på vetenskapliga expeditioner; 

Bollongexpeditionen, Undervåttensresan och Myror i fara. Framför allt den första 

boken är starkt inspirerad av Andréexpeditionen som försökte nå Nordpolen med en 

vätgasballong. Jag har varit vetenskaplig, på ett lite barnsligt vis kan man säga, men 

tanken är att det naturvetenskapliga ska stämma, fast det utspelar sig i myrvärlden. 

Därför kan dom här böckerna i skolvärlden vara användbara på ett enkelt 

naturvetenskapligt plan. De här böckerna har ett småkrypsperspektiv som beskrivs i 

texten: när myrorna siktar en mänsklig stad långt nedanför sig så beskriver dom det 

som "en jättemyrstack". Småkrypsperspektivet ger ju ett nytt perspektiv på det 

mänskliga och kan ge upphov till samtal på ett lite filosofiskt plan. 

 

Flera teman intresserar mig och dyker upp i mina böcker på olika sätt. Ett intresse som 

återkommer är att se världen ur olika perspektiv - i "Det kittlar när löven kommer" är 

det eken som är jagberättare - barnen får både ett annat perspektiv på tillvaron och en 

naturbok som berättar vad som händer i naturen året runt. 

 

Själva pedagogiken vet ju inte jag hur den ska gå till men jag skulle önska att man i 

skolorna använder sig av t ex ovanstående böcker i samtal utifrån det här med olika 

perspektiv på tillvaron - jag föreställer mig att barnen efter läsning själv kan hitta på 

olika perspektiv och tvingas titta på sin egen tillvaro utifrån. Jag tycker också själv det 

är extremt viktigt med naturkontakten för barn idag, den ska ju ske i konkreta 

naturupplevelser helst, men böckerna har ju alltid en specifik ingång som man kan 

koncentrera sig kring. 

 

Andra böcker jag gör "Hela huset", "Ny frisyr" handlar mer konkret om olika arbeten 

man ser omkring sig - men där jag intresserat mig för hela det sociala sammanhanget. 

En typ av faktabok med en väldigt skönlitterär inriktning kan man säga. 

 

En önskan jag har är att man i ämnet svenska ska jobba med mycket läsning av böcker 

som drar åt det skönlitterära för läsförståelsens skull. Bilderböcker är inte bara nåt 

som man bläddrar igenom hastigt utan det finns alltid anledning att läsa både texterna 

o bilderna för att kunna diskutera förståelsen av det innehållsmässiga. Görs det redan? 

det hoppas man ju men jag har en känsla av att det koncentreras mycket kring tanken 

att texten ska vara enkel på ett pedagogiskt plan och att det inte är så viktigt att det 

finns spänning och intresse i innehållet. Dom pedagogiskt gjorda böcker jag sett som 

kommer från Läromedelsförlagen verkar i mina ögon extremt tråkiga - och det blir dom 

för att dom är så tillrättalagda tror jag. 



 

 

Ytterligare en bok som jag gjort heter "Åskan kommer". Det kallar jag en extremt 

lättläst bok, den har en rad med text på varje uppslag. Men läsningen utökas av 

bildernas dramatisering av ett åskväder. 

 

Jag tror givetvis det är viktigt också att barnen kommer att läsa texter som inte 

kompletteras med bild - för själva läskunnandets skull. Däremot tror jag inte man ska 

fastna vid att tycka att bilderna bara har en dekorerande roll, som ska hjälpa till vid 

läsning av text, utan jag tror att samtal kring själva bilderna också är mycket viktiga. 

 

Ja det var lite tankar kring det hela, om ni vill jag ska utveckla något så säg till. 

 

Vänliga hälsningar 

Anna Bengtsson 

 

P.S. Gå gärna in på min hemsida och titta: http://www.annabengtsson.se 

http://www.annabengtsson.se/


 

 

Kerstin Lundberg Hahn 

 

Jag vill dra in mina läsare, oavsett ålder, i bokens värld en stund. Jag vill låta dem 

möta personer och miljöer som känns verkliga. Läsarna ska få följa med karaktärerna 

på deras resa. 

Jag gillar spänning som ingrediens (medan "genre" är ganska ointressant) och ser den 

där uppslukande upplevelsen när man knappt kan lägga ifrån sig boken som något 

härligt. Kan jag bidra till att ett barn eller två får uppleva det så blir jag glad. 

