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Sammandrag 

Vi har valt att undersöka hur skönlitteratur används i undervisningen då vi anser att 

skönlitteratur kan utveckla lärandet och användas i många olika aspekter i 

undervisningen. Vårt gemensamma intresse av skönlitteratur skapade tanken att se hur 

det används i klassrummet. Målet var att få en insikt i hur skönlitteraturen används i 

undervisningen och få lärarnas samt elevernas tankar kring ämnet och hur de 

överensstämmer. För att få informationen om detta gjordes kvalitativa intervjuer med åtta 

lärare, en skolbibliotekarie och hundra elever. Resultaten visar hur lärarna arbetar kring 

skönlitteratur och även deras syn på hur den skulle kunna användas. Även elevernas 

tankar kring skönlitteratur i både undervisning och hemmamiljö sammanställdes. 

Analysen av resultaten visar att skönlitteratur används i ämnet svenska och att det då är 

störst fokus på högläsning. Eleverna ser till största del positivt på skönlitteratur och vill 

ha mer av det i undervisningen. Lärarna menar att de skulle vilja använda skönlitteratur 

mycket mer men att det framförallt är tidsbrist som hindrar dem. 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, undervisning, läsning, sociokulturella perspektivet, litterära 

föreställningsvärldar, högläsning, läsinlärning 

 

  



 

 

Abstract 

We chose to examine how fictional literature is used in education because we believe that 

fictional literature can aid learning and be used in many different aspects of education. 

We share a mutual interest in fictional literature and wanted to see how it is being used 

in the classrooms. The goal was to gain insight into how teachers, as well as students, are 

using fictional literature, their thoughts about the subject, and if the teacher´s and 

student´s views correspond. To gain this information we chose to conduct qualitative 

interviews with eight teachers, one librarian, and one hundred students. The results show 

how the teachers implement fictional literature in their education, as well as their view on 

how it could be used further. We also compiled information from the students in regard 

to both using fictional literature in the classroom as well as how they use it at home. The 

analysis show that fictional literature is used when learning Swedish and that the focus is 

on reading aloud. The students mostly view fictional literature positively and would like 

to see more of it in their learning. The teachers reported that they would like to use it 

more as well, but that lack of time prevents them from doing so.  

 

Keywords: Fictional literature, teaching, reading, socio-cultural perspective, literary 

imagination, reading aloud, learning to read 
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1. Inledning 
”Att läsa skönlitteratur har med livskänslan att göra, om att vara delaktig och att få inbegripas.”1 

Detta säger läraren, föreläsaren och författaren Anne-Marie Körling. Vidare säger hon att det 

självständiga läsandet föds ur högläsning.2 Skönlitteratur ligger oss varmt om hjärtat. Vi som 

skriver den här uppsatsen har en lång relation till skönlitteratur då vi läst mycket under våra år 

från barn till vuxen. Även om val av skönlitteratur förändrats genom åren så har fortfarande den 

magiska känslan av att läsa skönlitteratur alltid funnits kvar.  

Judith A. Langer, professor och forskare, menar att litteraturen spelar en stor roll i våra 

liv även om vi inte alltid är medvetna om det. Vi får förutsättningen att utforska oss själva och 

även andra. Langer beskriver hur olika författare menar att berättelser ger oss redskap till att se 

oss själva och även att återskapa oss själva. Genom att läsa berättelser kan vi se olika 

människors potential och när litteraturen är som bäst kan den hjälpa oss att se tankar och 

handlingar ur många olika synvinklar.3 Louise M. Rosenblatt, professor och forskare i 

litteraturvetenskap menar att lärare i litteratur försöker hjälpa elever att upptäcka litteraturens 

njutningar. Hon beskriver också hur en roman enbart är bläckfläckar på ett papper tills läsaren 

omvandlar det till meningsfulla symboler. Grundat på egna preferenser hittar läsaren en mening 

i symbolerna som överförs till läsarens känslor och tankar. Rosenblatt uttrycker att ”Det litterära 

verket existerar i det levande kretslopp som upprättas mellan läsare och text”.4 Skönlitteraturen 

kan ge möjlighet till nya perspektiv, det är en resurs som ger möjligheter att ta del av perspektiv 

och världar som vi kanske annars inte skulle möta. Vi möter nya berättelser och antaganden 

som ger oss möjligheter till större förståelse av både oss själva och andra. Det kan hjälpa oss 

till en etisk granskning av vår tillvaro. Alltså kan skönlitteratur i klassrumsarbetet bidra till en 

ökad etisk kompetens.5 

Litteraturvetaren och lektorn Magnus Persson diskuterar frågan Varför läsa litteratur? 

som också är titeln på hans bok om litteraturundervisning. Han menar att det finns många olika 

svar på den frågan beroende på vem man frågar. Han beskriver att litteraturen berör oss på olika 

sätt. Litteraturen kan utmana eller trösta och även roa eller oroa oss. Men den kan även 

underhålla eller ge kunskap samt hjälpa oss att fly verkligheten för en stund. Eller hjälpa oss att 

se på tillvaron med nya ögon. Persson menar att det kan kännas som en enkel men samtidigt 

väldigt komplicerad fråga. Litteraturläsning har en historia och samhället utvecklas och 

förändras vilket även gör att svaren på frågan förändras. Vidare skriver Persson att anledningar 

till att vi läser eller inte läser på fritiden kan vara mycket skiftande. Men när det kommer till 

litteraturläsningen i skolan så måste det på något sätt motiveras, till stor del för de elever som 

inte är så läshungriga. Eleverna behöver motiveras och få känna läsglädje. Det behövs ett större 

sammanhang så eleverna förstår varför det är viktigt.6 

                                                 
1 Körling, Anne-Marie. Läsåret. Att läsa för livet. 2014. Tillgänglig:  http://korlingsord.se/lasaret-2014-om-att-lara-sig-lasa-for-livet, (hämtad 

2018-04-25) 
2 Dagens nyheter. Självständigt läsande föds ur högläsning. 2014. Tillgänglig:  https://www.dn.se/insidan/sjalvstandigt-lasande-fods-ur-

hoglasning/, (hämtad 2018-04-25) 
3 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Andra upplagan, Daidalos, Göteborg, 
2017, s.21 
4 Rosenblatt, Louise M., Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.35 
5 Skolverket. ”Skolutveckling, skönlitteratur i klassrummet bidrar till etisk kompetens.” 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-

klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670, 2016, (Hämtad 2018-02-09). 
6 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2007, s.6–7  

http://korlingsord.se/lasaret-2014-om-att-lara-sig-lasa-for-livet
https://www.dn.se/insidan/sjalvstandigt-lasande-fods-ur-hoglasning/
https://www.dn.se/insidan/sjalvstandigt-lasande-fods-ur-hoglasning/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670
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Ulla Lundqvist, författare och litteraturvetare betonar vikten av att undervisa i litteratur. 

Hon menar att det inte enbart är av vikt att få eleverna att läsa utan även att följa upp deras 

läsning på olika sätt.7 Hon tar även upp hur viktigt det är att ge läsningen mycket tid och att det 

finns gott om böcker, men att den ”viktigaste förutsättningen är läraren själv.”8 Hon menar även 

att det är viktigt att vi ger rätt syn till eleverna, att skönlitteraturen är livsviktig för oss. Det är 

inte något vi ska ta till när det inte finns något annat att göra eller ett tidsfördriv inför nästa 

etapp. Eleverna behöver få känna att skönlitteraturen är viktig. Hon går tillbaka till Astrid 

Lindgrens ord i essän Har boken en framtid? Lundqvist sammanfattar Lindgrens ord till ”Alltså: 

den som vill kuva andra, han förbjuder dem att läsa böcker. Och omvänt: den som vill värja sin 

frihet, han läser böcker och medverkar till att böcker skrivs, sprids eller läses.”9 Författaren 

menar att det senare är skolans uppgift och då en av de viktigaste, eftersom skolan når alla 

människor. Hon menar att vi måste visa eleverna att skönlitteraturen är lika viktig i skolan som 

Pythagoras sats eller blodomloppet.10  

Louise Limberg, fil. dr och universitetslektor skriver om bibliotekariens roll i det 

läspedagogiska arbetet. Hon menar att flera studier visar på att bibliotekariens roll framförallt 

är att väcka barnens läslust. Vidare beskriver hon olika metoder som nämns av andra författare. 

Hon berättar om ”Bokprat” som innebär att bibliotekarien presenterar böcker och delar med sig 

av sina läsupplevelser för att väcka elevernas läslust. Upplevelse och kommunikation är viktigt 

och bokprat är en metod för att stödja läsutvecklingen i skolan.11 Mary Ingemansson, lektor i 

litteraturvetenskap, menar att lärare med stor framgång kan använda skönlitteratur i andra 

ämnen än svenska.12 Ingemansson har arbetat som skolbibliotekarie i 18 år och som 

mellanstadielärare i 25 år. Huvudbudskapet i boken Lärande genom skönlitteratur är att med 

hjälp av Langers modell träna eleverna i djupläsning och diskussion av skönlitteratur i alla 

skolämnen. Hon tar upp olika sätt att arbeta med texter och beskriver hur viktigt det är att känna 

läsglädje för att bli en kompetent läsare. I boken använder hon termen djupläsning och skriver 

att i samhället finns det en utbredd åsikt om att det inte gör särskilt mycket att man inte förstår 

på djupet, att det ska räcka med att förstå på ytan. Åsikten att det ska räcka att läsa korta 

meddelanden och att resten går att slå upp på nätet finns också, Ingemansson menar på att det 

inte kan vara mer fel. Bakgrundskunskap behövs för att förstå fakta som bygger på andra fakta. 

Vidare skriver hon att svenska forskare inte alltid är överens om hur läsningen ska bedrivas i 

skolorna men att enligt hjärnforskaren Martin Ingvar råder ändå ett samtycke om syftet med 

läsning. Detta beskrivs i en artikel i Dagens Nyheter:13 ”Att ha en bra läsförmåga är en helt 

central färdighet för att få de sociala nycklar som behövs idag. Det är nyckeln till kunskap, 

nyckeln till matematikens begreppsvärld och nyckeln till att få flera språk utöver 

modersmålet.”14 Med utgångspunkt i detta vill vi med vår studie undersöka hur det kan se ut i 

undervisningen, hur lärare använder skönlitteraturen på olika sätt för att utveckla elevernas 

möjligheter till kunskap. 

                                                 
7 Lundqvist, Ulla, Litteraturundervisning: modeller och uppslag för lärare, LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1984, s.11 
8 Ibid, s.33 
9 Ibid, s.12 
10 Ibid. 
11 Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, 2. uppl., Statens skolverk, Stockholm, 2003, s.62 
12 Skolverket. ”Skolutveckling, skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande.” Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/skonlitteratur-i-alla-amnen-framjar-

larande-1.252658, 2016, (Hämtad 2018-02-16). 
13 Ingemansson, Mary, Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s.18–19  
14 Ibid, s.19 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/skonlitteratur-i-alla-amnen-framjar-larande-1.252658
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/undervisning/skonlitteratur-i-alla-amnen-framjar-larande-1.252658
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1.1 Syfte och frågeställning 

Läroplanen beskriver att skolans uppdrag är att främja lärande där individen ska stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper. Varje elev ska få utveckla sina möjligheter till kommunikation 

och få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet 

samt självförtroende. I kursplanen för svenska kan vi läsa att undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva, eleverna ska även få möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Eleverna ska även utveckla kunskaper 

om det svenska språket, uppbyggnaden och hur språkbruket varierar beroende på sammanhang 

och medier. Utöver detta ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin identitet, sitt språk och 

sin förståelse för omvärlden.15 

 Att arbeta ämnesövergripande är även något som skolverket lyfter och som kan skapa en 

helhet i elevernas utbildning. Många av ämnesplanernas mål liknar varandra och det centrala 

innehållet kan ha olika punkter som öppnar upp för ett ämnesövergripande arbete.16 Syftet med 

studien är att få en inblick i hur lärare arbetar med skönlitteratur i de olika skolämnena. I vilken 

utsträckning lärarna använder skönlitteraturen och om det är en hjälp i undervisningen eller 

något som tas till när det finns tid över. Vi vill även få elevernas syn på skönlitteraturen samt 

se om deras tankar överensstämmer med det läraren vill få ut av arbetet med skönlitteraturen.  

 Hur används skönlitteratur i undervisningen i de lägre åldrarna? 

 Hur ser elevernas tankar kring skönlitteratur ut? 

 

1.2 Begrepp 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av begreppen de lägre åldrarna, mellanåldrarna och 

de äldre åldrarna när vi benämner de olika stadierna i grundskolan. De lägre åldrarna syftar 

på elever från förskoleklass till årskurs 3, mellanåldrarna syftar på årskurs 4–6 medan de äldre 

åldrarna syftar på årskurs 7–9. 

 Begreppet lådbok används av många lärare i intervjuerna. Eleverna lånar en bok på 

biblioteket eller tar med sig hemifrån. Denna bok förvaras i elevernas lådor i klassrummet och 

används på olika sätt beroende på klass. Även begreppet genrepedagogik tas upp i en intervju 

samt i tidigare forskning. Genrepedagogik är ett sätt att undervisa för att hjälpa elever att förstå 

hur olika sorters texter är uppbyggda. ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, 

med hjälp av explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan 

även ett effektivt skolspråk.”17 Detta skriver lärarna Britt Johansson och Anniqa Sundell Ring, 

de är även projektledare och arbetar med genrepedagogik. Genrepedagogiken handlar om att 

eleverna ska bli medvetna om texternas olika mönster och att olika texter har olika syften.18 

 I arbetet återkommer även begreppet En läsande klass. Detta är ett projekt som författaren 

och läraren Martin Widmark startat. Projektet tränar läsförståelse. Till projektet finns 

                                                 
15 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Stockholm, 2017. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 
16 Skolverket. Skolutveckling, ämnesövergripande. Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande, 2014, (Hämtad 2018-02-09). 
17 Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa, Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken, 3. uppl., Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2012, 

s.28 
18 Ibid. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/amnesovergripande
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studiehandledning, lektionsplaneringar och övningstexter för årskurs 1–6. Projektet använder 

sig av olika läsförståelsestrategier och fem stycken läsfixare. Dessa läsfixare är: 

 Spågumman – Siar om vad som kommer hända i texten. 

 Reportern – Ställer frågor om texten på tre olika nivåer, på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna. 

 Konstnären – Skapar inre bilder av texten. 

 Detektiven – Reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. 

 Cowboyen – Sammanfattar det viktigaste i texten.19 

Eleverna använder dessa strategier innan, under och efter läsning för att utveckla sin 

läsförståelse.20 

  

                                                 
19 Widmark, Martin. ”En läsande klass”. Tillgänglig: http://www.enlasandeklass.se/, 2018, (hämtad 2018-03-19). 
20 Ibid. 

http://www.enlasandeklass.se/
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2. Teori 
Här presenteras de teorier vi utgår ifrån i vår studie. Vi utgår från psykologen och pedagogiske 

teoretikern Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Utöver Vygotskijs teori kommer vi även 

använda oss av professor Judith Langers teori om litterära föreställningsvärldar. 

 

2.1 Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv innebär att människan lär sig och utvecklas i samspel med 

andra. Vygotskij menar att det centrala i människans utveckling är språket och samtalet, och 

utan social kommunikation sker ingen utveckling av varken tänkande eller språk.21  

Vygotskij menar att det intressanta är vilka kunskaper som eleverna kan lära sig och inte 

vad de faktiskt kan. Han menar även att skolans undervisning spelar en stor roll för barnets 

kognitiva utveckling. Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs arbeten om 

lärande, språk och utveckling. Han arbetade med frågor som berörde lärande och utveckling 

och han var engagerad i skolutvecklingen. Han skrev om svåra frågor och provade sina idéer 

genom olika slags undersökningar och experiment. Det sociokulturella perspektivet handlar om 

hur människor tar till sig medierande redskap. Mediering är ett av grundbegreppen i det 

sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att människan använder verktyg eller redskap 

när vi ska förstå vår omvärld och hur vi ska agera i den. Vygotskij menar att människan har två 

olika redskap, språkliga (intellektuella) och materiella (artefakter). Ett språkligt redskap är ett 

mentalt redskap som till exempel tecken, bokstäver eller siffror. Det är något som vi använder 

oss av när vi kommunicerar och tänker. De språkliga redskapen utformas av traditioner och de 

kan ändras samt utvecklas. Det finns också materiella redskap som till exempel ett tangentbord 

som vi skriver på, men vi skulle inte kunna skriva utan bokstäver. De språkliga och materiella 

redskapen är beroende av varandra och därför finns något som kallas för kulturellt redskap. Ett 

kulturellt redskap bygger på att det finns både språkliga och materiella redskap, med andra ord 

kopplas det mentala ihop med det fysiska. Vygotskij intresserade sig för tänkande och språkets 

utveckling och språket har en plats för sig i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar 

att genom språket och kommunikationen med andra människor kan vi uttrycka oss och förstå 

vår omvärld. Vi får förståelse för människorna runt omkring oss med hjälp av språket då vi 

formas som tänkande varelser genom kommunikationen med andra.22  

Appropriering är ett uttryck som används för att beskriva och förstå lärande inom det 

sociokulturella perspektivet. Appropriering innebär att någon blir bekant med ett kulturellt 

redskap och lär sig bruka det. Det kan till exempel vara att rita, cykla eller skriva. Något som 

vi är vana med i vår vardag och blir bekant med just därför. Vi stöter på många ord i vår vardag, 

som ”mamma” och ”pappa” till exempel, dessa lär vi oss utan att det krävs en förklaring på vad 

orden betyder. Vi lär oss i samtal och samspel tillsammans med vår familj genom lek och andra 

aktiviteter. Vygotskij menar att den appropriering som sker under de tidigare åren i livet är 

mycket betydelsefull. Det är då vi utvecklar vår identitet genom socialt samspel och vi lär oss 

vårt första språk. Han menar också att det finns vardagliga respektive vetenskapliga begrepp. 

                                                 
21 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 

Studentlitteratur, Lund, 1999, s.133 
22 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och uppdaterade] utg., 
Natur & kultur, Stockholm, 2014, s.297–302 
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De vardagliga lär vi oss ändå men de vetenskapliga redskapen är skolans uppgift att lära ut. De 

vetenskapliga begreppen möter vi inte i vår vardag och därför behöver vi få dem förklarade för 

oss för att förstå dem. Där finns möjligheten att barnen får nya kunskaper om omvärlden som 

inte redan finns i deras erfarenheter, men barnet behöver någon som kan förklara dessa begrepp. 

Vygotskij uttrycker även att människan utvecklas och ständigt lär sig nya saker, lärandet och 

utveckling är ett naturligt tillstånd för människan.23 

Vygotskij lyfter de biologiska och sociala faktorerna i uppfostran och undervisning. Den 

biologiska faktorn är det som ligger som grund för barnet och dess medfödda reaktioner medan 

den sociala faktorn kommer in när barnet uppfostras. I miljön runt omkring där barnet 

uppfostras kommer den sociala faktorn att spela en roll. Vygotskij fortsätter med att beskriva 

hur den egna erfarenheten hos barnet som blir uppfostrat utgör grunden för det pedagogiska 

arbetet. Han menar att egentligen kan ingen människa uppfostra någon annan, ”Man kan bara 

uppfostra sig själv, dvs. förändra sina medfödda reaktioner genom egen erfarenhet.”24 

Vygotskij resonerar kring att läraren är allt och eleven inget, att läraren har all information som 

sedan ska överföras på eleven. Han menar att läraren finns för att hjälpa eleverna, ”I 

uppfostringsprocessen måste läraren vara rälsen, på vilken vagnarna rör sig fritt och 

självständigt och av den bara får inriktningen av den egna rörelsen.”25 En stor vikt läggs alltså 

vid elevens egen erfarenhet och denna bestäms helt och hållet av den sociala miljön. Om den 

sociala miljön förändras kommer även personens beteende att förändras. Tittar vi då på lärarens 

roll i den uppfostrande sociala miljön menar Vygotskij att det är en balans som måste hållas. 

Lärarna kan inte inverka direkt på eleverna men däremot uppfostrar de barnen genom att 

förändra miljön och ge eleverna möjligheter till nya erfarenheter.26 Lindqvist skriver hur det 

blir en ny roll för läraren att faktiskt utgå från elevernas intresse. Läraren ska vara en person 

som medvetet organiserar omgivningen samt handleder eleven och inte i första hand vara en 

förmedlare. Hon skriver även om Vygotskijs tankar kring tre viktiga pedagogiska slutsatser som 

kan dras i samband med innehållet i skolan och barnens intresse.  

 Ämnena ska ha samband med varandra i en kurs för att kunna knyta an till 

elevernas intresse 

 Undervisningen ska inte innebära repetition då detta gör innehållet ointressant, 

istället ska material samt fakta fördjupas och breddas  

 Det ska finnas ett samband mellan undervisningen och det verkliga livet. 

Eleverna behöver få känna att den kunskap de har möjlighet att ta till sig är något som de kan 

använda sig av i det verkliga livet, att det finns en mening med det de gör i skolan. Bakåt i tiden 

innehöll undervisningen ett material som stod långt ifrån eleverna och deras vardag vilket 

gjorde att undervisningen blev tråkig.27 

Vygotskij betonar att när människan behärskar en färdighet är hen nära att också behärska 

något nytt. Detta kallar han för utvecklingszon, utvecklingszonen är den zon där människor är 

mottagliga för förklaringar och instruktioner och det är där läraren kan vägleda lärandet. 

                                                 
23 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och uppdaterade] utg., 
Natur & kultur, Stockholm, 2014, s.303–305  
24 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 

Studentlitteratur, Lund, 1999, s.19 
25 Ibid, s.20 
26 Ibid, s.21 
27 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 
Studentlitteratur, Lund, 1999, s..76–77  
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Lindqvist skriver om utförda föreläsningar av Vygotskij år 1933 där han tar upp förhållandet 

mellan skolundervisning och utveckling. Han utvecklar i det sammanhanget sin teori om den 

närmaste utvecklingszonen eller förhållandet mellan den faktiska och den potentiella 

utvecklingsnivån. Vygotskij berättar om relationen mellan omgivningen och barnet, där den 

vuxne i en dialog med barnet skapar en potentiell utveckling. Idén om den potentiella 

utvecklingen byggs av hans kritik mot andra teorier om relationen mellan utveckling och 

undervisning.28 Han beskriver tre typer av teorier som är bristfälliga: 

1. Teorier enligt vilka utvecklingen inte är beroende av undervisning. Hit hör 

mognadsteorier som menar att utvecklingen är en förutsättning för undervisning, 

att utvecklingen egentligen inte påverkas av undervisning. 

2. Teorier enligt vilka utvecklingen och undervisning är likformiga. Hit hör de 

motsatta teorierna, att utveckling och undervisning är identiska och flyter ihop. 

Tonvikten ligger på de yttre handlingarna och människans beteende.  

3. Teorier som förenar drag från de två ovanstående. Här ses utvecklingen dels som 

mognad och dels som inlärning.29 

Vygotskij lägger dessa teorier åt sidan och utvecklar en teori om relationen mellan 

utveckling och undervisning. Han menar att undervisningen ska förhålla sig till barnets 

potentiella utveckling. Vygotskij skiljer på en faktiskt och en potentiell utvecklingsnivå, han är 

kritisk mot de metoder som enbart bygger på den aktuella nivån. Han kritiserar även Piagets 

metod som ställer barnet inför ett problem som hen aldrig kommit i kontakt med tidigare. 

Vygotskij ser istället de möjligheterna barnen har till utveckling som den intressanta frågan i 

att utforma undervisningen. Det är potentialen som ska vara utgångspunkten, ”En god 

undervisning föregriper utvecklingen, ger förutsättningar för en förändring och skapar den 

närmaste utvecklingszonen.”30 Och detta sker enligt Vygotskij med hjälp av en erfaren person 

som blir medlare. I en artikel skriver Vygotskij: ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av 

en vuxen, kan det imorgon göra på egen hand.”31   

 

2.2 Judith A. Langer och Litterära föreställningsvärldar 

Langer menar att den litterära erfarenheten i första hand är en fantasirik och kreativ handling 

där de berörda dras in i textens värld och i sitt inre fyller på och skriver en rikare text än den 

som finns på boksidan.32 Langer beskriver hur hon fått frågan om ”varför ägna sig åt 

litteraturundervisning nu när det är prov som gäller?”33 Och att fokus då borde ligga på 

facklitteratur och sakprosa. Langer berättar hur hon i sitt arbete betraktat det litterära tänkandet 

som en speciell form av tänkande. Hon menar att litterärt tänkande kan vara användbart i livets 

alla olika sammanhang. Eleverna lär sig att utforska möjligheter genom litteraturen och den 

skapar även samhörighet och utvecklar elevernas fantasi.34 Vi utvecklas både personligt, 

                                                 
28 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 

Studentlitteratur, Lund, 1999,  s. 277 
29 Ibid, s. 277–278  
30 Ibid, s. 278 
31 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 

Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 278 
32 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Andra upplagan, Daidalos, Göteborg, 

2017, s.11 
33 Ibid, s.16 
34 Ibid, s.17 
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intellektuellt och socialt av litterärt tänkande och det genomsyrar livet i skola, hem och arbete. 

Vi utvecklas som människor av att läsa och se saker ur olika perspektiv, hur andra människor 

kan tänka och känna. Det öppnar upp för nya tankar i oss själva och vi kan lära oss att se på 

svårigheter och möjligheter från olika vinklar.35 

 Langer beskriver vad hon menar med uttrycket föreställningsvärld: 

Jag använder ordet föreställningsvärld för att hänvisa till den värld av förståelse som 

en person besitter vid en given tidpunkt. Föreställningsvärldar är textvärldar i vårt inre 

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

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

man känner sig och vad man är ute efter.36 

Alla idéer, funderingar och frågor som dyker upp under tiden vi läser en skönlitterär text eller 

diskuterar med andra och delar våra tankar bygger våra litterära föreställningsvärldar. Langer 

beskriver hur vår föreställningsvärld som vi bygger upp kommer förändras så fort en ny idé 

dyker upp eller när vi läser vidare och märker att någon idé blev ointressant eller kanske 

omvärderades. Fram till sista ordet i boken är läst kommer föreställningsvärlden att förändras 

och dessutom fortsätta när vi stängt igen boken. Detta genom att diskutera, skriva eller bara 

utveckla egna tankar kring texten efteråt.37 

 Langer skriver om fem olika faser när föreställningsvärldar byggs: 

 Fas 1 – Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld  

Här menar Langer att när vi börjar läsa är vi utanför och kliver in i en föreställningsvärld, 

vi skapar oss en föreställning om vad texten kommer handla om. Här har vi ytterst lite 

att bygga på men letar ledtrådar för att bygga en liten grund. Vi använder oss av våra 

erfarenheter och den kunskap vi besitter för att börja bygga denna föreställningsvärld. 

Fas 1 används först och främst när vi precis börjar att läsa en text men kan även användas 

längre in i boken när vi får nya uppfattningar som skakar om den tidigare uppfattningen. 

 Fas 2 – Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

I denna fas är vi mer fördjupade i texten. Vi använder ny information för att utveckla 

det vi redan vet. Vi använder våra egna erfarenheter blandat med det vi fått veta i texten 

tillsammans med det nya som leder oss i nya riktningar. Känslan och bilden av vad som 

händer i texten och vad som komma skall blir fylligare när vi gör dessa 

sammankopplingar. Vi testar våra idéer och spekulerar i vad som skulle kunna hända 

fortsättningsvis. 

 Fas 3 – Att stiga ut och ta det man vet under omprövning 

Här använder vi våra utvecklade tankar och uppfattningar för att öka vår egen kunskap 

och skapa nya erfarenheter. De nya tankarna får oss att byta fokus och tänka i nya banor, 

i ett outforskat territorium. Vi börjar fundera kring vad dessa idéer betyder i vårt eget 

liv. Vår byggda föreställningsvärld används nu till att reflektera över något nytt som vi 

inte visste innan vi läste texten. Vi sätter oss in i andra människors känslor och våra 

åsikter i olika situationer som uppkommer. Det är en kraftfull fas som kan hjälpa oss att 

                                                 
35 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Andra upplagan, Daidalos, Göteborg, 

2017, s.23 
36 Ibid, s.27 
37 Ibid, s.29 
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se den vi är men även den vi möjligen vill vara. Vi kan ompröva våra värderingar och 

öppna nya dörrar och erfarenheter. 

 Fas 4 – Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen 

Vi distanserar oss här från den föreställningsvärld vi skapat och börjar reflektera över 

den. Vi tänker över vår läsupplevelse, texten och vår förståelse för att plocka isär, 

analysera och koppla ihop detta med andra verk eller upplevelser. I en här fasen blir vi 

kritiker som tittar på strukturen av texten och analyserar från olika perspektiv varför 

denna text är viktig för oss. Det handlar om att se texten och betydelsen från ett avstånd, 

vi stiger ur och tittar på upplevelsen vi fått. 

 Fas 5 – Att gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare 

Denna fas förekommer mer sällan än de andra då den står för de tillfällen vi byggt upp 

tillräckligt välutvecklade föreställningsvärldar och fått de insikter samt kunskap som 

finns att få. Det produktiva utav detta blir att vi applicerar kritiska aspekter av en 

välutvecklad föreställningsvärld när det är dags att börja skapa en ny erfarenhet i 

föreställningsvärldsbyggandet.38 

Langer förklarar att dessa faser inte går i en linjär sekvens utan kan dyka upp ett flertal gånger 

under läsandet eller i en senare diskussion eller reflektion. Langer menar att våra 

föreställningsvärldar utvecklas genom våra relationer som skiftar från jaget och texten i de olika 

faserna. ”Olika faser får oss att begrunda olika aspekter, de filtrerar våra tankar genom olika 

filter medan vi utvecklar vår förståelse av texten, föreställningsvärlden och livet.”39 Langer 

sammanfattar de fem olika faserna med att i fas 1 och 2 kommer våra tankar att fokusera på 

föreställningsvärlden medan fas 3 fokuserar på den egna erfarenheten och kunskapen om 

verkligheten. I fas 4 inspekterar vi våra föreställningar och i fas 5 går vi ut och förflyttar oss till 

en ny föreställningsvärld.40 

  

                                                 
38 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Andra upplagan, Daidalos, Göteborg, 

2017, s. 37–43  
39 Ibid, s.43 
40 Ibid. 
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3. Tidigare forskning 
Här sammanställs vad olika forskare och författare säger om skönlitteratur i undervisningen. 

 

3.1 Högläsningens betydelse 

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, skriver att långt innan den första läsundervisningen tar 

vid i skolan, har de allra flesta barn mött bokstäver och skriftspråk i hemmet eller i förskolan. 

Dessa möten skapar en förberedelse inför vad som ska ske senare i skolan. Ofta får barnen 

kontakt med böcker redan i spädbarnsåldern genom att föräldrarna sitter och läser en saga högt 

för sina barn. På det sättet lär sig barnen att det finns en egen magisk värld i skönlitteratur. 

Barnen ser texten som föräldrarna läser och utan att de kan läsa lär sig barnen ändå skriftens 

konventioner, det vill säga namn på bokstäver och i vilken riktning man läser. Under högläsning 

lär barnen sig hur ord uttalas och är uppbyggda. När man läser en text stimuleras läsaren att 

uttala orden noggrannare än i ett vanligt samtal. Det gör att barnet på ett tydligare sätt får höra 

hur ord ska uttalas. Genom högläsningen får de också en bild över hur berättelser ofta är 

uppbyggda och de får träna på att vara koncentrerade och sitta still under en längre stund. När 

föräldrarna läser sagor upplever barnen språkets magiska kraft och fantasin kommer till liv. 

Barnen kan fantisera sig in i sagan och lämna verkligheten en stund. Texter i böcker har 

dessutom ett rikare ordförråd än de man möter i vardagen, i samtal eller på Tv:n, därför ger 

högläsning stora möjligheter att utveckla ordförrådet. Lundberg menar också att barn som ofta 

blir lästa för utvecklar ett långsiktigt och varaktigt intresse för läsning.41 

 Carsten Elbro, professor i läsinlärning menar att högläsning för barn har inte bara en stor 

betydelse för att barnet ska lära sig språket, det ger även närhet och gemensamma upplevelser. 

Utöver det ger högläsning också kunskaper om andra delar av världen och tillför nya perspektiv. 

Även fast högläsning generellt sett ger barnet mer lust att lära sig läsa påpekar Elbro, att det 

trots allt är barnet själv som måste ta tag i skriften för att verkligen lära sig läsa. Det räcker inte 

att bara sitta och lyssna när någon annan läser även om det ger en hel del goda effekter.42 Det 

finns flera olika sätt att läsa för barn, när barnen är väldigt små handlar det mest om att titta på 

bilder och förmedla ord som kan förknippas till bilderna. Ofta upprepar barn ord som de vuxna 

säger och till slut kan barnet själv säga orden. Barnen ser också skillnader på bilderna och lär 

sig hur saker ser ut, på nästan samma sätt lär sig de äldre barnen bokstäver genom att titta på 

dem och upprepa dem. Barnen får attityder till läsningen i samband med högläsning och 

högläsning bidrar till barnens språkutveckling och hur de uttrycker sig i språket.43  

 Även Karin Jönsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, menar att högläsningen 

eller som hon kallar det läsning tillsammans har många fördelar. Hon menar att det kan skapa 

en känsla av gemenskap och att alla elever i klassen kan ta del av bokens innehåll oavsett den 

egna läsförmågan. Eftersom eleverna inte behöver fokusera på att läsa själva utan istället kan 

rikta fokus mot innehållet i boken blir fler elever delaktiga i läsupplevelsen och sammanhanget 

i boken. När pedagogen ska välja bok kan hen ta en mer komplicerad bok än vad barnen skulle 

kunna om de ska läsa boken själv. Nu behöver inte pedagogen tänka på vilken nivå de olika 

eleverna befinner sig i läsningen, är det något som barnen inte förstår kan de diskutera det 

                                                 
41 Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010 s.30–34  
42 Elbro, Carsten, Läsning och läsundervisning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2004 s.97 
43 Fast, Carina, Literacy: i familj, förskola och skola, 1. uppl, Studentlitteratur, Lund, 2008, s.90–91  



 

17 

 

tillsammans i klassen. Barnen kan utveckla sitt ordförråd med hjälp av läsning tillsammans. 

Dessutom tar läsningen lika lång tid för alla, de startar tillsammans och avslutar tillsammans. 

Men för att läsningen tillsammans ska bli givande ligger det ett stort ansvar hos läraren, läraren 

måste hela tiden hålla utkik efter om alla elever är aktiva lyssnare. Hen måste också se på 

elevernas kroppsspråk om det är något i boken som behöver diskuteras eftersom alla elever inte 

säger till om det är något som är oklart. Det behöver inte alltid vara någon oklarhet, det kan 

även vara någon specifik händelse som barnen eller läraren anser behövs diskuteras vidare.44 

 Författaren och f.d. universitetslektorn Rigmor Lindö har en stark tro till att högläsning 

tillsammans med ett diskuterande samtal har en stor betydelse för barnen och därför bör det ges 

tid till detta under hela skoltiden. Det är inget som bara får existera om det finns tid över utan 

detta är något man ska avlägga tid till. Hon beskriver att det inte alltid behöver vara läraren som 

läser högt utan eleverna kan även göra det för varandra om den förmågan finns i klassen. Hon 

menar att vi människor är varelser som gillar att berätta saker, det har pågått sedan långt tillbaka 

i tiden. I dagens samhälle får barnen berättelser via andra medier, exempelvis genom film. När 

en berättelse sker via film eller tv finns det inget personligt mellan den som berättar och den 

som lyssnar. Om en berättelse sker muntligt via en bok finns det plats för personlig kontakt och 

reflektioner på ett annat sätt, det blir en annan slags gemenskap. Därför menar Lindö att 

sändaren har ett stort ansvar vid val av berättelse och saga. Vuxna kan välja en berättelse som 

hjälper unga att ta olika ställning eller en berättelse som ger de unga en egen identitet. Vi kan 

påverka de ungas värderingar genom berättelser och därför bör vi ta oss tid att göra det på ett 

bra sätt. Det är också bra om läraren noggrant läst igenom texten innan hen läser den för barnen. 

Om läraren tycker om texten märker även barnen det på lärarens engagemang och det smittar 

av sig, vilket gör barnen mer engagerade. Lindö beskriver hur Vygotskij sagt att böcker man 

väljer att läsa för barn ska ligga lite före deras utvecklingszon då det leder till att barnen kan 

lära sig något av boken. Dock får det inte vara för svårt för barnen ska kunna förstå vad de hör. 

Om läraren gör på detta vis och väljer en bok som ligger i den främre delen av ett barns 

utveckling har barnet möjlighet att utvecklas genom att lyssna på boken. Om boken däremot 

ligger för långt ifrån barnets potentiella utvecklingszon sker inte lärande i samma utsträckning. 

Vygotskij menar också att högläsning är något som hör hemma under hela skoltiden. Även i 

hemmet bör föräldrarna förstå att de ska läsa högt för sina barn och att de ska fortsätta med 

detta tills barnet blir äldre. Faktum är att många barn inte klarar att läsa en svårare bok förrän 

de befinner sig i tonåren, och vissa klarar det inte ens då. Därför är det viktigt att vi vuxna som 

kan läsa hjälper till och ger motivation till den blivande läsaren.45  

 Författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers menar att det är viktigt för barn att 

bli lästa för. Det är en nödvändighet om barnet ska kunna bli en bra läsare. Vi människor lär 

genom samspel med andra, vi härmar dem som redan kan något och tar sedan efter. Vygotskij 

menar att läraren ”lånar ut” sin kunskap till eleverna.  När vi ska läsa något som vi inte har hört 

tidigare blir det svårt eftersom vi inte vet hur orden ska uttalas och långa ord kan vara krångliga 

att få ihop. Därför är lärarens uppgift att stödja och hjälpa barnet när sådana svårigheter uppstår. 

Det bästa vore att alla barn får lyssna till en text eller stycke som läses högt varje dag. Det 

                                                 
44 Jönsson, Karin, Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F–3, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : 

Lunds universitet, 2007, Malmö, 2007. http://dspace.mah.se/bitstream/2043/4089/1/Avhandling.pdf (Hämtad 2018-02-22) s.10 
45 Lindö, Rigmor, Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter, Studentlitteratur, 
Lund, 2005, s.50–56  
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behöver inte vara läraren själv som läser för barnen men någon ska göra det. Högläsning är 

något som är nödvändigt genom hela skoltiden då den har ett väldigt stort värde. Och 

läsinlärningen är en process som pågår under en lång tid, därför bör högläsning fortsätta även 

när barnen blir äldre.46 

 Chambers beskriver att när vi lyssnar till en text hör vi hur ord ska uttalas, man kan säga 

att det är som en förberedelse inför att läsa själv, man lär sig hur det fungerar. När vi lyssnar på 

någon annan som läser får vi en upplevelse, ofta känner vi något inom oss och den här 

upplevelsen tas sedan med när det är dags att läsa texten själv. Av att läsa en text kan vi få ut 

massor av olika upplevelser och känslor, den kan göra oss ledsna eller glada, den kan roa oss 

och vara spännande, eller till och med ge oss styrka och mod. De som inte kan läsa har ofta 

väldigt svårt att förstå tjusningen med att läsa skönlitterära böcker. De kan inte förstå den 

underbara känslan det kan ge då de aldrig upplevt den själv. Vi som vet hur dessa känslor och 

upplevelser kan påverka oss måste vägleda och inspirera de som inte vet. Ett sätt att göra detta 

är just genom högläsning. Dock kräver det att den som läser högt är förberedd och har inlevelse 

i texten, detta gör lyssnaren inspirerad och får känslan att texten lever. Nybörjare kan gynnas 

av att ha texten framför sig när de blir lästa för, de får då en större förståelse och upplevelse. 