Samtidigt vill jag gärna att läsarna ska få med sig någon tanke ut ur boken. Vilken 

tanke det är kan ju inte jag styra, men det kan t.ex. handla om relationer mellan 

personerna, dilemman de hamnar i eller varför deras värld ser ut som den gör. Obs! Att 

jag menar just tanke, inte budskap. 

 

Skönlitteraturen är bäst på att vara just skönlitteratur. Och med hjälp av en engagerad 

pedagog kan eleverna få lära sig att läsa skönlitteratur, med allt det innebär. För det 

första att lära sig läsa i meningen inte bara avkoda orden, utan också allt det där andra 

som en van läsare gör: läser mellan raderna, bygger upp inre bilder, har teorier om 

vad som ska hända sedan etc. Det behövs alltså undervisning i lässtrategier och då är 

det förstås skönlittaratur som ska användas. Men sedan får man inte stanna där, utan 

det är ju faktiskt bokens innehåll, karaktärernas utveckling etc som är den verkliga 

behållningen av att ha läst en bok. Att bli en reflekterande läsare, tror jag, gör att man 

blir en reflekterande människa. 

En bok kan vara en tidsmaskin eller en tankeläsarapparat; en dörr in i andra tider, till 

andra platser, och - himmel - in i andra människors hjärnor! 

 

I skolan är vi ibland lite väl instrumentella, tror jag. "Vi läser det här så lär de sig det 

där", ungefär. Men med en öppen läsning av skönlitteratur så kan man inte veta vad en 

enskild läsare "lär sig". Läraren ska utforska boken tillsammans med eleverna och vara 

beredd på att de unga människorna i deras klassrum upptäcker saker, och gör 

refleketioner som man inte själv hade tänkt på. Självklart kan man välja en historisk 

roman för att närma sig en historisk tidsperiod, säg medeltiden. Men som pedagog 

gäller det, tror jag, att hålla dörren lite öppen när man sedan samtalar om boken, och 

inte på förhand ha bestämt sig för vad man vill uppnå. Skönlitteratur är ju faktiskt 

skönlitteratur, inte faktabok. 

 

Det är nog olika från läsare till läsare. Innehållet måste vara engagerande för just den 

läsaren. Drivet att få veta - hur ska det gå? tror jag ska vara starkt. Det drivet kan 

antingen ligga i handlingen, eller inom en karaktär som upplever något slags svårighet 

eller dilemma. Starkast blir nog läsdrivet när "hur ska det gå?" gäller både handlingens 

utveckling och karaktärens. 

Korta meningar om något som känns oengagerande blir alltså inte lättläst. 

Däremot så tror jag att det underlättar om miljö och personer är lätt igenkännbara, 

alltså handlar om här och nu, för den ovana läsaren. Men jag kan ha fel - det finns ju 



 

ungar som knäcker läskoden via mangaserier :-) 

 

Och slutligen - visioner om läsupplevelser i skolan. Det borde inte vara drömmar, det 

borde vara självklarheter: 

Att alla lärare läser högt för och samtalar om böcker med sina elever. Varje dag. 

Att alla rektorer inser vikten därav, och att den där läsningen inte handlar om att 

avverka bokstäver utan om att bli en reflekterande och empatisk människa. 

Att alla skolor har ett bemannat skolbibliotek med utbildad bibliotekarie som arbetar 

integrerat med pedagogerna. 

 

Japp! Sedan kan man säkert ha andra visioner, men de där är de viktigaste, för de 

borde faktiskt gå att genomföra. Sätt igång! 

 

 

Lycka till med uppsatsen och sedan med ert viktiga, fantastiska jobb! 

 

Hälsningar, 

Kerstin Lundberg Hahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Niklas Krog 

 

Jag skriver böcker i första hand för att jag tycker väldigt mycket om att skriva, för att 

det är underbart att vara helt uppslukad av historien som rinner ur mina fingrar och 

växer fram på skärmen. Dagdrömmande taget till sin ytterlighet. De bästa 

skrivstunderna knäcker allt annat i upplevelseväg. 

 

Men jag skriver också med någon sorts dröm om att ge läsarna samma upplevelse. 

Förhoppningen är att de ska försvinna in i läsandet på samma sätt som jag försvinner 

in i skrivandet. 