De kan följa med i texten och höra vilken rytm som behövs för att läsningen ska bli bra. Det är 

något fängslande och intressant med högläsning, den tolkas olika av alla, om flera personer 

läser upp samma text gör de ändå det på olika sätt eftersom de har tolkat texten olika. Det kan 

därför vara bra att läsa en text flera gånger men även att olika personer läser upp den, då får 

man ut mesta möjliga av en och samma text eftersom det ger flera olika tolkningar av texten.47 

 Genom att läsa en text som egentligen är för svår menar Chambers att barnen ges en chans 

att utveckla sin läsutveckling. Läsutvecklingen går bara framåt om vi försöker lära oss något 

som vi inte redan kan. Och även genom att lyssna på en text man själv inte kan läsa ges chansen 

att nå ytterligare ett steg i sin utveckling. Detsamma gäller texter som barnen egentligen aldrig 

annars skulle läsa. Därför har läraren ett stort ansvar när sådana texter ska väljas ut till 

högläsning, texten bör vara lite för svår för barnen och samtidigt ska det gärna vara en text som 

barnen annars aldrig skulle läst själv. En viktig punkt är också att läraren väljer ut en text som 

stimulerar barnen och gör dem intresserade av att lyssna. Texten måste väcka deras intresse 

annars kommer de inte lyssna ordentligt på texten. Det allra viktigaste är att högläsningen blir 

en upplevelse och att barnen uppskattar den.48 Läraren behöver även förbereda sig och läsa 

texten själv innan den läses upp för eleverna. Dels kanske inte boken är vad man först trott, det 

kan läraren inte vara säker på förrän den lästs. Utöver den anledningen är det bara några få 

personer som är så pass bra på att oförberett läsa innantill. Även om läraren läser texten tyst 

kan det vara svårt sedan när den ska läsas högt. Därför är det bra att läraren först läser texten 

högt en gång innan den läses för barnen. Om läraren är förberedd när högläsningen sker märker 

också barnen att läraren är mer avslappnad och kan njuta av det som faktiskt står och förmedla 

texten på ett annat sätt. Även fast det tar tid att förbereda sig är det värt det, för om högläsningen 

blir lyckad får barnen med sig mycket positiva upplevelser och litteraturen blir levande för 

barnen.49 

                                                 
46 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s.62–64  
47 Ibid, s.65–67  
48 Ibid, s.68–69  
49 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s.74 
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 Chambers påpekar att känslan av gemenskap är något de flesta människor vill känna, om 

människor är med om en gemensam upplevelse skapar det starka band. När högläsning sker, 

sker också en gemensam upplevelse, man får vara del av en gemenskap. Det kanske är den allra 

viktigaste aspekten med högläsning. Högläsning är något som passar bäst i en mindre grupp, 

det vet man själv om man har läst högt för barn. Det blir en intimare känsla, barnen sitter 

närmare varandra, de lyssnar på ett annat sätt och rycks med i det de hör. Barnen känner också 

av detta och de känner sig mer delaktiga i gemenskapen när de lyssnar, det blir lite tryggare för 

dem. Under högläsningen känner både lyssnaren och läsaren att de har tagit del av någonting 

tillsammans, de har upplevt något sida vid sida.50 

 

3.2 Läsinlärning 

Carina Fast som är forskare och författare skriver att barns läs- och skrivinlärning börjar tidigt 

under deras liv, de lär sig genom samspel med andra och det kan ske när som helst. Det behöver 

inte vara i skolan utan det kan vara i hemmet, på affären eller i en lek med en kompis eller 

vuxen. Därför är miljön som barnet växer upp i viktig och har en betydande effekt på barnets 

läs- och skrivinlärning. När man tänker på läsandet tänker man på texter men det behöver inte 

vara en text utan det kan ske i andra sammanhang som genom en bild eller symbol. Att läsa är 

något man gör och är alltså en aktivitet. Fast menar att barnet inte blir en läsare förrän de börjar 

att bete sig som en läsare. När den vuxne läser för barnet ser barnet hur den vuxne gör och barn 

tar efter och försöker göra likadant. Hur man håller i en bok och hur man byter sida, redan där 

och då får barnet inspiration. Utvecklingen av ett barns läs- och skrivinlärning startar alltså 

långt innan skoltiden och det är något som sker i det vardagliga livet. Barnet lär sig genom 

socialt samspel, de ser och gör efter. Därför är det viktigt att de vuxna försöker engagera sig i 

barnens läs- och skrivinlärning redan vid låg ålder. Att läsa sagor och böcker för barnet är 

mysigt för stunden men det betyder även väldigt mycket mer i det långa loppet.51  

Professor Caroline Liberg menar att läsinlärningen hos barnen har blivit sämre på de 

senare åren. En utveckling av den grundläggande läsförmågan hos barnen är något som den 

svenska skolan stödjer men deras utveckling utöver det är något som inte stödjs. Barnens 

förmågor att läsa svårare texttyper som faktatexter eller skönlitterära texter glöms bort. Det är 

en slutsats som Liberg har dragit efter att tagit del av en internationell undersökning av 10-

åringars läsförmåga år 2006. Hon menar att texterna i årskurs 3 och 4 ser väldigt olika ut. Från 

årkurs 4 och uppåt blir texterna mer och mer avancerande att läsa vilket nästan kan vara som 

en chock för en del elever. Elever som har ett mindre ordförråd och de som har problem att 

bygga upp meningar med nya ord blir det extra svårt för. Därför är det extra viktigt att börja 

med detta redan på lågstadiet, att eleverna ska få se olika typer av texter samt få ett så brett 

ordförråd som möjligt, det kommer gynna eleverna senare i de högre årkurserna.52  

Lundberg berättar om en modell till läspedagogik som innehåller två vägar. Den ena 

vägen handlar om att få ett flyt i läsningen genom att bearbeta en text och göra den mer lättläst 

och tillgänglig för alla elever. Om texten är mer tillgänglig och lättläst är det också enklare för 

barnen att få ett flyt i sin läsning. Den andra vägen i modellen handlar om hur vi kan öka glädjen 

                                                 
50 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s.71 
51 Fast, Carina, Literacy: i familj, förskola och skola, 1. uppl, Studentlitteratur, Lund, 2008, s.38–39  
52 Liberg, Caroline, Geijerstam, Åsa af & Folkeryd, Jenny Wiksten, Utmana, utforska, utveckla!: om läs- och skrivprocessen i skolan, 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.59–60  
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och nöjet med läsningen hos barnen. Lärarna måste hitta texter som påverkar eleverna, de ska 

känna att texten berör och angår dem. Helst ska texten ge glädje, mening och spänning. För att 

detta ska vara möjligt krävs det att pedagogerna har en inblick i barn- och ungdomslitteraturen. 

Vad finns det för texter som skulle kunna passa till klassen? Läraren måste också veta vilken 

nivå eleverna ligger på läsmässigt och även vilka intressen de har för att hitta rätt text till de 

olika eleverna. Detta innebär att läraren måste vara engagerad.53 Lundberg menar att redan från 

början när barnet börjat läsa vill lärarna att barnen ska uppleva läsningen som något glädjande, 

texten ska ge något positivt till barnen och det ska vara njutbart att läsa. Helst ska den vara 

riktigt spännande och idag är tyvärr inte många nybörjar texter det. Ofta är nybörjartexter 

tråkiga upprepningar och innehåller oförståeliga meningar utan sammanhang. Det finns en risk 

med dessa texter då barnet kan bli omotiverad istället för att texten inspirerar barnet till 

läsning.54 När barnen befinner sig på en sådan nivå att de själva kan läsa måste läraren ändå 

nivåanpassa texterna efter eleverna. Eftersom alla är olika befinner sig också barnen på olika 

stadier under hela skoltiden. Om läraren misslyckas med val av text och väljer något som är för 

svårt för barnet kan hen få en känsla av att texten är oöverkomlig och då bli omotiverat till att 

läsa. Barnet ska kunna läsa texten med flyt efter ett tag och få möjlighet till att bli en god läsare 

vilket är mycket svårare om texten är för svår. Det blir då hackigt och barnet kan tappa hela 

sammanhanget i texten. Det händer ofta att barn som har svårt att läsa väljer att inte läsa 

överhuvudtaget för det är enklare att strunta i det än att känna sig misslyckad med läsningen. 

Det blir till slut en ond cirkel som måste brytas då barnet behöver känna något positivt med 

läsningen annars kommer de inte vilja läsa igen.55 

 Lundberg berättar också om en undersökning som gjorts av professorn Margaret Clark. I 

sin undersökning studerade hon 32 barn som var duktiga på att läsa redan i 5-årsåldern. Dessa 

barn hade lite mer intelligens än övriga barn i deras åldersgrupp, dock var det inte mycket som 

skiljde sig från övriga barn. De här barnen hade själva lärt sig att läsa i sitt hem. Samtliga barn 

hade bra motivation till läsningen, de var självständiga och hade en hög koncentrationsförmåga. 

Det visade sig att alla dessa barn hade hjälp av en vuxen som lade ner mycket tid och hade en 

positiv inställning till läsning och barnets intresse för läsning. Med hjälp av en vuxen menas 

inte att det var en undervisning som skedde utan att den vuxna gav uppmuntran och kunde svara 

på frågor. De flesta av de vuxna läste själv väldigt mycket vilket också inspirerade barnen till 

läsning. Resultatet av denna undersökning visar att barn med positiv syn på läsning och med 

stöd av vuxna kan lära sig att läsa redan i väldigt tidig ålder.56 

 

3.3 Läsning, samtal och påverkan på människan 

Chambers förklarar att läsandet är en slags cirkel, det är en handling som leder till en annan. 

Han menar att varje gång vi läser sker vissa saker. Läsningen börjar alltid med ett alternativ, vi 

väljer först vad vi vill läsa, det kan vara allt från böcker till annonser, det är ett val som görs av 

olika sorters texter. Detta sker överallt där det finns skriftliga budskap att ta del av, det kan vara 

i undervisningssyfte men också i det vardagliga livet. När vi ska välja böcker finns det en hel 

del aspekter som påverkar, en av dessa är utbudet. Om det finns många böcker att välja mellan 

                                                 
53 Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, s.110 
54 Ibid, s.102 
55 Ibid, s.120–122  
56 Ibid, s.112 
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är chansen större att vi hittar något vi vill ha. För att vi ska hitta viljan att läsa behöver det finnas 

tillgång till böcker och samtidigt ett utbud som matchar personens intresse över vad hen vill 

läsa. Detta gäller inte endast böcker utan all sorts text. Inom läsningen lär vi oss bäst när vi 

själva får pröva oss fram, men det behöver finnas en erfaren läsare tillgänglig som stöd för att 

få hjälp om behovet finns.57  

 Chambers vill poängtera att läsningen är mycket mer än bara avkodning av ord. Han 

menar att många barn som är nybörjare tror att de endast lyckats när de klarar av att avkoda alla 

ord i en bok, men faktum är att de lyckats bara de tar upp en och bok och spenderar tid åt den. 

Att ta steget för att gå till bokhyllan och välja en bok att läsa kan vara att lyckas, men det är 

något många glömmer bort. För att hjälpa en läsare under utveckling är det viktigt att ge beröm 

och bekräftelse varje gång den lyckas med något som rör läsningen, det kan vara saker runtom. 

Att bara slå sig ner och försöka börja läsa är att lyckas, man får inte heller glömma bort att det 

tar tid att läsa. Det krävs också mycket koncentration under en längre tid när man läser. När 

barnen är små kan det vara bra att börja i korta stunder då barnen blir trötta av att vara 

koncentrerande en längre stund. Det är viktigt att boken motiverar till något som gör det värt 

för barnet att hålla orken uppe och vara koncentrerad den stund som krävs. Om vi befinner oss 

i en miljö där det är enkelt att koncentrera sig läser vi också bättre, ofta kan aktiviteter i närheten 

som även ger ljud ifrån sig vara väldigt störande. Därför behöver läraren se till att alla barn får 

en chans att läsa i den miljö som de behöver för att kunna läsa bättre.58 

 Chambers menar att skönlitteratur påverkar oss på olika sätt då känslor och reaktioner 

strömmar igenom oss beroende på vad vi läser, och det gäller all sorts skönlitteratur. Det finns 

två slags reaktioner som är betydelsefulla när vi jobbar med barn som ska bli läsare. Den ena är 

att man ofta vill uppleva samma värdefulla upplevelse igen efter att ha läst en bra bok, antingen 

genom att läsa boken igen, eller en annan bok som liknar den man läst. Den andra reaktionen 

som är betydelsefull är att vi ofta inte kan låta bli att prata om något som vi läst. Vi vill att andra 

ska få uppleva det vi just upplevt, vi vill ha gensvar och någon slags reaktion på det vi läst. 

Därför är det viktigt att samtala om böcker man läst. Dessa samtal kan göras på två olika sätt, 

antingen genom ett vanligt formellt boksamtal men också genom ett vardagligt samtal, att man 

pratar med en vän om det man upplevt. Dessa samtal utvecklar läsaren vidare då samtal som 

får oss att reflektera och fundera över det vi läst hjälper oss att utvecklas till tänkande läsare, på 

det sättet får man en eftertanke kring det man läst.59 

 Om det blir en positiv eller negativ läsupplevelse kan bero på olika saker, dock finns 

några huvudsakliga faktorer som påverkar, Chambers nämner inre och yttre förutsättningar. 

Med de inre förutsättningarna syftar han på den känslosamma attityden en människa bär med 

sig. Det kan vara tidigare erfarenheter, förväntningar, kunskaper eller vår inställning. Alla dessa 

aspekter påverkar hur vi känner och beter oss. Med de yttre förutsättningarna menar han den 

fysiska omgivningen, om den är bra lämpad till den aktivitet som ska utföras. Det kan sträcka 

sig från att en person i omgivningen är negativ till att till exempel väderförhållandena är dåliga. 

Ofta väger de inre förutsättningarna tyngre än de yttre. Om man tänker sig en fiskare som är 

positiv och trots dåligt väder ger sig ut och fiskar, han kan ändå få en bra upplevelse av det. 

Detsamma gäller läsningen, om vi gillar att läsa och har en positiv inställning samt en hög 

                                                 
57 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s.16–18  
58 Ibid, s.18–20  
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förväntan på en bok blir ofta upplevelsen positiv. Men om vi istället inte har någon förväntan 

och inte vill läsa utan gör det för vi blir tillsagda kommer antagligen inte läsningen stimulera 

oss heller, vi kommer troligtvis bara tycka det är tråkigt. Det mest optimala är att både inre och 

yttre förutsättningar är bra, för om vi är positiva och vill läsa men blir störda av omgivningen 

kommer det bli väldigt svårt att läsa. Dessa förutsättningar kommer påverka vilket resultat man 

får, därför är det bra att fundera på hur man kan gå tillväga för att båda förutsättningarna ska 

vara gynnsamma det bästa resultatet kan uppnås.60 

 Chambers skriver att det har forskats i vad som sker i vår hjärna när vi läser, det har gett 

kunskaper hur man ska gå tillväga för att hjälpa dem som inte kan. Läs och skrivkonsten är 

något som vi människor har hittat på, därför är inte vår hjärna genetisk programmerad för att 

kunna läsa. Det har tagit lång tid för våra hjärnor att utvecklas till att kunna läsa. Våra hjärnor 

är självgående och under livet utvecklas våra hjärnor och förändras efter vad den används till.  

Läsning är faktiskt en av de svåraste processer vår hjärna kan göra. Under tyst läsning arbetar 

minst tre delar av vår hjärna. En del behandlar bilderna, ljuden och annat som vi förknippar 

med ord. En annan del behandlar det som rör synen, bokstäverna, bilderna och orden. Medan 

den tredje delen arbetar med innebörden av texten, orden till meningarna och förknippar det 

med vad hjärnan redan vet sedan tidigare. Hjärnan söker automatiskt efter saker den känner 

igen sedan tidigare i en text, om vi läser om något som vi känner till sedan tidigare blir texten 

mycket lättare att förstå. Men om det inte finns något vår hjärna kan relatera till blir texten 

istället för svår.61 Eftersom nästan all läsning grundas på det man läst förut finns en vikt av stor 

variation. Stor variation på texter, ord och meningar leder till större chans att förstå nya texter. 

Desto mer man har lagrat i sitt minne, desto bättre kan man läsa.62 Vi vet alltså med hjälp av 

forskning att om barnen får lyssna på många texter och ha en stor variation på böcker samt att 

samtala om de texter man läst bidrar det till barnens läsutveckling på ett positivt sätt. Dessa 

faktorer är nödvändiga för en bra undervisning för alla.63 

 Ingemansson tar upp en av fördelarna med djupläsning som är att något händer i 

förståelsen när eleven berättar om läsningen, en reflektion som leder till diskussion. Vidare 

beskriver hon att texterna som väljs ut att arbeta kring ska ge utrymme för egna tolkningar. 

Ingemansson menar även att det behövs ta hänsyn till i vilket sammanhang texten ska användas. 

Hon beskriver att det talas mycket om elevens egna valmöjligheter men att hon anser att de 

välkända texterna hittar eleverna ändå. Fokus på det pedagogiska sammanhanget och tanken 

om tillgång till olika genrer borde istället styra valet. Därför anser Ingemansson att läraren 

borde välja en text som eleverna normalt sett inte hittar själva.64  

 Professor Pauline Gibbons skriver om arbetet kring att stötta elever att bli framgångsrika 

skribenter. Hon tar bland annat upp att för att vara en effektiv skribent krävs att språket anpassas 

efter målgrupp och syfte samt att vara medveten om skillnaden mellan tal och skrift. Att då 

förstå skillnaden på olika genrer är viktigt då alla genrer har ett speciellt syfte och har ett 

språkligt drag som är typiskt för just den genren.65 

                                                 
60 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s 25–26  
61 Ibid, s.75–76  
62 Ibid, s.78 
63 Ibis, s.81 
64 Ingemansson, Mary, Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s.28–29  
65 Gibbons, Pauline, Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande, 1. uppl., Hallgren & Fallgren, Uppsala, 2010, s. 159–162  
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 Johannson och Sandell tar upp genrepedagogikens modell och de tre olika benen den vilar 

på: 

 Ben 1 – En teori om lärande 

Vygotskijs kulturella perspektiv 

o Lära genom samarbete 

o Närmaste utvecklingszonen 

o Stöttning 

 Ben 2 – En teori om språk 

Hallidays systemisk-funktionella grammatik 

o Fokuserar på språk och kontext 

o Fokuserar på språket som verktyg för kommunikation 

o Fokuserar på grammatik som betydelseskapare 

 Ben 3 – Martins och Rotherys skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande 

o Fokuserar på specifika skolgenrer 

o Fokuserar på ämne och språk 

o Fokuserar på explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster 

o Fokuserar på ett gemensamt metaspråk66 

Tanken är att eleverna ska känna igen ett språkligt mönster och själva kunna välja ett passande 

mönster för den text de väljer att skriva. Johansson och Sandell menar att stöttningen till 

eleverna är en viktig del för att de ska kunna lära sig de olika mönstren. De beskriver att alla 

elever ska arbeta i den närmaste utvecklingszonen och att det är viktigt att läraren låter alla 

elever få möjligheten.67 

 Liberg skriver att genrepedagogiken introducerades i Sverige under tidigt 2000-tal. I 

genrepedagogiken arbetar man med olika texttyper på ett strukturerar sätt. Man har en 

genomgång av olika modelltexter och hur dessa är uppbyggda. På det sättet får eleverna 

kunskap om att texter kan skrivas på olika sätt beroende på vad syftet med texten är och vad 

man vill komma fram till. Eleverna får sedan skriva egna texter där modelltexterna finns med 

som exempel. Introduktionen till en modelltext och efterarbetet kring texten kan se olika ut 

beroende på vad syftet med undervisningen är.68  

 

3.4 Skönlitteratur öppnar upp för barnens röster 

Lindö säger att skönlitteratur stödjer barn i deras sökande efter sin rätta identitet. Med hjälp av 

skönlitteratur utvecklas språket både skriftligt och muntligt samt att barnen lär sig urskilja 

kännetecken hos olika texttyper. Genom att samtala om en text får man chansen att vidga sitt 

perspektiv och få nya idéer, dessutom stärks elevernas språkliga självförtroende.69 Lundberg 

menar att läsa skönlitteratur kan göra livet rikare då det är inte bara är en fantasivärld av 

spänning och äventyr som mottagaren får uppleva utan även möjligheten att känna igen sig med 

                                                 
66 Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa, Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken, 3. uppl., Hallgren & Fallgren, Stockholm, 2012, 
s.28 
67 Pedagog Värmland. Britt Johansson. Genrepedagogik. Tillgänglig: https://pedagogvarmland.se/filmer/britt-johansson-genrepedagogik-del-

1, 2016. (hämtad 2018-04-24) 
68 Liberg, Caroline, Geijerstam, Åsa af & Folkeryd, Jenny Wiksten, Utmana, utforska, utveckla!: om läs- och skrivprocessen i skolan, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.22–23  
69 Lindö, Rigmor, Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter, Studentlitteratur, 
Lund, 2005, s.24 
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andra. Det blir ett tillfälle då man kan leva sig in i andras känslor och tankar. Genom läsningen 

kan man få nya funderingar om levnadssätt, konflikter, åsikter och problem. Om barnen får läsa 

en bra och givande text kan den vara en utgångspunkt för djupa samtal om viktiga frågor i livet. 