 

Läsandet ska helst inte vara ett tvång eller ett tråkigt måste, även om det självklart kan 

bli så ibland i skolan. Läsande ska vara lustfyllt och lustdrivet. Jag läser för att det är 

roligt och de bästa böckerna vill jag inte släppa. Resten av livet får ta paus medan jag 

läser färdigt. 

 

Alla böcker kan inte vara så för alla, men det är drömmen. Min dröm. 

 

Jag har en känsla av att barn i åldern 9-12 är extra mottagliga för bokläsande. 

Föräldrar får fortfarande bestämma en del och i många familjer uppmuntras 

bokläsande. Tonåringars läsande har tyvärr sjunkit de senaste åren. Jag skriver just nu 

en serie med fantasyböcker för åldern 9-12 och de är de mest lästa böckerna jag 

någonsin skrivit. (Legenden om Tann.) 

 

Böcker kan fungera som läromedel, men måste väljas med omsorg. En bok som större 

delen av en klass avskyr kommer inte att ha någon positiv effekt på den framtida 

läsningen, speciellt inte för elever som sällan läser på egen hand. De allra bästa 

böckerna lär ut massor, samtidigt som de ger en stor läsupplevelse. 

 

Jag har skrivit flera historiska romaner, bland annat om Alexander den store, och allt 

som händer i böckerna är historiskt korrekt. Tanken är att läsarna ska lära sig 

någonting, medan de egentligen bara läser för att de vill veta hur det ska gå för 

huvudpersonerna. 

 

Lättläst är en bok där läsaren inte fastnar på svåra ord eller krångliga meningar, utan 

rinner igenom texten och får hela upplevelsen utan hakningar. 

 

Tempot i vardagen är uppskruvat idag och läsarna (framför allt ungdomar) har mindre 

tålamod med långsamt berättade historier. Det betyder att många klassiker inte håller 

längre. De är helt enkelt för långsamma. Jag pratade med några gymnasieelever som 



 

fått läsa Doktor Glas, som jag tycker är ett mästerverk, men de hatade boken. Det 

hände ju ingenting! 

 

Därför måste författare anpassa sig och skriva rakare. En bok måste fånga läsaren 

redan på de första raderna, annars blir det facebook eller instagram istället. Men jag 

tycker inte att det är fel. Böcker är underhållning och om läsaren inte tycker att en bok 

är underhållning så har den misslyckats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peter Lucas Erixon 

 

Skönlitteraturen i skolan 

 

Efter att i strax trettio år ha varit verksam som fri skönlitterär författare, och därmed 

hunnit reflektera åtskilliga gånger kring kulturens – och i synnerhet litteraturens – 

uppgift i den konstruktion vi kallar vårt samhälle, får jag nu alltså frågan om 

”betydelsen av användandet av skönlitteratur i skolan”. 

 

I en tid när det statistiskt visar sig att alltfler avslutar sin studiegång utan att fullt 

behärska de mest elementära av kulturmänniskans färdigheter och nödvändiga verktyg 

– nämligen att kunna läsa, skriva och räkna – är frågeställningen citerad ovan mer än 

en allmänt angelägen fråga. Man kan nog säga att det är en skriande fråga. 

 

Den människa som inte förmår läsa och skriva saknar de basala verktyg som gör att 

man alls kan orientera sig, ens tillnärmelsevis, på ett adekvat sätt i ett samhälle som i 

så hög grad tar sig uttryck i brusande flöden. Vad dessa människor ska komma att ta sig 

till, och bli prisgivna åt, är en fråga mycket större och allvarligare än vad som vanligen 

framkommer. 

 

I allmänhet är skönlitteraturen som kunskapskälla fatalt underskattad. 

 I litteraturen, och jag tänker då närmast just på skönlitteraturen, finns bokstavligt talat 

- allt. Där ryms per definition och på grund av skönlitteraturens natur alla frågor och 

möjligen alla de lösningar som i framtiden kan komma att krävas av oss. I 

skönlitteraturen tar frågorna plats och svaren och lösningarna kommer förr eller 

senare i något förlängt skede av läsandets akt att bli till ur alla ställda frågor. 

 Skönlitteraturen rymmer alla perspektiv, alla berättelser; den seriösa och djupt kända 

litteraturen – till skillnad från den rena underhållningslitteraturen, spionberättelserna, 

de enkla deckarna, de moderna riddarromanerna som allihop förstås kan ha sin plats 

som tillfällig underhållning – är en sfär där de djupt ställda frågorna rinner upp och 

har sin utgångspunkt. Skönlitteraturen är frågornas, grubblandets, livsskildringarnas 

och därmed de blivande svarens själva sfär. 

 Skönlitteraturen som kunskapskälla kan inte överskattas. 

 Skönlitteraturen borde ha en strängt given plats från tidig ålder, gärna i form av 

högläsning, och fortsätta ha det inom all utbildning under en individs hela studietid. 

 Skönlitteraturen är en dogmfri, konfessionslös, fri plats där allt ryms och där ett 

perspektiv alltid bryts mot ett annat, vilket befrämjar inte bara individens intelligens, 

snabbtänkthet utan också individens förmåga till överblick, reflektion över vår existens 

och våra otaliga roller som sociala varelser. 

 

Uppmaningen kan bara bli, för alla och envar, över allt och alltid: läs, läs, läs. 

 Och när så är gjort: läs mer, mer, mer. 

 



 

Med vänlig hälsning, 

 

Peter Lucas Erixon 



 

 

Gunilla Bergström 

 

Texten har sitt ursprung i en muntlig telefonintervju med Gunilla Bergström den 14/11 

2012. Vi skriver i jag-form för att behålla intrycket av att det är författarens röst vi 

lyssnar till när Gunilla Bergström berättar om boken som ”ett inre läromedel”. Tack 

Gunilla för förtroendet. 

 

Mina böcker är skrivna för barn i lägre åldrar, men jag tänker att skönlitteratur kan ha 

något att erbjuda alla, såväl barn som vuxna. Att läsa handlar om ta för sig av 

erbjudanden och möjligheter. Att läsa handlar om att vistas i olika världar. Världar 

som jag antagligen annars aldrig skulle hamna i. Med litteraturens hjälp kan vi bli och 

vara allt. Man kan vara ett gatubarn i Kina, skolans idol i USA, jobba på en cirkus eller 

ha föräldrar som är kriminella. Med bokens hjälp kan man få göra saker som annars 

knappt vore möjligt. 

Jag tänker på att bokens värld kommer att minskas i konkurrens med andra medier. I 

TV kan vi också möta nya världar, men tyvärr kan man inte se hur personerna känner 

eller tänker i rutan. Om man verkligen vill komma in i hur andra människor tänker och 

känner, behöver vi även böcker. 

Jag ser skönlitteraturen som ett inre läromedel. Läromedel låter väldigt effektivt, 

rationellt och modernt men här handlar det om ett läromedel som inte går att väga och 

mäta. Det inre läromedel som boken erbjuder handlar om upplevelser, känslor och 

funderingar. Men jag tänker konkret, varför kan man inte i denna tekniska värld, våga 

sig på att ha en skoltimme i veckan där man släcker ner allting och kanske tänder ett 

stearinljus, medan läraren högläser en berättelse? En upplevelse av något nära och 

väldigt intimt kan uppstå när en grupp sitter tillsammans och lyssnar. Oro och 

rastlöshet planar ut i takt med att berättelsen flyttar in och tar över. Det kunde också 

vara tillåtet att sitta och rita samtidigt som man lyssnar. ”Heliga timmen” skulle en 

sådan stund kunna heta! 

Det finns en rationell måttstock på läsning och läsande. En sådan måttstock handlar om 

att den som läser mycket blir bättre på att stava, skriva och uttrycka sig. Mer intressant 

vore att både unga och äldre läser, vågar öppna sig och ta in främmande världar. Det 

finns en fara i att läsaren väljer att enbart ta in sådant som hon eller han gillar. Man 

får inte glömma att ta del av det främmande och det okända. Det är viktigt för att bli rik 

som människa. Det handlar inte om att anamma, eller ens tycka om allt. Det handlar 

om att veta att det finns annat utanför mig och mitt synsätt. 

Jag tycker att definitionen av ”lättläst” är föraktfull och ofta följer en förenklad och 

rentav billig förklaring. Ofta menar man att lättläst handlar om korta meningar och lite 

text på varje sida. Men det finns väldigt knepiga böcker som kan vara fruktansvärt 

spännande. Alltså, om vi väljer att utgå från att en lättläst bok handlar om att boken är 

attraktiv, så menar jag att det finns riktigt svårlästa böcker som är lättlästa! En text kan 

se krånglig ut, men när jag väl har upptäckt innehållet fascineras jag och krånglar mig 

igenom handlingen. Så gör också barnet. Bland det första jag läste som 8–9-åring var 

böckerna om Kulla- Gulla. De var på den tiden skrivna på småländsk dialekt och jag 



 

tragglade mig ändå igenom dem för att jag ville veta hur det gick för denna änglaflicka. 