Det kan vara frågor som det inte finns något svar på, frågor som barnen känner att de behöver 

diskutera. Med hjälp av en meningsfull text kan det bli djupa och seriösa diskussioner som ger 

barnen nya perspektiv på livet och dess mening.70  

Läraren Elin Sundström Sjödin berättar om när hon arbetade på en kommunal skola och 

ofta använde skönlitteratur som stöd i undervisningen. Hon ville ge inspiration till barnen inför 

de uppgifter som skulle göras eller visa barnen olika grammatiska exempel. Hon poängterar att 

det är viktigt att pedagogerna tänker igenom sitt val av arbetsmaterial då det ofta händer att en 

elev frågar varför boken ska läsas. Då bör läraren kunna ge ett svar som faktiskt inspirerar 

eleven till att vilja läsa den boken, det är viktigt att eleven förstår syftet med uppgiften. Det är 

därför bra om läraren ställer sig själv frågan innan; Vad vill vi att barnen ska få ut av att läsa 

den här boken? Det viktiga att tänka på är att alla kommer få ut olika saker utav att läsa just den 

boken och att det inte finns något rätt eller fel. Sjödin menar att barnen ska få chansen att se hur 

det kan vara i olika kulturer och vidga sina perspektiv. Perspektiven vidgas om man får 

möjligheten att sätta sig in hur det kan vara för andra människor man betraktar andra 

människors val och deras liv. Genom att använda skönlitteratur kan barnen se olika sanningar 

och möten för att sedan själva ta ett ställningstagande av vad de läst och hört. Fördomar och 

förtryck är något som skönlitteratur kan hjälpa till att bemöta samt arbeta bort.71   

Det unika med skönlitteratur är att berättelsen uppfattas på olika sätt beroende på 

personen som läser menar Areskoug & Asklund. Det gör i sin tur att undervisningen och syftet 

med undervisningen kan variera beroende på personens uppfattning av skönlitteraturen. 

Skönlitteraturen kan som det nämnts tidigare ge nya perspektiv, vara hjälp i identitetsskapandet 

men den kan även utveckla läsförståelsen och läsförmågan. Därför kan det även finnas flera 

olika syften när skönlitteratur används i undervisningen, och ibland kan det tillkomma nya. Ofta 

när läraren planerar har hen syftet klart för sig med undervisningen men att det kan ändras under 

tidens gång, det behöver inte vara en nackdel att det inte alltid blir som planerat utan ofta kan 

det faktiskt vara positivt.72  

I sin avhandling skriver Jönsson att ett problem i skolan kan vara barn som inte vill prata. 

Det kan vara barn som är blyga men ofta handlar det inte om att barnet har svårigheter att prata 

utan barnet känner att hen inte har något vettigt att säga och vill därför inte dela med sig av sina 

tankar och åsikter. Jönsson menar att man kan använda sig av barnlitteratur som hjälp. Hon 

anser att en möjlighet är att ha berättarböcker som man ska berätta om för varandra. Tanken 

med dessa berättarböcker är att eleverna ska känna att de vågar, kan och vill prata inför grupp, 

samt känna att de har möjlighet att få sin röst hörd. Genom att barnen får ta del av en saga flera 

gånger, känner barnen en större säkerhet att prata om den texten inför andra. Läraren delar in 

barnen i olika grupper där det finns en elev i varje grupp som inte pratar särskilt mycket. Barnen 

får sedan välja ut en saga som de ska ta med sig hem, tanken är då att en vuxen ska läsa denna 

saga för barnet flera gånger under ett par veckors tid. När barnet sedan känner sig redo tar hen 

                                                 
70 Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, s.129 
71 Areskoug, Linn & Asklund, Helen (red.), Berättelsens möjligheter: lärares reflektioner över fiktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 

s.47–48  
72 Ibid, s.59 
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med boken till skolan igen och berättar sagan för de andra i sin grupp eller klass om hen skulle 

vilja det. Det kan vara bilderböcker där barnet kan berätta med hjälp av bilderna, alltså behöver 

inte barnet kunna läsa själv för att berätta sagan vidare. De som lyssnar sitter på golvet medan 

den som berättar sitter i en stol. Genom detta får barnen inte bara höra en saga i veckan utan de 

får höra flera olika sagor. Jönsson skriver att hon har märkt stor skillnad på barnens förmåga 

att berätta berättelser efter detta arbetssätt samt att barnen har utvecklat sin egen förmåga att 

skriva en berättelse efter de har arbetat med detta.73  

 

3.5 Skolbibliotekets roll 

Limberg beskriver skolbibliotekets pedagogiska roll och att det redan tidigt ansågs att 

skolbiblioteket inte skulle ses som en verksamhet vid sidan av skolverksamheten utan skulle 

vara en del av undervisningen. Under årens gång har det visat sig att skolbiblioteket inte använts 

fullt ut och på olika sätt har det försökts utvecklas. Limberg skriver hur ett mer utvecklat 

samarbete mellan bibliotekarie och lärare sågs som något att sträva efter för en bättre kvalité. 

Efter utredningar på senare 1990-talet konstaterades fortfarande brister i bibliotekets 

samordning till undervisningen. Bibliotekarierna arbetade ensamma och målen var otydliga. 

Utredningen såg att ett område som var i stort behov av förändring var ett samarbete mellan 

lärare och skolbibliotekarie. Samarbetet behövdes utvecklas och fördjupas. Limberg beskriver 

hur forskning visar att ett välutvecklat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie 

tillsammans med ett välutrustat bibliotekleder leder till ett mer kvalificerat lärande. Eleverna 

utvecklar sin förmåga att analysera och dra välgrundade slutsatser om olika företeelser i 

världen.74 

 Som skolverket även beskriver är ett skolbibliotek inte bara böcker. Det är också en 

pedagogisk resurs i undervisning och skolarbete. De menar att ett samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarie kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig.75 Forskaren 

Cecilia Gärdén berättar om vad forskningen säger kring skolbibliotekens relation till elevers 

lärande. Även om alla resultat inte pekar åt samma håll menar Gärdén att den grundläggande 

slutsatsen är entydig. Alltså att ett bra skolbibliotek där lärare, skolbibliotekarier och ledning 

arbetar tillsammans gynnar elevers läsutveckling. Utöver läskompetensen gynnas även dess 

informationskompetens. Vidare beskriver Gärdén att det krävs kunskap, samverkan, planer, 

resurser och fackutbildade bibliotekarier för att biblioteket ska kunna fungera som en bra resurs 

tillsammans med lärarnas undervisning. Flera studier visar enligt Gärdén att medvetenheten om 

bibliotekets funktioner är låg hos många skolledare. Det visar även att rektorers syn oftast är 

traditionell där fokus enbart ligger på böcker och läsning. Hon menar att det brister i kunskap 

hos rektorerna och att de inte försöker motarbeta skolbiblioteken.76 

 Gärdéns kunskapsöversikt av forskningen visar att skolbibliotekarien spelar en stor roll 

för elevens läsutveckling, digital kompetens och källkritiska perspektiv. Hon ser även att det 

verkar som att skolbibliotekarierna är blygsamma i att visa vad de faktiskt bidrar med till 

                                                 
73Jönsson, Karin, Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F–3, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : 
Lunds universitet, 2007, Malmö, 2007. http://dspace.mah.se/bitstream/2043/4089/1/Avhandling.pdf (Hämtad 2018-02-22) s.15–16  
74 Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, 2. uppl., Statens skolverk, Stockholm, 2003, s.15–17  
75 Skolverket. Skolutveckling. Skolbibliotek. 2018. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek 
(hämtad 2018-04-27) 
76 Skolverket. Skolutveckling. Bra skolbibliotek gynnar elevers läsutveckling. 2018. Tillgänglig: 
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skolverksamheten. Gärdén menar att en skolbibliotekarie behöver vara medveten, strategisk 

och insatt i rektorns, lärarnas och elevernas perspektiv. Gärdén uttrycker att hon är hoppfull om 

skolbibliotekets framtid. Hon skriver att det kommer påtryckningar från många håll och att det 

även finns möjlighet att söka statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Hon 

poängterar också att det behövs mer forskning i ämnet. Vi behöver se hur eleverna konkret kan 

dra nytta av att lärarens och skolbibliotekariens kompetenser möts.77 

 Skolbibliotekarierna Johanna Pettersson och Sofia Malmberg ser ett stort värde av att 

samarbeta med de verksamma lärarna i undervisningen. De menar att lärare och 

skolbibliotekarie är två professioner som kompletterar varandra bra i arbetet med eleverna. 

Pettersson berättar hur hon i början enbart bjöds in då och då för att medverka till 

undervisningen. Efter hand har hon tagit saken i egna händer och pratar med lärarna om sina 

idéer och infallsvinklar. Hon menar att det är viktigt med ett gott samarbetsklimat om det ska 

fungera. Vidare beskriver Petterson att en skolbibliotekarie kan bidra med ett annat perspektiv 

i undervisningen vilket kan vara gynnsamt för eleverna.78 

  

                                                 
77 Skolverket. Skolutveckling. Bra skolbibliotek gynnar elevers läsutveckling. 2018. Tillgänglig: 
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4. Metod 
Med hjälp av intervjuer med åtta olika lärare, en skolbibliotekarie och 100 elever på två olika 

skolor i två olika kommuner får vi en liten inblick i hur skönlitteratur kan användas och hur det 

uppfattas av eleverna. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod vid intervjuerna. I kvalitativ forskning är 

tillvägagångssättet mindre strukturerat än i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning läggs 

vikten vid intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar. Det finns en tendens att intervjun 

kan avvika från frågeschemat som har formulerats innan eftersom intervjuaren kan ställa 

följdfrågor på vad intervjupersonerna har svarat, sådana avvikelser är inte möjligt i kvantitativa 

studier. Om intervjun rör sig åt olika riktningar ger det kunskap om vad intervjupersonen 

upplever som viktigt och relevant. I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha detaljerade och 

välfyllda svar, en person kan även intervjuas flera gånger.79 Vi har valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en 

intervjuguide, det vill säga en lista över några frågor som hen vill ha besvarad men frågorna 

behöver inte ställas i samma ordning som de står nedskrivna. Frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan också ställas om det är något forskaren vill ha mer svar på av 

intervjupersonen. Intervjupersonerna har dessutom en stor frihet att utforma sina svar på sitt 

egna sätt, den här intervjuprocessen är flexibel. Vikten ska ligga på vad intervjupersonen 

upplever är viktigt.80  

När vi sedan transkriberat intervjuerna har vi valt en metod som sociologen Jan Trost 

skriver om. Utifrån studiens syfte skriver vi ordagrant ner det som är relevant, det som är 

överflödigt och inte relevant för studien skrivs ut mellan hakparenteser.81 Vad som står inom 

hakparenteserna varierar beroende på innehållet av det som diskuterats. Det kan stå en kort 

sammanfattning av vad som berörts för att få en förståelse för hur det lett in på nästa fråga men 

det kan även bara stå att det är icke relevant prat. Som universitetslektorn Johan Alvehus skriver 

finns det många olika sätt att transkribera på och man väljer variant utifrån vilken analys som 

ska göras. Då vi inte ska göra en konversationsanalys behövs inte hela intervjun transkriberas 

noggrant, det som ligger utanför studiens syfte har inget värde i att transkriberas.82 

Transkriberingarna är inget som presenteras i arbetet då det främst använts till att få en struktur 

på vad de intervjuade sagt och lättare sammanställa resultat samt sammanfattningar. Resultaten 

och sammanfattningar av intervjuerna kommer däremot att presenteras. Efter vi transkriberat 

intervjuerna gick vi gemensamt igenom dem för att få en helhetsbild och kunna skriva en 

sammanfattning som tog upp det relevanta ur intervjuerna sett utifrån syfte och frågeställning i 

arbetet. När det gällde intervjuerna med lärarna gick vi även igenom de olika sakerna de sagt 

för att se skillnader och likheter. Detta kommer lyftas i analys och diskussions kapitlet. I 

intervjuerna med eleverna sammanställdes tabeller utifrån de svar vi fick som var relevanta för 

vår frågeställning om elevernas syn på skönlitteratur. Tabellerna presenteras som bilagor i slutet 

av arbetet. 
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81 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.150 
82 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013, s.85 
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4.1 Urval  

När vi gjorde urvalet av lärare, bibliotekarie och elever att intervjua utgick vi främst utifrån 

tillgänglighet. Vi använde oss av de kontakter vi knutit under våra år som studenter. De eleverna 

vi intervjuat är från de skolor där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning, likaså lärarna samt 

skolbibliotekarien. Intervjuerna är gjorda i två olika kommuner i Sverige och de olika lärarna 

har arbetat som lärare olika länge och har olika utbildningar bakom sig. Eleverna som 

intervjuats är mellan sex och nio år, från förskoleklass till årskurs 3. De elever som blivit utvalda 

till intervjun är de elever som vi fått tillbaka påskrivna underskrifter från vårdnadshavare. 

 Förskoleklass – 19 elever intervjuades i en klass på 23 elever 

 Årskurs 1 – 19 elever intervjuades i en klass på 25 elever 

 Årskurs 2 – 42 elever intervjuades i tre olika klasser på 55 elever  

o Årskurs 2, klass A – 17 elever intervjuades i en klass på 20 elever 

o Årskurs 2, klass B – 19 elever intervjuades i en klass på 23 elever 

o Årskurs 2, klass C – 6 elever intervjuades i en klass på 12 elever 

 Årskurs 3 – 20 elever intervjuades i en klass på 25 elever 

Av dessa klasser kommer årskurs 2, klass C från skola 1, som är en mindre skola, medan 

resterande klasser kommer från skola 2. Två av lärarna kommer från skola 1 medan sex av 

lärarna och skolbibliotekarien kommer från skola 2. Tillsammans gjordes intervjuer med 100 

elever, åtta lärare och en skolbibliotekarie. 

 

4.2 Utformning av en intervjuguide 

Begreppet intervjuguide kan innebära en kort minneslista över några områden som ska 

behandlas under intervjun, eller det kan vara en strukturerad lista över frågeställningar som ska 

beröras under intervjun. Frågorna ska hjälpa forskaren att få information om hur den intervjuade 

personen upplever temat som ska behandlas under intervjun. Alvehus berör grundläggande råd 

att följa när en intervjuguide ska utformas och förberedas, dessa är: 

 Ställ inga ledande frågor. 

 Kom ihåg att fråga om bakgrundsfakta, till exempel kön, ålder, generell bakgrundsfakta. 

 Använd ett korrekt språk som intervjupersonerna förstår. 

 Ha en liten ordning i temat som är aktuellt så frågorna rör temat på ett bra sätt och att 

frågorna följer varandra bra, dock ska man vara beredd på att ändringar kan ske under 

intervjuns gång.  

  Formulera frågorna så de underlättar att få svar på undersökningens frågeställning.83 

Det finns även praktiska detaljer som också är viktiga att tänka på innan intervjun genomförs: 

 Det är bra att man känner till den miljö som intervjupersonen arbetar eller lever i, samt 

att man engagerar sig i den aktivitet man är intresserad av. Det gör det enklare att få en 

förståelse av det intervjupersonen pratar om och underlättar tolkningen.  

                                                 
83 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2013, s.419 
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 Ha en bra bandspelare och en bra mikrofon. Det underlättar att spela in intervjun när 

den senare ska analyseras. Det är viktigt för den detaljerade analys som ska göras efteråt, 

om man endast antecknar finns det en risk att uttryck och fraser lätt går förlorade.  

 Ha ett bra ställe där intervjun kan genomföras, helst i en ostörd och lugn miljö. Dels för 

att inspelningen inte ska bli dålig och dels för att ingen ska störa intervjupersonen. Den 

person som blir intervjuad ska inte heller behöva vara orolig för att andra ska höra vad 

hen säger. 

 Det händer att studenter som aldrig gjort en intervju förr underskattar arbetet. Att 

intervjua är krävande. 

 Efter intervjun är gjord är det bra att man noterar några saker: 

o Hur gick intervjun? 

o Var gjordes intervjun någonstans?  

o Fick man några andra upplevelser av intervjun? 

o Hur var miljön? Var den lugn eller stökig? 84 

 

4.3 Genomförande 

Lärarna på de två skolorna där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning blev tillfrågade att 

medverka i intervjuer som skulle innehålla frågor om hur skönlitteraturen används i 

undervisningen. Även skolbibliotekarien på skola 1 blev tillfrågad. De fick förklarat för sig att 

det handlade om ett examensarbete och vilka vi var som skulle skriva. De sex verksamma 

lärarna från förskoleklass till årskurs 3 samt skolbibliotekarien på skola 1 tackade ja till att 

medverka. Av fyra stycken tillfrågade lärare på skola 2 tackade två stycken ja. Ett brev hem till 

vårdnadshavare för de berörda eleverna sammanställdes och skickades hem. 

Efter klartecken att intervjuerna skulle äga rum började vi diskutera intervjufrågor för att 

sammanställa bra frågeformulär att utgå ifrån. Vi utgick från syftet och frågeställningarna samt 

sökte i andra uppsatser för att få inspiration. Vi gick även tillbaka till Alvehus råd angående att 

utforma en intervjuguide. Frågeformulären som använts vid intervjuerna återfinns senare i 

uppsatsen. (Se bilaga 1,2 & 3)  

Efter att tid avtalats med de olika medverkande träffades vi i den miljö som var bekant 

och lättillgänglig för dem, i skolan. Grupprum användes där vi kunde prata ostört med de olika 

lärarna och även med eleverna. Eleverna intervjuades i olika konstellationer i mindre grupper 

med tre till fem elever i varje grupp. Alla elever som intervjuades svarade på alla frågor även 

om några elever svarade vet ej på vissa frågor. En del elever var blygare än andra och detta 

resulterade i huvudskakningar eller nickande men även det är ett svar. I intervjun med 

skolbibliotekarien höll vi till i skolbiblioteket efter skoltid då alla elever gått hem, enligt 

skolbibliotekariens önskemål. I de olika intervjuerna använde vi oss av de intervjufrågor vi 

sammanställt innan. Frågorna blev inte ställda i den ordning de stod då samtalen tog sina egna 

vägar och ingen intervju blev den andra lik. I slutet av varje intervju tittade vi igenom att vi 

berört alla de frågor som fanns med för att kunna få ett bra slutresultat.  

Vår ursprungliga plan var att utföra intervjuerna gemensamt. Men då detta inte gick att 

utföra så valde vi att göra intervjuerna på varsitt håll på den skola vi haft vår 
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verksamhetsförlagda utbildning på. Alla de inspelade intervjuerna har sedan lyssnats igenom 

gemensamt och transkriberingarna har delats upp. Transkriberingarna har sedan gemensamt 

lästs igenom och diskuterats. I resultatdelen kommer vi sammanfatta de olika intervjuerna och 

ta med det väsentliga som berör vår studie. Även en kort bakgrund på de berörda lärarna samt 

bibliotekarie finns med. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Som metod i undersökningen har vi valt att intervjua lärare, bibliotekarie och elever. Det finns 

då etiska aspekter att tänka på och dessa principer har vetenskapsrådet sammanställt i fyra olika 

huvudkrav. Här följer en kort beskrivning vad dessa olika krav innebär samt hur vi gått tillväga 

för att följa dem.   

 

Informationskravet 

Det är forskarnas ansvar att informera deltagarna i undersökningen vad deras syfte med 

undersökningen är och vilka villkor som gäller för deltagarna. Det är viktigt att upplysa om att 

det är frivilligt att delta och att deltagarna kan avbryta sin medverkan när de vill. I 

förhandsinformationen som ges ut ska namnen på de ansvariga för studien vara med samt 

institutionsanknytning. Detta görs för att deltagarna enkelt ska kunna kontakta den som är 

ansvarig. Syftet med forskningen och hur arbetet ska genomföras ska också finnas med i 

förhandsinformationen. Det är viktigt att det framgår att materialet som samlas in endast ska 

användas i forskningens syfte och inte till något annat.85  

När vi tog kontakt med lärare samt bibliotekarie informerade vi om syftet med vår 

undersökning samt att det är frivilligt att medverka, telefonnummer samt mejladresser lämnades 

för att ge möjlighet till att kontakta oss vid frågor. Informationen lämnades även till föräldrar 

genom ett brev samt genom att eleverna fick information om vad intervjuerna skulle gå ut på 

innan de valde om de ville medverka. Vi spelade in intervjuerna för att på ett bättre och lättare 

sätt kunna gå tillbaka till det som sagts i intervjuerna och kunna göra en bra sammanställning 

av resultatet. Deltagarna informerades om att det inspelade materialet endast skulle användas 

för att sammanställa resultatet i studien och sedan raderas, de informerades även om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när helst den intervjuade önskade. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskarna ska ha samtycke från deltagarna där de godkänner att de 

vill vara med i undersökningen. I vissa fall måste samtycket vara insamlat från vårdnadshavare, 

om deltagarna i undersökningen är under 15 år. Om deltagarna är aktiva i undersökningen 

behövs alltid samtycke. Men om uppgifter kommer från myndighetsregister och information 

inte lämnas vidare till massmedier behövs inte samtycke. De medverkande ska själv ha rätt att 

bestämma om de vill medverka, hur länge och på vilka villkor. Om de väljer att avbryta sin 

medverkan ska detta kunna ske utan negativa följder. När deltagarna dessutom ska avgöra om 

de vill medverka ska de inte utsättas för någon påverkan.86 I vårt fall behövdes samtycke av 

                                                 
85 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2018-02-12) s .6–7  
86 Ibid, s. 9–10  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

31 

 

vårdnadshavare då vi valt att intervjua elever som är under 15 år. Vi valde att skicka hem en 

lapp till vårdnadshavare som informerade om vilka vi är och syftet med studien, vårdnadshavare 

fick skriva under och lämna tillbaka lappen till klassläraren om de gav samtycke. (Se bilaga 4) 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarna i undersökningen ska veta att deras uppgifter inte kommer hamna hos någon 

obehörig. Om det finns etiskt känsliga uppgifter om någon person bör någon slags förbindelse 

ske om tystnadsplikt. Uppgifter om identifierbara människor ska behandlas på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera de medverkande personerna.87 Vi har följt denna princip på 

det sätt att vi är de enda som har tillgång till det inspelade materialet samt att de medverkandes 

namn inte nämns i studien. De medverkande ska vara anonyma för utomstående. 
 