Ett annat exempel är Vilhelm Mobergs romansvit om Utvandrarna, som också är delvis 

skrivna på småländsk dialekt, och som miljoner svenskar har orkat sluka. Alla kan ta 

sig igenom en bok när man väl har blivit fångad av innehållet. 
 



 

 

Mårten Melin 

Texten har sitt ursprung i en muntlig telefonintervju med Mårten Melin den 20/11 2012 

på Umeå universitet. Vi skriver i jag-form för att behålla intrycket av att det är 

författarens röst vi lyssnar till när Mårten Melin beskriver sina tankar om 

skönlitteraturens roll i skolan. Tack Mårten för förtroendet. 

 

“De ska tycka att det ska vara roligt att läsa mina böcker, som en underhållningsfaktor. 

Att ha ett budskap. Jag har funderat på det, mina böcker går ut på att försöka få barnen 

att se en egen väg, att man inte behöver lyssna för mycket på andra, utan att man ska 

lyssna på sig själv, göra vad man själv vill och våga vara sig själv. Men också visa att 

det inte är lätt att gå sin egen väg. Sen blir jag beklämd när jag är ute i skolorna och 

märker att barn läser mindre och mindre, och föräldrar läser allt mindre för sina barn. 

I många skolor läser man inte mycket, det är inte en stor del av undervisningen. Man 

har varken mycket högläsning eller egen läsning. Mina böcker ska hjälpa till med 

läsningen. Om barn får nys om mina böcker kommer de att bli tillräckligt intresserade 

för att fortsätta att läsa dem, men här är det viktigt att bibliotekarier och lärare belyser 

dem.” 

 

 

“Jag gör författarbesök som många barn- och ungdomsförfattare gör i skolklasser, och 

ofta träffar jag bara barnen i en timme. Men jag tror att skönlitteraturen går att 

använda för att  barn ska skriva själva också. Jag utgår då från det jag skrivit och sen 

gör jag skrivövningar med dem. Jag skriver även dikter och det är något som kommit 

bort mycket i skolan. Kanske har de skrivit lite dikter i trean, men det är inte säkert. 

Barn har ofta en liten skev bild på vad dikter är och då får jag visa hur man skriver och 

sen får de skriva lite själva. Detta är ett sätt att använda  skönlitteratur i skolan. Det 

går att använda skönlitteratur i alla ämnen, läser man historia kan man använda 

skönlitteratur för att få en mer levande bild. Det känns inte märkvärdigt att skriva 

böcker utan det kan vem som helst göra, även barnen själva, det känns som en 

demokratifråga. Jag tror att mina böcker går att använda i ämnen som till exempel 

sexualundervisning, samlevnadsfrågor och relationer. “Jävla lucia” skulle man kunna 

använda i religionundervisning.” 

 

“Det finns olika föreställningar om vad en lättläst bok är. Jag skriver vanliga romaner 

och uttalat lättlästa som är mer riktade till barn som har det svårt med läsning av ett 

eller annat skäl, man kan ha dyslexi, man är nyanländ eller rent mentalt annorlunda. 

Handlingen i en lättläst bok ska vara från A till B, det ska inte vara för svåra ord och 

korta meningar. Mina vanliga romaner för 9 till 12 åringar är inte svåra, men många 

ryggar ju tillbaka när de får en bok på 200 sidor i handen. Jag har en del böcker som 

är 10 sidor och 20 sidor. 

Lättläst kan vara någonting annat också. Är det ett ämne och en handling som 

engagerar så behöver det kanske inte vara lika lättläst? Men även att det är mycket 

bilder luftig layout och stor text. Det viktiga i en lättläst bok är att ämnet ändå är för 



 

den tänkta målgruppen. 10-åringar ska inte behöva läsa bilderböcker för att ha en bok 

som de rent språkmässigt behärskar, de kommer ju inte att vara intresserade när boken 

är för små barn. När jag skriver lättläst tänker jag att alla ska kunna läsa boken, även 

de som inte har svårt med språket. Sedan finns det lättläst som är för nybörjareläsaren, 

6-8 år.” 

 

“Det är inte så svårt, man behöver inte alltid ha en nyttoaspekt på det, till exempel “det 

här gör vi för att det passar i det här ämnet” utan börja dagen med en halvtimmes 

högläsning varje morgon. Om alla lärare skulle göra det skulle man komma långt, för 

det ger mycket mer än att bara läsa och lyssna, man utvecklar bland annat empati och 

språkförståelse. Jag tror att en del lärare är stressade av läroplanen, att de måste hinna 

med så mycket. Det står säker något om  skönlitteratur i läroplanen men ibland undrar 

man ju, det verkar komma bort. Jag tror att det genererar det här med att barnen ska 

bli en läsande människa. Det ger dem verktyg att klara sig i livet. Det är tragiskt att 

läsförmågan går ner, sen ska man inte spekulera så mycket varför det är bra med 

skönlitteratur, utan man ska bara läsa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Johan Unenge 

 

Hej. 

 

Jag tror att skönlitteratur om man är en påhittig lärare kan leda in i sökande efter 

fakta. Det gäller att välja rätt bok. Detta ingår inte i lärarutbildningen idag. Med 

tanke på att sambandet mellan läsande och prestation i samtliga skolämnen är 

fastslaget är det märkligt. Min vision är att varje rektor inser detta samband och 

jobbar på ett kvalificerat sätt för att samordna kunskapen som skolbibliotekarien har 

i litteratur, kunskapen som läraren har i lästräning och boksamtal med rektors 

övergripande mål att få eleverna att uppfylla kraven som läraoplanen ställer. Dessa 

stämmer nästan komiskt väl med det som man brukar anföra som 

skönlittarurläsningens förtjänster. Men idag är rektorn inte inblandad i detta i någon 

större utsträckning. Det finns såklart undantag men jag träffar lärare i hundratals 

skolor och den bilden är rätt entydig. 

Jag vet inte vad ni menar med autentiskt läromedel,men jag tycker Janne Tellers bok 

"När kriget kom til Norden " är ett bra exempel och nästan självförklarande i sitt 

upplägg. 

En lättläst bok är en bra bok som man vill läsa. Zlatan är ett bra exempel. I tron att 

böcker för lässvaga ska vara tunna bevisar den motsatsen. Tack vara ett innehåll som 

tänder nyfikenheten hos en massa pojkar tragglar de sig igenom den trots tjockleken. 

Förhoppningen när jag själv skriver att böckerna ska uppmuntra till nyfikenhet och i 

bästa fall lite ödmjukhet. Att de inte ska få känslan av att detta är skrivet med den 

avsikten utan bara är spänning / underhållning. Så fort vuxna går in och ska peka 

och mena väl drar unga läsare öronen ( ögonen) åt sig. 

Att böcker ska vara som tomtebloss undrar jag vad det betyder. 

 

Ett tips till nästa gång kan vara lite mer genomtänkt upplägg. Att " bara min fantasi 

sätter gränser" kan få mottagaren att misstänka att ni inte orkat fördjupa er men 

gärna vill att nån annan gör det år er. Och det var säkert inte er avsikt. 

 

Men jag önskar lycka till och hoppas ni kan ha glädje av mina svar 

 

Johan unenge 

Läsambassören.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://läsambassören.se/


 

Karna Nyström, Litteraturpedagog 

 

Hej, 

Jag arbetar dels som frilansande och dels som kommunal litteraturpedagog. I mitt 

frilansjobb handlar det ofta om att fortbilda vuxna kring barnlitteratur, men ibland 

även att läsinspirera elever. Det är naturligtvis alltid oerhört stimulerande att möta 

läshungriga barn - ja, för de är faktiskt ofta det, vad än alla dystra rapporter säger 

- men jag tycker det är nästan lika viktigt att inspirera vuxna. Vuxna kan ha en stor 

glädje för egen del av att komma i kontakt med barnlitteraturen men deras attityd 

har också stort inflytande på hur barn upplever läsning. 

 

Målet med all litteraturpedagogik är för mig alltid att ge barnen möjlighet att 

uppskatta att läsa litteratur - både i skolan och på fritiden. De behöver inte bli 

storläsare, experter eller motsvarigheten till elitidrottare utan de ska få möjlighet 

att glädjas av läsupplevelser, kunna njuta av att förstå vad de läser och utmanas i 

sina föreställningsvärldar. 