Nyttjandekravet 

Uppgifterna som blir insamlade får inte utlånas eller användas för ovetenskapliga syften eller 

för kommersiellt bruk. Det får endast användas till forskningsändamål. Det insamlade 

personuppgifterna på deltagarna/försökspersonerna får inte användas för något beslut som 

påverkar den medverkande, det kan vara till exempel vård eller tvångsintagning.88 Vi kommer 

inte ge ut några personuppgifter eller insamlad data till någon annan, det kommer endast 

användas i studien.  

  

                                                 
87 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2018-02-12)  s.12 
88 Ibid, s.14 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5. Resultat 
Här presenteras sammanfattningar av intervjuerna som gjorts med skolbibliotekarie, lärare och 

elever. Resultaten knyts ihop med syfte och frågeställningar som grund. 

 

5.1 Sammanfattningar av intervjuer med skolbibliotekarie och lärare 

Här presenteras intervjun med skolbibliotekarien för att sedan följas av de åtta intervjuade 

lärarna.  

5.1.1 Intervju med bibliotekarie  

Den intervjuade har jobbat som skolbibliotekarie i två år och är 28 år gammal. Hon jobbade 

tidigare på ett folkligt bibliotek som barnbibliotekarie i tre år och innan dess gick hon 

utbildningen för att bli bibliotekarie. Hon har alltid tyckt om att läsa mycket och därför föll 

valet på att utbilda sig till bibliotekarie. Hon berättar att i utbildningen fanns det ingen specifik 

inriktning mot skolan eller mot barn men man kunde välja till någon kurs som kunde vara 

gynnsam om det var något man ville jobba mot senare. Just nu jobbar hon alltså på en skola i 

Gävle. Skolbibliotekssituationen ser väldigt olika ut från kommun till kommun då en del 

kommuner knappt har någon skolbibliotekarie. De kan istället ha en lärare som ansvarar för 

biblioteket. Hon berättar att i hennes tjänst ingår en viss tid som är avsatt för läsning. Hon har 

cirka 10 dagar per år som används till att sitta och läsa. Den tiden finns för att hon ska vara 

uppdaterad i litteraturen och kunna ge bra tips när någon kommer och frågar efter hjälp. Det 

skickas också ut en katalog med recensioner av olika böcker som hjälper henne att se vad som 

är aktuellt. Hon fortsätter berätta att det ofta kommer lärare till henne och frågar om olika böcker 

som hon kan hjälpa till att beställa eller hitta. Det händer också att de behöver ha en del tips. 

Eftersom just den här skolan har en ganska bra medieproduktion per elev är det möjligt att 

kunna beställa nytt material om det skulle behövas. Bibliotekarien berättar att hon inte har så 

stor inblick i vad lärarna gör med litteraturen mer än att de exempelvis kan säga till henne att 

de behöver någon speciell bok för de ska arbeta med sagor. Hon har heller inte insyn i vilka 

ämnen skönlitteraturen används i men berättar att hon hört mest om svenska och SO.  

 Barnen på lågstadiet går till biblioteket cirka 40 minuter varje vecka. Hon är ofta den enda 

vuxna som är med och därför har hon fått en relation till barnen. De kan fråga henne efter tips 

och råd och hon vet oftast vilka slags böcker barnen gillar men däremot är det svårare att veta 

på vilken läsnivå barnen befinner sig. Det kan hända att en del barn lånar böcker som är för 

svåra för dem. Hon försöker därför se till att barnen lånar två böcker, en som är lite enklare och 

passar barnet bra och sen även den svårare som barnen ofta själv vill ha. Om det inte passar så 

är det bara att lämna tillbaka böckerna. Hon är övertygad om att skönlitteratur hjälper barnen 

att få nya perspektiv. Hon menar att barnen kan läsa om hur andra har det och på så sätt sätta 

sig in i andra människors situationer. Dock medger hon att det behövs mer samtal kring 

böckerna som barnen läser. Eftersom barnen läser olika lådböcker blir det också svårt att 

diskutera dem, som man kunnat göra om de läst samma bok.  
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5.1.2 Intervju med lärare A 

Intervjun är gjord med en kvinna på 37 år som arbetat som lärare i två år och innan dess varit 

aktiv som förskolelärare i tio år. Just nu är hon klasslärare i årskurs 3. Efter tio år som 

förskolelärare kom behovet av att göra något mer, forumet kändes inte riktigt rätt och lärare A 

ville ha en större lärandesituation i det hon gjorde. Inspirationen till att börja arbeta med barn 

efter att ha arbetat inom handels som ung kom från hennes svärmor som arbetar som lärare. 

Lärare A har inte jobbat med äldre barn tidigare, ämneskunskapsmässigt känner hon att 

undervisa upp till årskurs 3 är vad som passar henne men uttrycker även att ”fråga mig igen om 

tio år så kommer jag säkert vara på mellanstadiet.” När vi kommer till frågan om den personliga 

relationen till skönlitteratur får jag svaret ”Å gud, jag läser ju ingenting själv överhuvudtaget”. 

Som ung läste hon mycket böcker men i äldre ålder försvann det på grund av tidsbrist. Dock 

läser hon otroligt mycket barnböcker, både bilderböcker och kapitelböcker för sina egna barn.  

Lärare A fortsätter med att uttrycka hur hon springer på bibliotek samt bokhandlare. Hon 

vill hålla sig uppdaterad i barn och ungdomslitteratur för att kunna inspirera eleverna till att läsa 

och hitta rätt bok. Lärare A brinner för skönlitteraturen och har ett nära samarbete med 

skolbibliotekarien. Det pågår diskussioner dem emellan att det behöver finnas mer intressanta 

och tilltalande böcker för de elever som inte knäckt läskoden än. Speciellt de som är lite äldre 

och går i årskurs 3. Även om man inte knäckt läskoden så vill man läsa en mer tilltalande bok 

än de här lättlästa böckerna om ”lilla Kalle som köper glass” som hon uttrycker det. Det behöver 

finnas mer spännande böcker som tilltalar de eleverna som har svårt att läsa. Att väcka läslusten 

hos eleverna är något som lärare A pratar mycket om, och för att göra det så behövs 

skönlitteratur som passar alla. För att eleverna ska vilja läsa krävs det att de hittar böcker som 

tilltalar dem. Vidare påpekar hon att skolbibliotekarien är till stor nytta för eleverna då de vet 

att de alltid kan fråga henne om hjälp och hon kommer även in till klassen med boktips. Lärare 

A menar att skolbibliotekarien är även väldigt viktig för henne själv då hon finns där och hjälper 

till att söka böcker och även beställa hem när hon vill ha speciella böcker. Eleverna går i 

halvklass upp till biblioteket varje vecka med lärare A då de får låna en ny bok, de får även låna 

en bok att ta med hem. Lärare A gjorde ett stort projekt med eleverna då de fick ha en egen 

book release uppe på biblioteket och även här hade hon stor nytta av bibliotekarien. Lärare A 

vill verkligen att eleverna ser biblioteket som ett spännande ställe att vara på och detta anser 

hon att skolbibliotekarien hjälper till att förmedla till barnen. 

När man kommer in i klassrummet som lärare A undervisar i är det första man ser en 

hylla fylld med böcker. Böckerna står som ”visningsexemplar” där man ser framsidorna och 

har möjligheten att fångas av en tilltalande bild eller titel. Dessa böcker byts ut med jämna 

mellanrum när hon ser att det behövs. Eleverna har möjlighet att välja mellan dessa böcker om 

de har läst klart sin bok de har i lådan innan de har möjlighet att gå upp till biblioteket för att 

låna en ny bok. Lärare A tog över den klassen hon har just nu förra året då eleverna gick i 

årskurs 2, hon skapade då denna atmosfär med skönlitteraturen. Dels för att skapa ett intresse 

hos eleverna men också för att det alltid ska finnas en bok till hands att läsa, att säga att man 

inte har något att läsa under lässtunderna fungerar alltså inte. Eleverna har ”mysläs” varje 

morgon i 15 minuter, eleverna får då en lugn start på dagen. Lärare A högläser ett par gånger i 

veckan och då diskuterar de ibland innehållet men till största del så anser hon att högläsningen 

ska få vara en magi för sig. Vad gäller genustänk så anser hon själv att hon inte tänkt i de 
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banorna, böckerna hon har valt har bara fungerat, hon kör på det som verkar spännande och får 

det att fungera. Hon använder sig av läsningen av skönlitteratur till största del för att eleverna 

ska få landa och det ska bli en lugn och mysig stund. När vi diskuterar så ser hon även fördelarna 

med att faktiskt diskutera böckerna mer ingående och att vissa elever kan ha stor nytta av att 

stanna upp och få prata om innehållet. Hon håller dock hårt på att magin i sig måste finnas i att 

bara läsa för läsandets skull, att bara få slappna av. Fortsättningsvis så lyfter lärare A hur viktigt 

det är att bli läst för. Hon älskar böcker, historier och att arbeta med skönlitteratur. Hon lyfter 

flera gånger hur viktigt det är att läsa och att bli läst för. Hon tar sin roll på största allvar och 

vill verkligen påverka eleverna och få dem att känna samma magi som hon själv känner när hon 

läser. Hon kommer på flera idéer och olika sätt att arbeta kring skönlitteratur när vi diskuterar, 

bland annat bokcirklar och boksamtal. Jag är övertygad om att hon kommer göra slag i flera av 

idéerna då jag ser hur hon lyser upp när hon pratar om det. 

Lärare A beskriver att hon tycker hennes syn på litteraturen är jätteviktig för eleverna och 

pratar om ett citat från Astrid Lindgren som visar på hur viktig skönlitteratur är för barn. När vi 

diskuterar hemmen och deras involverande i barnen och deras läsning menar hon på att det går 

att se i läsloggen som föräldrarna fyller i om de varit passiva lyssnare eller faktiskt involverar 

sig och läser med sina barn. Hon menar även på att man kanske inte ska generalisera men hon 

tror inte att föräldrar inspirerar barnen till spännande böcker, att de inte förstår vikten av att 

komma hem med en spännande bok och sälja in den till barnen. 

5.1.3 Intervju med lärare B 

Lärare B är en kvinna på 51 år som arbetat som lärare i 10 år och just nu är klasslärare i en 

årskurs 2. I grunden är hon fritidspedagog och jobbade med det i 15 år innan hon valde att 

studera vidare till lärare. Anledningen till att utbilda sig till lärare var känslan att hon ville lära 

ut och vara med och bestämma mer. Rektorn på hennes arbetsplats uppmuntrade henne att 

utbilda sig till lärare när hon diskuterade tanken med att studera vidare på ett medarbetarsamtal 

och hon menar att han hade en stor förtjänst i att hon tog tag i det. Lärare B har bara arbetat 

med de yngre eleverna, tanken har slagit henne att gå upp till mellanåldrarna men att de yngre 

åldrarna ändå passar henne bäst. Hon tycker om omhändertagandet som hon beskriver att man 

får på lågstadiet och att konflikterna går att ta tag i på ett annat sätt än i äldre åldrar. Hon 

uttrycker även bristen på ämneskunskaper, att hon har behörighet upp i mellanåldrarna men att 

hon är osäker då hon faktiskt inte utövat de kunskaperna. 

 Lärare B har arbetat på olika skolor och ser skillnaden på hur man arbetar med 

skönlitteratur. Hon berättar om en skola hon jobbat på där det till största del var invandrarbarn 

som inte kunde det svenska språket. Där menar hon att man får tänka till lite extra och ger som 

exempel, boken Pippi Långstrump. Att läsa den boken på den skolan var väldigt svårt då barnen 

hade svårt att förstå sammanhanget då det var många konstiga ord och språket blev för svårt. 

Men att läsa Pippi Långstrump i den klass hon har idag är inte ett problem, även om barnen inte 

skulle förstå alla orden så kan de förstå sammanhanget. Det lärare B vill lyfta är just att 

materialet måste anpassas och att arbetet blir annorlunda beroende på om språket är en 

svårighet. 

 När vi kommer till hennes personliga relation till skönlitteratur så beskriver hon att hon 

älskar att läsa och alltid har gjort. Hon har provat ljudböcker men tycker inte det är samma 

känsla och måste ha en bok att läsa på kvällen när det är dags att lägga sig. Hon funderar kring 
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var hon får sina tips till böckerna hon läser för eleverna och säger att det blir oftast det man läst 

förut, det som man vet har fungerat. Lärare B håller sig även uppdaterad på det nya som kommer 

tack vare projekt i kommunen och om någon kollega tipsar om en bok. Även skolbibliotekarien 

är till hjälp här, speciellt om man har ett tema man håller på med och behöver ett bra tips. Varje 

morgon högläser lärare B ur en bok, boken arbetar de inte nämnvärt kring. Frågor kan ställas 

som till exempel ”vad hände sist vi läste?”. Lärare B anser sig inte vara särskilt medveten i 

tänkandet kring genus när hon väljer bok men försöker blanda böcker och hitta de som passar 

både killar och tjejer. Vad gäller läsläxa så väljer eleverna själva bok till det, antingen tar de 

hemifrån eller lånar på biblioteket. Lärare B menar att eleverna har ganska bra koll själva på 

vilken läsnivå de ligger och oftast väljer böcker som passar dem bra. Dock kan vissa väja lite 

för lätta böcker som då inte utmanar eleverna att komma längre i sitt läsande. Eleverna går till 

biblioteket en gång i veckan och lånar en bok att ha som lådbok. Denna bok används enbart när 

tid finns tid över och de är klara med något arbete. 

Läxläsningen lyssnar lärare B på en gång i veckan under en ”göra klart”-lektion och det 

är inte alltid hon hinner med alla. De får då läsa lite ur sin bok och sedan går hon till nästa elev, 

så dessa böcker diskuteras det inte heller kring. Eleverna har dock läsgrupper där de läst samma 

bok och sedan diskuterat kring. Diskussionerna äger rum efter varje kapitel lästs och de pratar 

då om vad det kapitlet handlade om. Grupperna är indelade i två grupper, en grupp med elever 

som är starka läsare sitter själva i ett rum under den lektionen. Lärare B vet inte hur många 

frågor som blir sagda och diskuterade där men hon sitter med den andra gruppen med de svagare 

läsarna och lägger koncentrationen där. Eleverna läser en liten del var och sedan diskuterar 

gruppen det som blivit läst. Hon tycker att detta har gett effekt, hon känner att eleverna har 

blivit mer uppmärksamma då de vet att de kan få en fråga om innehållet i boken. Dock sträcker 

sig inte diskussionerna utanför handlingen i boken. 

Lärare B har tidigare i sin karriär använt sig av skönlitterära böcker i ämnet matematik 

men det är inget hon gör nu. Hon beskriver hur det var väldigt längesedan och att hon hade 

glömt bort det ända tills jag ställde frågan och berättade om vad som kan finnas. Det hon minns 

är att det var att det var en skönlitterär bok med matte i där man läste om ett land och skulle leta 

former. Men just nu är det enbart i ämnet svenska som de läser. Hon menar att hon absolut 

skulle kunna använda skönlitteratur mer i undervisningen men att det är tiden som inte räcker 

till. När vi kommer mot slutet och pratar om hur hemmet är involverade i läsningen beskriver 

lärare B att hon inte tror att många läser hemma med sina barn. Hon berättar att de på 

föräldramöten tagit upp vikten av att läsa med sina barn men att hon tror att det är hemskt få 

som gör det. Vidare beskriver hon även att har man tyst läsning i klassrummet så är det viktigt 

att även läraren sitter ner och läser då det är viktigt för barn att se vuxna läsa. Vad gäller 

läsloggarna så kan lärare B se vilka som suttit ner med sina barn och läst eller inte. Barnen är 

också ärliga och berättar till exempel att ”jag satt själv och läste jag”. Det märks på vad 

vårdnadshavarna skriver för anteckningar om de faktiskt tagit sig tiden att sitta ner och lyssna 

på barnet. Vissa beskriver hur läsningen gått och att barnet stannade vid punkt och liknande 

medan vissa bara skriver sin initial. Lärare B menar att föräldrar skulle behöva få en större 

förståelse för hur det kan påverka ett barn att bli läst för och att de får läsa högt. 
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5.1.4 Intervju med lärare C 

Lärare C är 52 år gammal och har jobbat som lärare sedan 12 år tillbaka. I grunden är hon 

fritidspedagog och arbetade på fritids i 18 år innan hon utbildade sig till lärare. Hon ville göra 

något mer än att bara vara fritidspedagog och blev då lärare istället. Hon har haft klasser upp 

till årskurs 6 genom åren men har nu en årskurs 2. Vidare berättar hon att hennes relation till 

skönlitteratur har sett lite olika ut genom åren, i början när hon gick i skolan läste hon inte 

speciellt mycket utan hennes intresse har kommit genom åren. Nu älskar hon skönlitteratur och 

tycker att en miljö kring böcker är bland det mysigaste som finns. Under en tid hade hon ansvar 

för biblioteket på skolan på sidan av lärartjänsten och det var något hon älskade och som även 

skapade ett ännu större intresse för böcker. Hon menar också att det är lätt att man kör på med 

det inrutade man är van vid och glömmer bort möjligheterna som finns med skönlitteratur. 

Lärare C försöker hålla sig uppdaterad inom barnlitteraturen men beskriver att det är svårt 

att hinna med. Hon har hjälp av skolans bibliotekarie som ger henne tips om nya böcker som 

kommer. En gång i veckan går även barnen upp till biblioteket med bibliotekarien och lånar 

böcker. Det är något som känns skönt men även lite oroande, hon slipper ett moment men 

känner också att hon inte riktigt har kontroll då hon släppt den biten. Lärare C beskriver att 

skolbibliotekarien är delaktig i arbetet och att hon använder sig av hennes kunskaper när hon 

behöver hjälp med böcker. Lärare C belyser även att skolbibliotekarien skulle kunna användas 

mycket mer, hon beskriver att hon kommer på nya tankar och idéer om hur det skulle kunna 

läggas upp medan vi pratar. Skolbibliotekarien och lärare C har även diskuterat 

klassuppsättningar av böcker så eleverna skulle kunna jobba kring samma bok och ha 

läsgrupper. 

Vidare berättar hon att barnen har två olika böcker, den ena använder de som lådbok och 

den andra får de ta hem och läsa. Lådboken är något de har för att läsa tyst för sig själv och det 

är inget de arbetar vidare med eller pratar om tillsammans i klassen. Hon har en lektion i veckan 

då eleverna får sitta och läsa tyst hela lektionen för att barnen ska få in en läsvana. Utöver den 

lektionen får de läsa ibland när de är färdiga med något arbete. Läsläxan de har hemma pratar 

de inget speciellt om utan lärare C lyssnar bara på hur barnens läsning låter, hon säger att det 

inte finns tid för annat. Klassen har också en högläsningsbok som lärare C läser för barnen, då 

arbetar de med läsmodellen en läsande klass. När hon läser en text för barnen använder de sig 

av olika läsfixare och försöker tänka kring dessa, det kan vara exempelvis detektiven, då ska 

barnen fundera på vad som kommer hända i texten. När hon ska välja en högläsningsbok 

försöker hon tänka på att det ska vara en bok som barnen i vanliga fall inte läser, sedan ska den 

gärna ha ett litet svårare språk så barnen får tänka till och träna upp ordförrådet. Hon vill ibland 

även läsa första boken i en serie för att locka eleverna till något hon tycker är bra. Hon menar 

att diskussionerna kring boken blir väldigt olika beroende på vilken svårighetsgrad boken ligger 

på. Hon berättar även att ambitionen är att alltid ha läst boken själv innan hon läser den för 

klassen men att det inte alltid blir så. Hon berättar att det hänt och att det då inte blir en bra 

upplevelse då det speglas till eleverna om hon till exempel finner boken tråkig. 