 

Som kommunal litteraturpedagog arbetar jag i Kulturgarantin i Simrishamn som 

innebär att alla elever i kommunala grundskolan varje läsår har rätt till en 

kulturupplevelse och samarbete med en kulturpedagog. Mer information finns här: 

http://simrishamn.se/sv/barn_utbildning/kulturskolan-

kpe/kuturgarantin/mer_om_kulturgarantin_i_skolan/ 

I mitt fall kan det innebära att vi utgår från ett författarbesök, jobbar med 

författarens böcker och sedan går vidare till andra författarskap. På vägen försöker 

jag ge eleverna lite verktyg t ex  kring hur berättelser är uppbyggda, hur man 

skapar inre bilder och hur man som läsare är medskapare under läsprocessen. Just 

nu arbetar jag med treorna och samarbetar då med dramapedagogen. Eleverna har 

fått se en teaterföreställning som bygger på Kate DiCamillos Edward Tulanes 

fantastiska resa . Därefter har klasserna fått varsitt exemplar av boken tillsammans 

med en lärarhandledning jag satt samman. Jag och dramapedagogen besöker 

sedan varje klass  sex gånger: första och sista gången tillsammans, och två gånger 

var för sig. Vid dessa tillfällen jobbar vi med att stimulera barnens fantasi och 

gestaltningsförmåga, i grupp får de hitta på egna berättelser och göra olika 

övningar. 

Min tanke var att med hjälp av lärarhandledningen så skulle jag kunna lämna det 

fördjupade litteratursamtalet till lärarna och så kan jag ägna mig åt bokprat och 

övningar vid de tillfällen jag är i klassrummet. Nu har vi ännu inte haft utvärdering, 

men generellt upplever jag ibland en svårighet att få lärare att öppna sig för hur 

litteraturen kan användas i skolan. Kanske är det svårt att förstå poängen med en 

lärarhandledning med öppna frågor, utan rätt och fel-svar och som inte pekar i en 

tydlig riktning: detta ska eleverna uppmärksamma och förstå. Naturligtvis är denna 

beskrivning en grov förenkling men jag känner ofta att ett mer lustfyllt närmande 

till litteraturen från skolans sida vore önskvärt. Det är som att vissa saker måste 

genomgå en "tråkifieringsprocess" innan de passar i skolans ramar. Jag gjorde till 



 

exempel ett halvlyckat försök förra terminen att få femmorna att skriva personliga 

"läsarbiografier". Jag försökte ha väldigt öppna ingångar som byggde på att: 1/vi 

samtalade om vad text och läsning är ; 2/eleverna fyllde i på en tidslinje om 

läsupplevelser de mindes (där kunde också ingå barnprogram, spelmanualer, 

filmer, när lärde man sig läsa textremsa, högläsning, när skaffade man lånekort 

osv) ; 3/samtal i smågrupper eleverna emellan om vad de mindes vilket resulterade 

i att de mindes nya saker och kunde fylla på mer sin lapp ; 4/samtal hemma kring 

lappen där föräldrarna kunde fylla på med sånt man inte mindes själv ; 5/till sist 

när lappen förhoppningsvis var fylld med stödord skulle de skriva en berättelse om 

sig själva med fokus på deras väg till läsning. Saken är den att det är svårt att få en 

sån här ska att fungera om inte läraren samarbetar och avsätter tid och i många 

klasser visade det sig svårt. Eleverna är också vana vid fasta strukturer och kan ha 

svårt att acceptera när jag försöker säga till dem att här finns inga rätt och fel, ni 

bestämmer hur er "läsarbiografi" ska se ut. I de klasser där samarbetet med 

läraren löpte smidigt resulterade det i intressanta små berättelser  där jag menar 

att läraren kunde få intressanta vinklingar på varje elevs personliga läsutveckling. 

På en skola gjorde man om övningen till en flersidig blankett att besvara som 

liknade en undersökning från Statistiska Centralbyrån... De var nöjda - men varför 

är det så svårt att behålla det lustfyllda perspektivet och mer försöka utgå från 

eleven? Enligt läroplanen ska man ju stödja den enskilde elevens utveckling, men 

samtidigt tycks det som att när man ska pressa in kulturupplevelser i läroplansmål 

måste det genomgå ett nyttighetsbad som lämnat kvar en alltför rentvättad, lite 

krympt, uppgift? 