Hon medger att skönlitteratur är något hon skulle kunna använda mycket mer av i 

undervisningen men dels tar det tid och sedan blir det av rutin att man kör vidare på det man 

brukar göra och därför glömmer man bort vilka möjligheter som egentligen finns. Hon berättar 

också att de ibland arbetar tillsammans med andra klasser på lågstadiet. När vi sedan diskuterar 



 

37 

 

skönlitteratur i andra ämnen än svenska menar hon att fler tips borde belysas om vilken 

skönlitteratur som skulle passa till olika ämnen. Utöver det beskriver hon att tiden också är en 

bov här. Lärare C som även arbetat med elever i mellanåldern berättar att det blir lättare med 

skönlitteraturen där, att det går att bredda mer och göra fler uppgifter kring boken. Eleverna 

kan då reflektera över karaktärer bland annat. När jag ställer frågan om detta går att göra i de 

yngre åldrarna så tänker hon att man absolut kan göra det i årskurs 3 och kanske även i slutet 

på årskurs 2. Lärare C beskriver att hon skulle kunna använda skönlitteratur mycket mer än hon 

gör i undervisningen. När jag frågar vad som hindrar henne så kommer hon tillbaka till att man 

går i sina inrutade banor och att det behövs något liknande som det hon och jag sitter och gör 

nu, att få input någonstans ifrån och börja tänka i nya banor. 

Att läsa hemma är något hon försöker lyfta till vårdnadshavarna, det är något hon brukar 

ta upp på sina föräldramöten. Hon kan inte se någon större skillnad om barnen läser mindre 

hemma nu än förut utan hon beskriver att det finns familjer som läser och de som inte läser. 

Dock märks det tyvärr skillnad på de som läser och de som inte läser. Barnen som får lyssna på 

skönlitteratur hemma har en helt annan hörförståelse och läsförståelse än de som inte får lyssna 

hemma. 

5.1.5 Intervju med lärare D 

Lärare D är en man på 41 år som arbetat som lärare i 17 år. Just nu undervisar han i en årskurs 

1. Han har haft ämnen med elever upp till årskurs 7 men enbart varit klasslärare för elever på 

lågstadiet. Lärare D hade en lucka mellan gymnasiet och lumpen och han hoppade då på en 

praktik på en skola. Det var syokonsulenten på gymnasiet som väckte tanken med att arbeta 

med barn och efter praktiken och lumpen var gjord sökte han till högskolan. Lärare D beskriver 

att han trivs på lågstadiet med de små barnen. Han känner att han passar där och tycker även att 

det är viktigt att det finns några män bland de yngre barnen med. Han gillar även att ha sin klass 

mycket och inte hoppa runt mellan flera klasser som det kan bli i de högre åldrarna.  

 Lärare D beskriver att han läste en del skönlitteratur när han gick i skolan upp till 

gymnasiet. Under de sista 10 åren lyssnar han dock mest på ljudböcker. Han menar att han inte 

har ro till att sätta sig för att läsa en bok men att en ljudbok går att lyssna till medan han gör 

andra saker. Det är då mest deckare som intresserar honom och barn och ungdomslitteratur läser 

han inte. Han känner heller inte att han är uppdaterad på barn och ungdomslitteraturen men att 

han har användning av skolbibliotekarien. De har inte haft några djupare diskussioner om 

böcker men hon finns som hjälp till eleverna och hjälper ibland till att ordna en liten boklåda 

att ha nere i klassrummet. Lärare D högläser varje morgon och högläsningsboken är ofta ett tips 

från skolbibliotekarien. Högläsningsboken diskuteras varje morgon då de går igenom vad som 

hände senast och att vissa gånger sia om vad som kommer hända. Lärare D beskriver att han 

har läsfixarna i huvudet men att han ännu inte introducerat en läsande klass och de olika 

läsfixarna för eleverna. Han menar att om man ska diskutera mer ingående om boken är det mer 

givande i små grupper. Små grupper är dock väldigt svårt att få till som det är upplagt idag. De 

få gånger han har halvklass koncentrerar han sig mest på läsläxan som eleverna har. De har en 

gemensam läslära bok som finns i olika nivåer beroende på vilken nivå man är på som läsare. 

De finns i A, B och C nivå. Lärare D läser varje vecka ur C-boken, de sidor som eleverna haft 

som läsläxa. Detta för att alla ska få med sig hela berättelsen även om man har A- eller B-boken 

som läsläxa. De diskuterar efter högläsningen om varför det blev si eller så och vad som hände. 
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Detta sker i helklass och han menar att det är svårt att veta om alla eleverna faktiskt hänger med 

även om han försöker sprida frågorna så mycket som möjligt. Eleverna går till biblioteket en 

gång varannan vecka, halva klassen går ena veckan och den andra halvan veckan efter. Eleverna 

får låna en bok hem och en bok att ha i lådan. Boken de har i lådan används enbart till att 

eleverna får läsa i den om de är klara med något och det finns tid över. 

 Lärare D förklarar att han skulle kunna använda skönlitteratur mer i undervisningen som 

bland annat att göra olika teman. Han beskriver dock att tiden inte räcker till för att göra sådant. 

Förarbetet tar lång tid och det kan vara svårt att hinna med det. Han berättar att de ibland arbetar 

med de andra klasserna på lågstadiet när det gäller skönlitteratur. De har olika teman där 

eleverna blandas och får lyssna till olika böcker som lärarna väljer att läsa. Lärare D menar att 

detta även skulle kunna följas upp och göras ett efterarbete på där eleverna får resonera och 

tänka kring boken. 

 Lärare D har intrycket av att de flesta eleverna tycker det är trevligt med läsning. Vad 

gäller om barnen läser hemma menar har är svårt att veta. Speciellt då alla föräldrar inte ens 

fyller i signatur eller kommentar på läsläxan. Lärare D beskriver även att hans egen relation till 

skönlitteratur kan smittas av till eleverna då han är något av en förebild. Han menar även att de 

som har många böcker hemma blir goda läsare samt att umgås med folk som läser gör att 

sannolikheten blir större att börja läsa själv. Lärare D avslutar med att diskutera visioner om att 

arbeta mer med skönlitteratur. Han menar fortfarande att tiden inte räcker till för att starta upp 

stora projekt men anser även att han borde bli bättre på att använda sig av texterna som barnen 

skriver och se till så de får en riktig mottagare. 

5.1.6 Intervju med lärare E & F 

Lärarna E och F har förskoleklassen tillsammans. Lärare E är 36 år och har arbetat inom skolan 

i tre år och innan dess jobbade hon på en förskola i 7–8 år. Lärare F är 43 år och har arbetat 

med barn i 18 år, hon har varit på både förskolan och i förskoleklass under dessa 18 år. Det är 

ingen av dem som har arbetat en längre tid med äldre barn utan bara lärare F som har vikarierat 

i en årskurs 6 en gång. Båda är överens om att de tycker det är roligare att vara i förskoleklass 

än på förskolan. I Förskolan blir det mer vardagssysslor men i förskoleklass får de undervisa en 

del. De tycker också om att vara i förskoleklass för det är mer fritt än i de högre åldrarna. De 

har sina mål som ska uppnås men de kan arbeta lite hur de vill för att nå målen medan läroplanen 

för årskurs 1 och uppåt är mer styrd. Att de är två stycken lärare i en klass är också något som 

upplevs positivt, planeringen blir mycket roligare om man har någon att planera tillsammans 

med som de båda uttrycker sig. Både lärare E och F har en bra relation till skönlitteratur och 

båda säger att de älskar att läsa. De tycker att utvecklingen i skolan med skönlitteratur ser 

ungefär likadan ut idag som den gjorde förr. Båda menar även att det finns oändligt med sätt att 

arbeta kring skönlitteraturen. Det går att arbeta på så många olika sätt och vill man så finns det 

många vägar som öppnar upp olika möjligheter. Man kan som exempel läsa halva boken och 

sen får de göra slutet själva. Eller varför inte göra en teater utifrån berättelsen. De menar att 

man får tänka på vad man har för grupp och utgå ifrån vad som fungerar med just de barnen. 

De berättar att varje dag har de högläsning och de har en tavla på väggen där svåra ord 

från boken skrivs upp, sedan förklaras orden så barnen förstår dem. I valet av högläsningsbok 

väljer de böcker som de själva gillar då de menar att det gör det lättare att förmedla något till 

eleverna då. De påpekar att det viktigaste är att det är en bok som de gillar men även att se till 
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att boken passar den gruppen de har. De arbetar mycket med reflektion kring det som de har 

läst i mindre grupper, ungefär som boksamtal. Varje fredag besöker klassen skolans bibliotek 

där barnen får låna böcker som de tar med hem och bibliotekarien hjälper till att hitta bra böcker. 

De allra flesta eleverna har koll på vad de vill ha för bok men ibland kommer det någon som 

vill låna en bok bara för att det är en häftig framsida och bokens innehåll kanske inte alls passar 

för barnet. Lärare E och F berättar att skolbibliotekarien är bra och att hon hjälper till att leta 

böcker till eleverna. De beskriver att de är väldigt lyckliga över att det finns ett skolbibliotek 

och att bibliotekarien finns för att hjälpa till med frågor. De åker även ner till stadsbiblioteket 

där eleverna får en introduktion av biblioteket och ett lånekort så de kan låna böcker själv. En 

del barn har aldrig varit där tidigare. Lärare E och F har känslan av att eleverna tycker det är 

roligt med skönlitteratur och har även tron på att den känslan följer med efter förskoleklass. 

Dock menar de att de hade önskat en progression och en tydligare röd tråd, gällande elevernas 

läsning, när de lämnar förskoleklass för att börja årskurs 1. 

Lärarna märkte att föräldrar som läser hemma för sina barn var väldigt få och har därför 

anpassat ”läxan” så den kan göras utan föräldrarna. Boken som de tar hem har barnet sedan fått 

tittat i, eftersom en del inte kan läsa räcker det med att titta på bilderna och fundera kring vad 

de tror händer i boken. Sedan har de fått redovisat den på det sättet i skolan igen. Både lärare E 

och F är oroade över att det faktiskt är så få föräldrar som läser för barnen. De trodde att 

åtminstone högutbildade föräldrar läser för barnen men har insett att de faktiskt inte gör det. 

Nuförtiden är det mycket skärmtid som barnen får därför tycker de att det är viktigare än 

någonsin att de läser mycket i skolan och försöker uppmuntra till läsning. Båda är överens om 

att de egentligen skulle kunna jobba mer med skönlitteratur men tiden räcker inte riktigt till. De 

berättar om något som heter Gävleskola läser där de får olika böcker som de ska läsa och 

betygsätta som en jury. Det är något som varit väldigt uppskattat bland barnen, de har gillat alla 

böcker och det har gett djupa samtal. Böckerna har varit i stor variation men ändå har varje bok 

gått hem hos barnen. De poängterar också att när de har högläsning är det inte för att koppla av, 

utan det ska vara aktivt lyssnande och barnen behöver vara intresserade av att lyssna. 

5.1.7 Intervju med lärare G 

Lärare G har arbetat som lärare i ett och ett halvt år och är 31 år gammal. Innan hon utbildade 

sig till lärare arbetade hon i vården men valde att byta yrke till lärare då hon alltid tyckt om 

barn. Innan hon utbildade sig till lärare vikarierade hon i skolan. Hon kände att förskolan inte 

var tillräckligt utmanande för henne och undervisning var något hon ville hålla på med, därför 

blev hon lågstadielärare. Just nu är hon klasslärare i en årskurs 3. Lärare G berättar att hon läser 

väldigt mycket på sin fritid och skönlitteratur är något som ligger henne varmt om hjärtat. 

Högläsning är något hon brinner för och minst en gång i veckan har de en hel lektion där hon 

har högläsning i klassen. Det som är bäst med högläsning är att alla kan vara med, barnen 

behöver inte känna att de själva måste läsa. Hon är övertygad om att barnen också tycker om 

högläsningsstunderna. I hennes klass använder de sig av en läsande klass som innehåller olika 

lässtrategier. Det är spågumman, reportern, konstnären, cowboyen och detektiven. Varje gubbe 

står för en strategi exempelvis spågumman används när barnen ska förutspå vad som kommer 

ske härnäst i texten. När det är högläsning arbetar de främst med konstnären då eleverna ska 

rita inre bilder i sitt huvud till texten. Dessa strategier är också något som används i läsläxan. 

En gång i veckan får barnen läsläxa då de ska läsa ur en bok och skriva en läslogg, vilken av 
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strategierna som används varierar för varje vecka. Lärare G använder främst skönlitteratur i 

svenskämnet men också mycket i engelskan. Hon har då korta böcker som de läser för att sedan 

gå igenom texterna tillsammans och svara på frågor på engelska om böckerna. När hon väljer 

bok till klassen väljer hon helst en bok som är spännande och rolig, men det viktigaste är att 

barnen kan få ut något av boken. Boken ska ge något, det kan till exempel vara en bok där syftet 

är att alla får vara precis som de vill. Lärare G beskriver att hon vill använda skönlitteratur mer 

än vad hon gör idag, bland annat skulle hon vilja ha mer tid till boksamtal. Men hon känner att 

tiden inte riktigt räcker till för det är mycket annat som ska hinnas med. Hon är övertygad om 

att skönlitteratur betyder jättemycket för barnen. Hon märker stor skillnad på de barn som läser 

mycket, de har ett större ordförråd och skriver också bättre texter än de som inte läser lika 

mycket. Hon påpekar också att inget samarbete finns bland lärarna med skönlitteratur men det 

är något som håller på att diskuteras och eventuellt kan ske i framtiden. 

Lärare G uttrycker att det är synd att skolan inte har något bibliotek, böckerna står stället 

på hyllor i korridorerna vilket hon tror gör att böckerna inte känns lika viktiga som om de skulle 

stått i ett bibliotek. Det finns inte heller någonstans att sätta sig för att läsa förutom i 

klassrummen och grupprummen. Hon saknar ett ställe där barnen kan sätta sig i lugn och ro för 

sig själva när de vill läsa. Skolan har inte en skolbibliotekarie på plats men bibliotekarien som 

har sin fasta plats på en annan skola i kommunen kommer varannan vecka under en dag till 

skolan. Hon har då med sig boktips och hon skickar även kartonger varje vecka med nya böcker 

till skolan. Med tanke på att bibliotekarien ofta skickar nya böcker till skolan känner lärare G 

att hon är skapligt uppdaterad på barnlitteraturen. Hon beskriver att det finns väldigt mycket 

barnlitteratur men att hon försöker hålla sig uppdaterad så mycket som det är möjligt. 

5.1.8 Intervju med lärare H 

Lärare H är en kvinnlig lärare på 56 år. När jag ställer frågan hur länge hon har arbetat som 

lärare får jag svaret sen 1800-talet och ett glatt skratt. Hon berättar sedan att hon har arbetat 

över 30 år och att hon gick ut sin utbildning 1986. Hon har bara varit på lågstadiet förutom en 

gång när hon hade två klasser som hon följde med upp i mellanstadiet. Men det året hade hon 

inte alla ämnena för klassen utan de delade upp ämnena efter vad som passade läraren bäst. Just 

nu har hon en årskurs 2 med 12 elever. Hon berättar att hennes personliga relation till 

skönlitteratur är bra, dock har den varit bättre förr än nu. På senare tid har hon fått problem med 

ögonen vilket gör att hon inte kan läsa lika mycket som hon vill. Och ljudböcker är inte något 

som riktigt tilltalar henne. Lärare H tycker inte att arbetet med skönlitteratur har utvecklats 

något nämnvärt över åren i skolan, utan bara att genrepedagogiken tillkommit och blivit mer 

synligt nu än förr, vilket gör att man tänker mer kring sina val nu. Hon har ändå en tro på att 

hon alltid jobbat genrepedagogiskt omedvetet.  

Hon berättar att barnen i hennes klass har en lådbok som de läser. De använder lådboken 

nästan dagligen, dels när det finns tid över som ett komplement men också i den övriga 

undervisningen för att utveckla läsningen. De har också läsläxa varje vecka som de får skriva 

en slags redovisning till. I läsläxan får barnen läsa samma sorts bok men den finns i olika nivåer 

vilket gör att den passar alla oavsett vilken läsnivå eleven befinner sig på. Hon påpekar att det 

är viktigt att boken som barnen får läsa är en sammanhängande historia så barnen känner att de 

får en upplevelse när de läser. De använder sig av ”en läsande klass” som lässtrategi när barnen 

ska läsa läxan. Då kan de till exempel få svara på frågor. Som exempelvis när det är spågumman 
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kan frågan vara: vad tror du kommer hända? Eller ska de rita en bild till det som de har läst. 

Denna strategi är något hon också använder vid högläsningen. Hon vill att barnen ska få se 

mycket inre bilder när hon läser. Innan hon börjar läsa säger hon till barnen att blunda och 

lyssna noga sedan brukar det ofta vara en bra beskrivning i boken så barnen kommer i stämning 

och på det viset kan de få upp inre bilder i huvudet.  

När hon ska välja högläsningsbok brukar hon utgå från de böcker hon vet är bra sedan 

tidigare, eftersom hon jobbat i över 30 år så finns det en hel del böcker på lager. Dock försöker 

hon förnya sig så gott det går. Hon brukar också höra med barnen vilka böcker de skulle vilja 

höra och ibland kan de ha en röstning på ett par alternativ som hon valt. På det sättet blir också 

barnen engagerade i val av bok och det blir demokratiskt rättvist. Det finns fler lärare på skolan 

än lärare H som läser i klassen och därför har hon en egen högläsningsbok som ingen annan 

läser ur. Hon vill kunna styra själv eftersom hon använder sig av en läsande klass och vill ha 

möjligheten att diskutera vad som lästs och kunna knyta ihop trådar i boken med barnen. Det 

skulle vara svårare att göra om någon annan läser emellan och gör på ett annat sätt, därför har 

klassen två olika högläsningsböcker. Hon skulle vilja använda skönlitteratur mer i sin 

undervisning, men medger att det tar mycket tid att hitta bra texter som man kan arbeta utefter. 

Dock säger hon att i svenskan använder de boken ZickZack som läromedel och den innehåller 

redan många bra texter vilket gör att hon kan spara en hel del tid på att slippa leta texter själv. 

Hon har en stark tro till att skönlitteratur betyder mycket för barnen. Hon menar att det märks 

en stor skillnad på de barn som inte brukar läsa och de barn som läser. De som läser mycket har 

ett större ordförråd och bygger upp texter och meningar på ett annat sätt än de som inte läser 

mycket. De som kan läsa med flyt och knäckt läs koden vill läsa och frågar till och med efter 

att få läsa.   

 Lärare H säger att just nu har de inget arbete med skönlitteratur tillsammans med övriga 

klasser eller lärare, dock är det något som är på gång. Hon håller på att planera ett litet arbete 

tillsammans med förskoleklassens lärare. Barnen ska få välja bok som de sedan ska träna att 

läsa. Först ska de få träna själv och sedan ska de få läsa upp böckerna för barnen i 

förskoleklassen. Hon tror att detta kommer bli en rolig upplevelse för båda klasser samt att en 

del barn ska få en slags mening med läsningen som ännu inte existerar hos dem. 

 

5.2 Sammanfattningar av intervjuer med eleverna 

Här kommer vi presentera barngrupperna klassvis då vi gör sammanfattningar av de intervjuer 

som gjorts i varje klass. 

5.2.1 Intervju med årskurs 3 

I den här klassen vet de flesta som deltagit i intervjuerna vad en faktabok är, men däremot inte 

vad skönlitteratur innebär. De flesta barnen förstod vad skönlitteratur innebär efter en förklaring 

av begreppet. I klassen tycker nästan alla om att läsa av de intervjuade eleverna. Majoriteten 

läser varje dag både hemma och i skolan. En del har föräldrar som högläser för dem medan 

flera elever läser själv. De flesta säger att det ska vara spännande böcker och helst skräckböcker 

då det är roligast att läsa. Klassläraren har en högläsningsbok hon läser för dem och barnen får 

inte vara med att välja bok vilket de tycker är tråkigt. Ibland kan de dock få ge förslag eller 

betygsätta boken efter hur bra den var med hjälp av stjärnor. Barnen berättar att de inte arbetar 



 

42 

 

vidare med högläsningsboken mer än att de kan prata om den, men då pratar de endast om vad 

som hänt tidigare. Ett fåtal elever uttryckte att de ibland gjort en bokrecension men att det inte 

var ofta. De flesta tror att deras lärare tycker om att läsa då hon ofta läser högt för dem samt 

kommer med tips och råd om olika böcker. Hon lever sig också in i boken när hon läser genom 

att använda sig av olika röster när hon imiterar folk i boken. En annan vuxen som barnen anser 

vara viktig är skolbibliotekarien, hon kommer också med tips och råd kring böcker samt hjälper 

barnen att hitta rätt bok i biblioteket.  