 

Med denna långa utläggning vill jag nog ha sagt att släpp in lekfullheten i skolan! 

Som lärare måste du inte veta i förväg hela processen och det färdiga resultatet. 

Våga undersök tillsammans med eleverna! Öva dig tillsammans med eleverna! 

Ibland blir det kanske inte så bra, men då är både du och eleverna en erfarenhet 

rikare. Att vara lärare är att vara kreativ: var öppen som lärare och testa olika 

förhållningssätt. Flera lärare jag och dramapedagogen arbetade med förra året tog 

till exempel massa egna initiativ till att jobba vidare i klassrummet utifrån egna 

idéer de fått av våra klassrumsbesök. Vi jobbade med Loes Kurt-böcker och de hade 

sett en teaterföreställning om Kurt. Detta var på hösten, så vid vårt sista besök 

gjorde vi en gemensam övning kring hur skulle man kunna göra Kurt som 

adventskalender. Några veckor senare skickade den läraren mig julberättelser som 

alla elever i klassen hade skrivit! Hon hade tagit fasta på elevernas entusiasm och 

låtit dem jobba vidare på detta tema - ett enkelt och bra exempel på att det inte 

behöver vara svårt, dyrt eller komplicerat att göra ett bra fördjupat litteraturarbete 

i en klass. 

Jag är övertygad om att alla lärare vill göra ett bra jobb och vill att eleverna ska 

ha roligt, men samtidigt upplever man sig så pressad av vardagen, mål och 

måluppfyllelse att man tycker det blir svårt att ägna litteraturen den tid den 

behöver. Jag skulle verkligen önska att rektorer ansåg det självklart att det ingick i 

lärarnas arbetstid att läsa barnlitteratur. Hur ska man kunna vägleda sina elevers 



 

läsutveckling annars? Vuxna tror ofta att det bästa är att eleverna får välja bok fritt 

och så ger man dem 10-20 minuter att välja en eller två böcker var på bibblans 

barnavdelning bland tusentals böcker... Barn vill däremot gärna ha lästips och tar 

tacksamt emot råd även från vuxna! En undersökning som Vimmerby gjorde i sitt 

stora läsprojekt, visade dock att det är väldigt få barn som ber sin lärare om råd - 

om barn saknar förtroende för sin lärare som litteraturrådgivare, hur ska de då 

kunna tycka att deras läsundervisning är relevant? 

Ett bemannat (med utbildad bibliotekarie) skolbibliotek med egen budget borde 

sannerligen vara en självklarhet på alla skolor. I alla fall om skolan har som mål 

att ha en god läsundervisning. T ex är frågan om vad som är lättläst en sådan 

intressant fråga där både bibliotekariens och lärarens kompetens kan behövas. Alla 

elever behöver inte luftig text och rak handling utan bildspråk för att uppleva texten 

som lättläst. En elev behöver kanske böcker i ett visst ämne eller genre,  en annan 

kanske en författare som beskriver väldigt målande medan en tredje behöver tunna 

böcker utan att språket i övrigt behöver vara så bearbetat. Återigen gäller även här 

att försöka utgå från den enskilde eleven - lättläst kan vara många olika saker. Man 

kan ha ett läshandikapp, ett förståndshandikapp, bristande fantasi, dåligt 

ordförråd, liten läserfarenhet, vara allmänt läsovillig o s v - i varje enskilt fall 

gäller att ta reda på vilken typ av lättläst den personen behöver. 

Just nu går jag en skrivpedagogikutbildning och övar mig på att ytterligare koppla 

ihop det lustfyllda skrivandet med läsandet, att försöka vara kreativ och hitta på 

roliga skrivuppgifter i anslutning till läsning (som naturligtvis inte rättas med 

rödpenna för att leta stavfel) - det tror jag är viktigt för ett lustfyllt förhållande till 

läsande och skrivande. 

 

Jag tror att modellen i Simrishamn med litteraturpedagog är en utmärkt grund för 

litteratur i skolan, jag ska bara öva på att utveckla och bättre förankra samarbetet 

med lärare (och verka för riktiga skolbibliotek) så når jag dit jag vill! 

Jag tjatar alltid om att det enda du egentligen behöver för att göra ett bra 

litteraturarbete är barn, böcker och tid - barnen har man, böcker finns att låna och 

sedan gäller det bara att ge det tid. Då får man stora mirakel med små medel. 

Mvh 

Karna Nyström 

 