Barnen får läsa tyst en stund varje morgon och när de jobbat klart med ett arbete. 

Majoriteten av barnen som blev intervjuade ansåg att de ville ha mer tid till läsning, helst en 

lektion som var avsatt till att bara läsa, då tiden de har idag var alldeles för lite. De förstod 

värdet av att läsa och tyckte det var viktigt att läsa skönlitteratur. De uttryckte att man kunde 

lära sig saker av det. En pojke sa att det till och med kunde bli enklare att få jobb senare i livet 

om man var en god läsare. Barnen har arbetat med en läsmodell som kallas för en läsande klass 

och använt sig av läsfixarna. Många elever gillade inte att arbeta med det men ett fåtal tyckte 

det varit roligt. Dock ansåg många att de inte lärt sig något nämnvärt av modellen.  

5.2.2 Intervju med årskurs 2, klass A 

Ordet skönlitteratur är det nästan inget barn som vet vad det innebär i klass 2A, men de allra 

flesta vet vad en faktabok är. I klass 2A är det lite spridda åsikter om läsning är roligt eller inte. 

De allra flesta tycker om att läsa, men sedan finns det några pojkar som inte riktigt tycker det 

är lika roligt. Majoriteten av de som inte gillar att läsa beskriver läsningen som något jobbigt. 

En pojke tycker till och med att läsning är slöseri på tid, högläsning är inte heller något som 

tilltalar honom. De elever som däremot gillar att läsa brukar läsa både i skolan och hemma. 

Oftast är kapitelböcker något som de läser och det ska gärna innehålla en del spänning. Alla i 

klassen tror att deras lärare tycker om att läsa, dels för att hon har en inlevelse när hon läser, 

men också för att hon läser för dem varje dag. Barnen får oftast vara med och rösta när läraren 

ska välja högläsningsbok vilket barnen tycker är bra. Dock tycker de att tiden för både 

högläsning och tystläsning är för kort och skulle vilja ha mer tid avsatt till det. När de har 

högläsning läser läraren högt i cirka 10 minuter. En flicka berätta att de bara kan ha högläsning 

i 10 minuter för de ska hinna med lektionen också. När läraren har läst ur högläsningsboken 

arbetar de inget extra kring den, de pratar nästan inget om den förutom om vad som hänt 

föregående gång de läste och om det är en bild i boken kan läraren gå runt och visa bilden får 

barnen.  

Klass 2A berättar att de tillsammans med klass 2B jobbar med modellen en läsande klass. 

De blir indelade i smågrupper och får sedan vara en av läsfixarna och svara på frågor 

tillsammans. Det allra flesta i 2A tycker att den här modellen är tråkig att jobba med, men 

samtidigt säger de flesta att de lär sig något av det även fast det är tråkigt. De arbetar mest själva 

i klassen, dock har det hänt att äldre elever kommit och läst för dem när de gick i förskolan och 

årskurs 1. Och nu är det deras tur att få skriva en berättelse och läsa för förskoleklassen. Barnen 

säger att de tycker det är roligt att blandas med andra klasser och göra olika saker, dock händer 

det sällan och barnen skulle uppskatta om det gjordes mer av sådant.  
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5.2.3 Intervju med årskurs 2, klass B 

I den här klassen gillar majoriteten av barnen att läsa böcker både i skolan och hemma. Helst 

av allt ska det vara något som är spännande och läskigt, en del gillar även humor. Eleverna vet 

dock inte vad skönlitteratur betyder men efter en kort diskussion så förstår de innebörden och 

kan se skillnaden till faktaböcker. En del av barnen tycker att det kan vara svårt att välja bok 

själv på biblioteket för att utbudet inte är så stort, en flicka sa att hon läst samma böcker tre 

gånger i en kategori. Medan en annan sa att det ofta händer att boken man tänkt låna kan vara 

utlånad och då blir det svårare att hitta en bok. Men när barnen stöter på problem känner 

samtliga att bibliotekarien är till stor nytta och de är överens om att utan henne hade inte 

biblioteket fungerat lika bra. Barnen berättar att de tror att deras lärare tycker om att läsa, ”för 

hon är en lärare som vill lära sig nya saker och det är något man gör när man läser” som de 

uttrycker sig. Dessutom märks det på hennes ansikte och röst när hon har högläsning att det är 

något hon gillar. Barnen upplever att de inte jobbar eller pratar något kring högläsningsböckerna 

förutom att de berättar vad som hänt tidigare i boken. Modellen en läsande klass är något som 

den här klassen är bekanta med. Barnen berättar att de kan få ett kort med en läsfixare på, om 

ett barn till exempel får reportern ska det barnet ställa frågor om texten till ett annat barn.  

 Om eleverna fick önska så skulle de helst få mer tid avsatt till att läsa skönlitterära böcker, 

just nu får de bara ha tystläsning om de blivit klar med ett arbete. De känner att tiden som de 

får idag är inte tillräcklig om man inte sitter på fritids och läser. Barnen känner också att de 

skulle vilja ha mer inflytande i valet av högläsningsbok då det nu bara är läraren som bestämmer 

bok. De skulle också vilja läsa en bok högt för de yngre barnen på skolan. Majoriteten i klassen 

tror att de lär sig något när de läser och använder sig av modellen en läsande klass, dock tycker 

de flesta att den här modellen är tråkig att jobba med. 

5.2.4 Intervju med årskurs 2, klass C 

Alla barnen i klass 2C tycker om att läsa, dock har de inte koll på vad begreppet skönlitteratur 

innebär. Efter en förklaring av begreppet så förstår de innebörden av det. De flesta barn tror att 

deras lärare tycker om att läsa böcker, både hemma och i arbetet. Dels är det något som eleverna 

tycker sig märka under högläsningsstunderna då läraren lever sig in i boken men också för att 

hon läser snabbt och bra. Barnen berättar att under och efter högläsningen använder sig läraren 

av en modell som kallas för en läsande klass. Modellen är även något som används i läsläxan 

som de får. Då kan läraren till exempel ställa en fråga om vad ett svårt ord betyder så får barnen 

förklara ordets betydelse. Barnen berättar att de kan använda den modellen på olika sätt 

beroende på vad det är för läsfixare som de arbetar med. Men den läsfixare som barnen tycker 

bäst om är konstnären för då får de göra egna inre bilder till texten som läraren läser, detta 

uppskattar de allra flesta av barnen i klassen. När deras lärare ska välja högläsningsbok kan de 

ibland få rösta på olika alternativ som läraren tagit fram men ibland kan de också få komma 

med förslag till läraren om vilken bok de vill ha. När de läser böckerna som de själva valt brukar 

de inte prata något kring boken förutom att det får göra en slags bokrecension efter bokens slut 

som de sedan får redovisa för de övriga i klassen om de vill, men det är inget tvång.  

Majoriteten av barnen i klass 2C tycker mest om att läsa spännande böcker med läskiga 

inslag. Oftast brukar de inte ha några problem när de ska välja en bok att läsa själv, men ibland 

kan de behöva fråga en kompis eller en lärare om tips och hjälp. De dagar som bibliotekarien 
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är på skolan kan de också fråga henne om boktips. De flesta av barnen läser böcker hemma på 

sin fritid om man bortser från läsläxan som de har. Några av barnen berättar att de lärt sig nya 

saker genom att läsa, någon säger att de lärt sig nya ord medan några inte heller riktigt vet om 

de lärt sig något. Eftersom de allra flesta av barnen i 2C tycker om att läsa tycker de att det vore 

bra och roligt om skönlitteratur skulle användas mer i undervisningen än vad den gör idag.   

5.2.5 Intervju med årskurs 1 

Barnen i årskurs 1 som blev intervjuade visste vad en faktabok var men däremot inte vad som 

menas med en skönlitterär bok. Efter att fått begreppet förklarat för sig verkade de allra flesta 

förstå vad det innebär. I den här klassen sa de flesta av barnen som intervjuades att de tyckte 

om att läsa. Det var också en del av barnen som läste hemma och hade föräldrar hemma som 

läste för dem. Barnen berättar att de tror att deras lärare tycker om att läsa då han ofta har 

högläsning för dem, samt att han är glad när han läser och är duktig på att läsa. En flicka sa ”det 

märks att han har tränat” och då tolkade hon det som att läraren tycker det är roligt för att han 

är duktig. Däremot var det delade meningar om hur rolig högläsningen var när läraren läste. 

Barnen berättade att de inte fick vara med och välja bok och det var en av anledningarna till att 

några inte gillade högläsningsstunderna. I övrigt kunde de prata lite om högläsningsboken, vad 

som hade hänt och vad de trodde skulle hända men annars var det inget mer arbete kring den.  

När barnen själv skulle läsa var det väldigt spridda meningar kring vilken genre som 

gällde och var bra. Dock var majoriteten av de intervjuade barnen överens om att de fick för 

lite tid till att läsa sina egna böcker och ville ha mer tid till det. De allra flesta berättade att 

läsning var något man fick göra när man blev klar med ett annat arbete och det fanns tid över. 

Vilket gjorde att det kändes som att läsning inte var lika viktigt och en utfyllnad till den övriga 

undervisningen. Trots detta förstod många av barnen att det är viktigt att läsa och att man 

faktiskt lär sig nya saker genom att läsa skönlitterära böcker. Några nämnde bland annat att man 

lärde sig nya ord, och att man kunde få mer fantasi genom att läsa skönlitteratur. En del nämnde 

att de lärt sig att man skulle vara rädd om naturen genom att ha läst en bok. 

 Alla av de intervjuade barnen i klass 1 uppskattade arbetet som skolbibliotekarien gör i 

biblioteket. De berättade att om det var svårt att hitta bok, hjälpte hon till. Samt om det var svårt 

att veta vad man ville ha för slags bok kom hon alltid med tips och idéer som gör det enklare 

att välja bok.   

5.2.6 Intervju med förskoleklass 

De flesta av barnen som blivit intervjuade i förskoleklass vet vad en faktatext är, en flicka 

förklarade faktabok som en bok som talar sanning. Däremot visste de inte vad begreppet 

skönlitteratur var. Det är deras fröknar som väljer ut vilken bok de ska ha högläsning ur. Barnen 

får sedan tycka till om boken var bra eller dålig genom att visa med tummen. Alla ska blunda 

och om boken var bra får de göra tummen upp. Om den var dålig gör de dålig tummen ner eller 

mittemellan så blir det neutral tumme. Annars pratar de inte något kring boken förutom om det 

är något svårt ord, då skrivs det ordet upp på en guldtavla som sitter längst fram i klassrummet 

och fröknarna förklarar vad ordet betyder. De flesta tror att deras lärare tycker om att läsa då de 

gör miner och lever sig in i texten.  

 De flesta av de intervjuade barnen berättar att de läser hemma. Föräldrarna högläser men 

några av barnen kan även läsa själva. Många vill gärna läsa Lasse-Maja böcker, de är omtyckta 
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böcker i den här klassen och nämns av flera elever i intervjuerna. Annars är det humor och 

spänning som gäller generellt. När de fick frågan om man kan lära sig något med hjälp av 

läsning är det en flicka som berättar att i Bamseböckerna finns det många svåra ord som hon 

har lärt sig genom att lyssna på dem böckerna. Någon säger också att de kan lära sig nya ord 

genom att läsa, samt att man kan lära sig att läsa bättre genom att läsa ofta. 

 Barnen berättar om olika tillfällen då de har fått arbeta med andra klasser kring 

skönlitteratur och att dessa tillfällen har varit uppskattade. Eleverna i årskurs 5 har kommit in 

och läst berättelser för dem och det är berättelser som eleverna skrivit själva vilket 

förskolebarnen tyckte var roligt. Ibland sätter lärarna upp affischer med olika böcker i 

korridoren för att barnen sedan fått välja vilken bok de vill lyssna på. Genom att skriva sitt 

namn på den affisch med den bok de vill höra. Under dessa tillfällen är hela lågstadiet blandade 

och barnen beskriver att de uppskattar att arbeta med andra klasser.     
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultatet och återkopplar till Lev Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, Judith. A Langers litterära föreställningsvärldar samt den tidigare forskningen. Vi 

utgår från de två frågeställningarna som detta arbete grundar sig på. 

 Hur används skönlitteratur i undervisningen i de lägre åldrarna? 

Ämnet svenska 

Alla lärarna som deltog i våra intervjuer använde sig av skönlitteratur i ämnet svenska. Lärare 

B var den enda av de intervjuade lärarna som berättade att hon använt skönlitteratur i något 

annat ämne. Ingemansson menar att man med stor framgång kan använda skönlitteratur i flera 

ämnen med hjälp av Langers modell.89 Vi kan som exempel läsa i ämnet historia under det 

centrala innehållet för årskurs 1–3  att undervisningen ska behandla skildringar av livet förr och 

nu i barnlitteratur.90 Trots att forskningen visar att skönlitteratur kan användas i fler ämnen är 

detta inget vi ser hos de intervjuade lärarna. Lärare B beskriver att hon tidigare i sin karriär 

använt skönlitteratur i ämnet matematik men att det inte är något hon gör nu. Överlag är det i 

ämnet svenska som skönlitteratur används och då främst genom högläsning. Elbro menar att 

högläsning har stor betydelse för att barnet ska lära sig språket. Han beskriver även att det ger 

gemensamma upplevelser.91 Samtliga lärare i intervjuerna berättar att de högläser för sin klass 

och precis som Elbro beskriver menar även de intervjuade lärarna att det är viktigt med 

högläsning. I valet av högläsningsbok väljer Lärare B och även lärare H högläsningsbok efter 

det som de vet fungerar och som de läst för tidigare klasser. Lärare D väljer oftast 

högläsningsbok efter tips från skolbibliotekarien. Lärare E & F beskriver däremot att de väljer 

högläsningsbok utefter vad de själva tycker om. Detta gör de för att lätt kunna förmedla en bra 

känsla till barnen. De menar att det lätt lyser igenom om de läser en bok de inte gillar, vilket 

gör att läsupplevelsen blir sämre. Detta menar även lärare A som väljer bok efter vad hon anser 

vara spännande. Vidare förklarar lärare G att hon väljer en högläsningsbok med en 

underliggande mening, det ska vara något som ger eleverna något. Något som tar upp ett 

relevant ämne, som till exempel att alla får vara som de vill. Sundström Sjödin tar även upp 

detta då hon menar att det är viktigt att lärare funderar på vad de vill att barnen ska få ut av just 

den boken som blir läst. Läraren bör kunna ge ett svar som inspirerar om eleven frågar varför 

just den boken ska läsas.92 Lärare C beskriver att hon väljer en bok som är på gränsen till för 

svår för barnen med anledningen att barnen ska lära sig saker genom högläsningen. Detta är 

något Vygotskij lyfter då han menar att det intressanta är det som eleverna kan lära sig och inte 

det som de faktiskt redan kan.93 

Det kan även vara nya ord som uppstår i texterna. Vygotskij beskriver detta i sin teori då 

han menar att det finns vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. De vetenskapliga 

begreppen är ord som skolan ska hjälpa till att lära ut till barnen. De vetenskapliga begreppen 

                                                 
89 Ingemansson, Mary, Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s.18–19 
90 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Stockholm, 2017. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 
91 Elbro, Carsten, Läsning och läsundervisning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2004 s.97 
92 Areskoug, Linn & Asklund, Helen (red.), Berättelsens möjligheter: lärares reflektioner över fiktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 

s.47–48  
93 Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet, 
Studentlitteratur, Lund, 1999, s.133  
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uppstår inte i vår vardag och därför behövs dessa begrepp bli förklarade. Människan är också 

en varelse som ständigt vill utvecklas och lära sig nya saker.94 Detta sker när läraren har 

högläsning, barnen får höra nya ord och hur orden ska uttalas vilket gör att barnen lär sig av 

läraren och utvecklas. Lärare E & F använder sig av en tavla längst fram i klassrummet där 

svåra ord från boken skrivs upp och blir förklarade för eleverna.  

 

Förståelse för språket 

De flesta lärarna berättade i intervjuerna att de märker skillnad på de barn som läser hemma 

och på de barn som inte gör det. Barnen som läser ofta har ett större ordförråd och bättre 

språkförståelse överlag. Exempelvis uttrycker lärare H att de som läser mycket har ett större 

ordförråd och bygger upp texter och meningar på ett annat sätt än de som inte läser mycket. 

Läroplanen beskriver också hur undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.95 Även lärare C 

beskriver att de barn som får lyssna på skönlitteratur hemma har en bättre hör- och läsförståelse. 

Langer menar att vi utvecklas litterärt, socialt och intellektuellt av litterärt tänkande samt att det 

genomsyrar vårt liv i skola och hem. Vi utvecklas och lär oss att se saker från olika perspektiv 

vilket är väldigt viktigt i samhället.96 Lärare B menar att föräldrar behöver få en större förståelse 

för hur det kan påverka ett barn att bli läst för och att få läsa högt. Hon beskriver även hur 

viktigt det är för barn att se vuxna läsa. Lärare A berättar att hon genom barnens läsloggar kan 

se om deras föräldrar engagerar sig i barnens läsning i hemmet. Hon menar att föräldrarna är 

en viktig del i barnens läsutveckling då barnen ofta inspireras av det sina föräldrar gör. Lärare 

E & F uttrycker en oro över att så pass få föräldrar läser för sina barn och detta uttrycker även 

de andra lärarna i intervjuerna. Det här är också något som går att läsa i forskningen kring 

högläsning. Lundberg menar att när föräldrarna läser för sina barn kan de få lämna verkligheten 

och fantisera sig in i sagan. Under högläsning får barnen lära sig hur ord är uppbyggda och hur 

de ska uttalas. Han nämner även att den som läser en text högt uttalar orden noggrannare än i 

ett vanligt samtal vilket gör att barnen tydligare hör hur ord ska uttalas. Högläsningen hjälper 

också barnen att förstå hur berättelser är uppbyggda.97 

 Alla intervjuade lärare berättade också att de diskuterar med barnen om boken, vad de tror 

kommer hända eller vad som hänt. I det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 står det att 

eleverna ska kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer vilket vi här kan se att 

eleverna får möjlighet att göra.98 I många klasser arbetade lärarna med modellen En läsande 

klass där de använde sig utav de olika läsfixarna. Lärare C, G och H beskriver att de använder 

sig av modellen med eleverna. Lärare D berättar att han arbetat med modellen i tidigare klasser. 

Han använder läsfixarna när han diskuterar med eleverna även om han inte introducerat 

modellen för eleverna han har nu. Tanken med en läsande klass är att barnen ska lära sig att 

läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Även här kan vi läsa i det centrala 
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innehållet i svenska för årskurs 1–3 att eleverna ska få lässtrategier för att förstå och tolka 

texter.99 Langer beskriver också att genom litteraturen skapas en samhörighet och den utvecklar 

elevernas fantasi.100  

 

Skönlitteratur som komplement 

Många av lärarna berättar att de inte bara använder skönlitteratur som ett komplement till 

undervisningen. Lärare A menar att hon vill väcka läslusten med hjälp av skönlitteratur och 

hitta bra böcker. I hennes klass får barnen ha tyst läsning i 15 minuter varje morgon. Lärare B 

berättar att hon har en ”göra klart”-lektion en gång i veckan och på den lektionen får barnen 

läsa. Lärare C har en lektion i veckan då barnen får sitta tyst och läsa. Utöver den utsatta 

lektionen får de även läsa om de gjort färdigt något arbete. Lärare D beskriver att barnen får 

läsa sin lådbok när de blivit färdiga med det andra som de skulle göra. I intervjun med lärare H 

framkom det att barnen i hennes klass använde sin lådbok nästan dagligen. Dels som 

komplement när allt annat var färdigt men också för att utveckla läsningen. Lundqvist tar upp 

hur viktigt det är att eleverna ska få rätt syn av skönlitteratur. Barnen behöver förstå att 

skönlitteratur är viktigt och inte endast ska användas som tidsfördriv eller när det inte finns 

något annat att göra.101   

I intervjuerna framkommer det att lärarna gärna vill använda mer skönlitteratur i 

undervisningen. Lärare A beskriver hur hon kan utveckla det hon gör till större projekt som 

ändå inte behöver vara för tidskrävande. Som till exempel att bilda bokklubbar. Som även 

Chambers uttrycker behöver vi prata om det vi läser då det får oss att reflektera över vad vi läst. 

Detta utvecklar oss som läsare och ger möjlighet till eftertanke.102 Även Vygotskij menar att 

kommunikation med andra är viktig då vi utvecklas och får förståelse för vår omvärld.103 Lärare 

B beskriver hur tiden inte räcker till för att arbeta mer med skönlitteraturen då det är så mycket 

annat som ska göras. Hon kommer dock på idéer under intervjun hur hon kan göra vissa saker 

med skönlitteratur som inte kräver för mycket förarbete. Även lärare C antyder att tiden inte 

räcker till men lyfter även att det krävs input från någon. Hon menar att diskuterar man uppslag 

med någon så kommer idéer fram vilket gör det lättare att utforma något. Även hon beskriver 

precis som lärare B att hon kommer på idéer under intervjun. Lärare D beskriver att han skulle 

kunna använda skönlitteratur i olika teman men säger också att tiden inte räcker till för sådant. 

Lärare G vill också använda sig mer av skönlitteratur, framförallt ha boksamtal men tiden räcker 

inte till för det och lärare H beskriver det samma. Hon menar att det tar tid att hitta bra texter 

att använda i undervisningen och att den tiden inte finns. 

 

 

 

                                                 
99 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Stockholm, 2017. Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 
100 Langer, Judith A., Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, Andra upplagan, Daidalos, Göteborg, 

2017, s.17. 
101 Lundqvist, Ulla, Litteraturundervisning: modeller och uppslag för lärare, LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1984, s.12 
102 Chambers, Aidan, Böcker inom och omkring oss, Ny, rev., utg., X Publishing, Huddinge, 2011, s.16–18  
103 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 3., [rev. och uppdaterade] utg., 
Natur & kultur, Stockholm, 2014, s.297–302  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813


 

49 

 

 Hur ser elevernas tankar kring användningen av skönlitteratur ut? 

Synen på läsning 

I de intervjuer som gjorts med eleverna framkommer det att de allra flesta tycker om att läsa 

böcker då 71 av 81 uttryckte att de tyckte om att läsa. Förskoleklassen är inte medräknad då 

flera av barnen där ännu inte kan läsa. Av de 100 intervjuade eleverna uttryckte 38 att någon 

vuxen läser högt hemma för dem. Av de eleverna så var det stor variation på hur ofta 

högläsningen ägde rum. Utav elevernas svar kunde även slutsatsen dras att färre föräldrar läser 

för sina barn ju äldre de blir. Lindö beskriver hur Vygotskij menar att högläsning är något som 

hör hemma under hela skoltiden. Han menar även att föräldrarna bör förstå att de ska läsa för 

högt för sina barn och fortsätta med det tills barnen blir äldre.104 Även Chambers lyfter hur 

viktigt det är för barn att bli lästa för om de ska bli bra läsare. Han menar att högläsning bör 

fortsätta även när barnen blir äldre då läsinlärning är en lång process.105 Läroplanen beskriver 

också att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och att 

skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.106 

Det fanns några elever som inte alls gillade att läsa. En pojke beskrev bland annat läsning 

som slöseri med tid. När vi frågade barnen om de trodde att deras lärare tycker om att läsa 

svarade 87 av 100 elever att de trodde det. De allra flesta eleverna trodde deras lärare tyckte om 

att läsa för att läraren läste ofta. Barnen upplevde även att läraren hade en inlevelse i texterna 

under högläsningen vilket tydde på att läraren tyckte det var roligt. Syftet i ämnet svenska tar 

upp att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.107 När läraren visar en 

inlevelse i texten hen läser kan detta leda till ett intresse. Chambers menar att det är viktigt att 

läraren är förberedd och har en bra inlevelse i texten. Om inlevelsen finns ger det inspiration 

till lyssnaren då hen får känslan att texten lever. Chambers beskriver hur vi kan uppleva många 

olika känslor av att läsa en text. De barn som inte läser har svårt att förstå vilka positiva känslor 

man kan få av att läsa en skönlitterär text. Därför behöver vi som läser inspirera dem som inte 

gör det och det kan läraren göra genom att ha högläsning.108 Barnen märker om läraren är 

avslappnad när hen läser för då kan läraren förmedla texten på ett annat sätt och litteraturen blir 

mer levande för barnen. Om det blir en lyckad högläsningsstund får barnen med sig flera 

positiva känslor utav den.109 Langer menar även att när litteraturen är som bäst kan den hjälpa 

oss att se tankar och handlingar från flera olika synvinklar.110 

 

Den tysta läsningen samt högläsning i skolan 

I intervjuerna berättade eleverna i årskurs 3 att de får läsa tyst varje morgon och sedan när de 

jobbat klart med ett arbete. Detta berättade även lärare A i intervjun. 15 av 20 barn i årskurs 3 

vill ha mer tid till att läsa skönlitteratur. I årskurs 2A har läraren högläsning en kort stund varje 

morgon och de flesta eleverna vill ha mer tid till att läsning. I intervjun med lärare C beskriver 
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hon att det finns en lektion i veckan utsatt för att eleverna ska få läsa tyst och öva sin läsvana, 

detta är inte något eleverna tar upp. Några elever beskriver hur de får 10 minuter att läsa efter 

någon lektion och sen när de arbetat klart med det de ska göra och det finns tid över. Lundqvist 

beskriver att skönlitteratur är livsviktig och att detta behöver förmedlas till barnen. Det är viktigt 

att ge rätt syn till eleverna och att skönlitteratur inte bara ska vara ett tidsfördriv.111 Flertalet 

elever i alla de intervjuade klasserna uppfattar tyvärr skönlitteraturen som ett tidsfördriv. 

Exempelvis beskriver en flicka att de inte hinner med mer läsning än en liten kort stund då de 

ska hinna med den ”vanliga” lektionen med. 

 I klass 2B och 2C får barnen bara ha tyst läsning när de jobbat klart med ett arbete. Där 

vill båda klasserna ha mer tid till att läsa skönlitteratur. I årskurs 1 fick barnen också bara läsa 

när det fanns tid över och de var klara med arbetet. 10 av 18 barn i årskurs 1 uppgav att de ville 

ha mer tid avsatt till att läsa skönlitteratur. Det här är något Lundqvist påpekar, hur viktigt det 

är att läsningen faktiskt får mycket tid, och att barnen får rätt syn på skönlitteratur av sin lärare. 

Att barnen förstår att skönlitteratur är viktigt. Hon menar att lärarna behöver visa för barnen att 

skönlitteratur faktiskt är lika viktigt i skolan som att lära eleverna om blodomloppet eller 

Pythagoras sats.112 Många elever vill ha mer tid till att läsa skönlitteratur då barnen ser det som 

ett komplement till dagens undervisning. Många av lärarna uppgav i sina intervjuer att 

skönlitteratur inte bara användes som ett komplement. Dock berättade de flesta lärarna också 

att de ville arbeta mer kring skönlitteratur men att tiden inte finns till för det.   

 Efter att ha intervjuat barnen framkom det att i många klasser var barnen inte alls 

delaktiga i att välja högläsningsbok, utan det var läraren som bestämde bok helt. Det gjorde 

bland annat att en del barn i årskurs 1 inte gillade högläsningsstunderna, då böckerna inte 

passade intresset hos barnen. Flera lärare berättade också att de gick till skolbibliotekarien för 

att få tips om en bra bok som de kunde ha på sina högläsningsstunder. I flera klasser berättade 

eleverna att de inte arbetar eller pratar något kring högläsningsboken, förutom att de kan 

repetera vad som hänt vid tidigare tillfälle. Det är också något som lärarna sagt i sina intervjuer. 

Däremot uppgav lärare C att de arbetar utifrån modellen en läsande klass när de har högläsning 

men det var inget eleverna i klass 2A nämnde något om. Eleverna beskrev att de tillsammans 

med klass 2B arbetar med En läsande klass ibland men kopplade inte detta till högläsningen. 

 

Meningen med skönlitteratur 

När vi pratade med barnen förstod många meningen med att läsa skönlitteratur och att man 

faktiskt kan lära sig något genom skönlitteraturen. Till exempel uttryckte en flicka i 

förskoleklass att man kan bli en bra läsare om man läser mycket samt att hon brukar läsa Bamse 

och då är det många svåra ord hon får lära sig. Att man kan lära sig nya ord var något vi fick 

höra i flera intervjuer och klasser. I årskurs 1 beskrev barnen att man kunde få mer fantasi av 

att läsa skönlitteratur vilket också är något som går att läsa om i forskningen. Areskoug & 

Asklund skriver exempelvis att barnen kan få se olika sanningar genom att läsa skönlitteratur. 

Förtryck och fördomar kan skönlitteratur hjälpa till att arbeta bort och bemöta på ett bra sätt.113   
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Överlag överensstämmer lärarnas och elevernas syn på hur skönlitteratur används i 

undervisningen. Både lärarna och barnen tycker det finns en mening med att använda 

skönlitteratur i undervisningen. En del lärare nämnde att barnen lärde sig meningsuppbyggnad 

och hur en berättelse ska vara uppbyggd med hjälp av att läsa skönlitteratur. Detta var inget 

som barnen nämnde under sina intervjuer, däremot att de lärde sig nya ord, fick mer fantasi och 

blev bättre på att läsa. Både lärarna och eleverna var överens om att man kunde få nya 

perspektiv. Vilket Langer också menar att vi får och som leder till att vi utvecklas som 

människor. Vidare beskriver Langer att litterärt tänkande kan vara användbart i livets alla olika 

sammanhang.114 Den största märkbara skillnaden mellan barnens och lärarnas tankar är att 

lärarna tror sig inte använda skönlitteratur som ett komplement medan många barn tycker det 

motsatta, att det är just det som lärarna gör.  

 

Skolbibliotekarien 

Efter att ha pratat med alla inblandade går det att se vilken stor nytta det är med en 

skolbibliotekarie. De flesta lärarna i intervjuerna säger att de går till henne när de behöver hjälp 

med litteratur, hon hjälper dem att beställa böcker eller ge tips och råd. Det är också något 

bibliotekarien lyfte fram i sin intervju, att lärarna gärna kommer till henne när de behöver hjälp 

med skönlitteratur till undervisningen. Bibliotekarien säger att hon ger råd och tips till eleverna 

och att hon fått en relation till de flesta barn. Det är något som går att läsa i intervjuerna som 

gjorts med barnen. Alla påpekar hur snäll och nyttig bibliotekarien är. Hon kan alltid komma 

med råd och tips och hon visar även barnen var böckerna i biblioteket finns någonstans. Alla 

barn kände att de kunde gå till henne och fråga efter hjälp om det behövdes. Barnen menar att 

utan henne hade biblioteket knappt fungerat. Det framkommer i våra intervjuer att hon 

underlättar mycket för både barnen och lärarna då samtliga har ett förtroende för 

skolbibliotekarien. 

 

6.1 Slutsatser 

Alla barn har olika förutsättningar då alla kommer från olika bakgrunder. Ett barn som växt upp 

i en familj där högläsning varit något naturligt har fått lära sig att det finns en magisk värld i 

skönlitteraturen som Lundberg beskriver. De barn som istället växt upp utan högläsning har 

inte med sig denna känsla upp till skolan. Lundberg beskriver även hur barn som ofta blivit 

lästa för utvecklar ett långvarigt och varaktigt intresse för läsning.115 Av detta kan vi alltså se 

hur barn som kommer till skolan har väldigt olika förutsättningar beroende på hur man växt 

upp. Föräldrar har ett ansvar att läsa för sina barn innan de når skolåldern för att de ska ha de 

bästa förutsättningarna när de börjar i skolan.  

 Vygotskij beskriver också hur viktigt det är med social kommunikation och att vi 

utvecklas i samspel med andra. Han menar att den appropriering som sker tidigt i livet är väldigt 

betydelsefull. Det är då identiteten utvecklas genom ett socialt samspel och vi lär oss vårt första 

språk. Vidare förklarar han vikten av samspel och samtal tillsammans med vår familj då vi lär 
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oss genom lek och andra aktiviteter.116 Vi kan även här se vilken betydelse uppväxten har för 

vilka förutsättningar barnet har när hen börjar i skolan. Det är därför av stor vikt att speciellt de 

barnen som inte har fått förutsättningarna och på grund av andra skäl inte vill läsa blir 

uppfångade. Persson beskriver att litteraturläsning i skolan behöver motiveras, speciellt för de 

eleverna som inte är så läshungriga. Eleverna behöver få ett större sammanhang och förstå 

varför det är viktigt. Det är viktigt att eleverna får känna en läsglädje.117 Även Ingemansson tar 

upp vikten av att känna läsglädje. Läsglädje behövs för att bli en kompetent läsare.118 Lärare A 

pratar mycket om läsglädje och vikten av att hitta texter som passar rätt barn. Barnen behöver 

hitta böcker som tilltalar dem för att vilja läsa. Lundberg menar att lärare behöver vara 

engagerade och hitta texter som passar eleverna. För att öka glädjen och nöjet med att läsa 

behövs texter som påverkar eleverna.119 Lärare A påpekar att det finns alldeles för lite utbud 

för de eleverna som inte knäckt läskoden än. Hon menar att det behöver finnas fler intressanta 

och spännande texter för speciellt de eleverna om de ska finna en läsglädje. Lundberg tar upp 

just detta, att många nybörjartexter oftast inte är spännande utan tråkiga upprepningar och 

oförståeliga meningar. Han menar att det kan finnas en risk med de texterna då eleverna istället 

för att finna läsglädje blir omotiverade till att läsa.120 

Det centrala i Vygotskijs sociokulturella perspektiv är att människan lär sig och utvecklas 

i samspel med andra. Samt att det centrala i människans utveckling är språket och samtalet. Vad 

som framkommit i intervjuerna med både lärare och elever är att skönlitteratur till största del 

används när man är färdig med andra ämnen samt att lärarna högläser för eleverna. Lundqvist 

tar upp att det inte enbart är viktigt att få eleverna att läsa utan att det är lika viktigt att följa upp 

deras läsning på olika sätt.121 Intervjuerna med lärare och elever visar att detta inte blir av. 

Eleverna har sina lådböcker som de till största del läser när de är färdiga med andra ämnen. 

Lärarna berättar att de inte följer upp vad eleverna läser i sina böcker och de flesta eleverna 

beskriver att boken används när det finns tid över. Detta går emot det Lundqvist menar när hon 

säger att det är viktigt att eleverna får rätt syn på skönlitteraturen. Att det inte bara är något som 

tas till när det inte finns annat att göra eller som ett tidsfördriv.122 Lärare A är den som drivit 

skönlitteraturen ett steg längre än de andra lärarna då hon gjort en bookrelease med eleverna. 

Eleverna får även läsa tyst i 15 minuter varje dag, dock följs detta inte upp på något vis. Hon 

har även tagit in skönlitteraturen i klassrummet på ett annat sätt då det finns böcker runt omkring 

som tilltalar eleverna. Chambers beskriver att om vi ska hitta viljan att läsa så behöver det finnas 

tillgång till böcker och ett utbud som passar personens intresse.123 Förutom att eleverna har 

skolbiblioteket och en bibliotekarie till förfogande så har även eleverna i klass 3 en lärare som 

tagit in utbudet i klassrummet och intresserat sig för vad eleverna vill läsa. 

Lindö har en stark tro att högläsning tillsammans med ett diskuterande samtal har stor 

betydelse för barnen och borde därför pågå under hela skoltiden.124 Alla intervjuade lärare 
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beskriver att de högläser för eleverna. Däremot så är diskussionen kring böckerna inte särskilt 

breda. Lärarna beskriver att de diskuterar kring böckerna med eleverna och diskussionen 

innehåller då vad som hänt sist och vad de tror kommer hända. Detta säger även eleverna. Lindö 

beskriver att det inte alltid måste vara läraren som läser högt och även att vi kan påverka de 

ungas värderingar genom berättelser och borde ta tiden att göra detta på ett bra sätt.125 Vidare 

beskriver Ingemansson hur djupläsning leder till förståelse när eleven sen berättar om läsningen 

som leder till en diskussion.126 Den förståelse som eleverna kan få av att diskutera de texter de 

läser ser vi ingenting av i de intervjuer vi gjort. Lindö tar även upp att genom att samtala om en 

text får man chansen att vidga sitt perspektiv och få nya idéer. 

Det framgick i intervjuerna att det var läraren som valde högläsningsbok till klassen. 

Lärarna baserade valet på lite olika sätt men några lärare gick efter vad som fungerat bra tidigare 

eller tips från skolbibliotekarien. Dock var det i årskurs 1 som några barn tyckte 

högläsningsstunderna var tråkiga för läraren valde dåliga böcker som inte passade deras smak. 

Detta är också en intressant aspekt då lärare D som undervisar klass 1 beskrev att han ofta 

frågade skolbibliotekarien om tips på högläsningsbok. Eleverna i årskurs 1 beskriver att 

skolbibliotekarien är bra och hjälper till om de inte vet vad de vill ha för böcker men ändå verkar 

inte hennes tips till läraren på högläsningsbok gå hem hos eleverna. Kanske vore det bra om 

barnen fick vara delaktiga i valet av högläsningsbok då de kan välja utifrån eget intresse. 

Vygotskij menar att barnen behöver känna en anknytning till den kunskap de ska ta in och 

kunna koppla det till sin vardag. Om undervisningen är långt ifrån elevernas vardag blir den 

tråkig.127 Chambers tar även upp detta och menar att det viktigaste med högläsning är att barnen 

får en upplevelse som barnen uppskattar. Därför bör texten väcka deras intresse och stimulera 

barnen till att orka sitta koncentrerade och lyssna.128 Samt framkom det under intervjuernas 

gång att de knappt samtalade om högläsningsboken mer än att repetera vad som hänt och vad 

som skulle kunna ske. Trots det vet vi idag att det bidrar positivt till barnens läsutveckling om 

de får lyssna på många texter och samtala om dessa texter.129 Därför kan det tyckas konstigt att 

lärarna inte diskuterar texterna mer tillsammans med eleverna än vad de gör.  

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur lärarna använder sig av skönlitteratur i 

undervisningen samt vad elevernas tankar är kring skönlitteratur. Forskningen säger att 

skönlitteratur kan stödja barn i sökande efter rätt identitet. Lindö menar att genom läsning 

utvecklas språket muntligt och skriftligt, vilket gör att barnen kan få ett bättre språkligt 

självförtroende. Barnen lär sig också hur olika texttyper ser ut och hur de är uppbyggda.130 Det 

här är också något som Lundberg påpekar, han menar genom att läsa skönlitteratur kan man 

vidga sitt perspektiv och se saker från olika vinklar. Man kan få möjligheten att leva sig in i hur 

andra har det, vad de känner och hur de tänker. Dessutom kan man få en rikare fantasi av att 

läsa skönlitteratur då man får uppleva en fantasivärld av spänning och äventyr under den tid 

man läser. Om texten är meningsfull kan den också leda till djupa samtal om frågor i livet som 
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man annars kanske inte hade diskuterat.131 Det här är något som lärarna påpekade under 

intervjuerna. Många av lärarna berättade att barnen som läser mycket ligger före i sin läs och 

skrivutveckling. En del lärare berättade att det märks skillnad. Barnen som läser mycket har ett 

större ordförråd och vet hur olika texter ska vara uppbyggda på ett annat sätt än de barn som 

inte läser. Barnen får också ett bredare perspektiv. Det framgick också i intervjuerna vi gjorde 

tillsammans med barnen att de såg en mening med att läsa skönlitteratur. De var själva 

medvetna om att de kunde lära sig nya saker genom att läsa, barnen berättade bland annat att 

man kan få mer fantasi och lära sig nya och svåra ord. Vi har sett att det som lärarna och barnen 

säger stödjer det som vi läst i forskningen. 

Under intervjuerna fick man uppfattningen att alla lärare är positivt inställda till att 

använda skönlitteratur i sin undervisning, men att det främst är tiden och gamla vanor som är 

en bidragande faktor till att det används ganska lite. Efter intervjuerna som gjordes med lärarna 

fick vi uppfattningen att vissa lärare använde skönlitteratur mer än andra men att alla var positivt 

inställda till skönlitteratur i undervisningen. Under intervjuerna med lärarna infann sig känslan 

att de flesta lärarna använde skönlitteratur som en del i undervisningen. Efter intervjuerna med 

eleverna ändrades den uppfattningen. Då fick vi uppfattningen att skönlitteraturen mest 

användes som ett komplement till den övriga undervisningen. Då en del barn beklagade sig 

över att de fick läsa alldeles för lite och de berättade att de inte alls pratade om boken som de 

har högläst. Inga diskussioner gjordes heller kring deras egna böcker. Inte heller några 

boksamtal gjordes i klasserna av det som framgick i elevintervjuerna. Det kan också vara så att 

barnen inte är medvetna om att de jobbar med skönlitteratur när de gör det och därför gett oss 

en missvisande syn av användningen. Eller att lärarna själva tror de arbetar mer med det än vad 

de faktiskt gör.  

 Eftersom de allra flesta barn sa att de tyckte om att läsa vore det dumt att inte ta tillvara 

på det mer än vad som görs. Möjligheterna att lära sig nya saker genom att läsa och prata om 

det man läst är många som forskningen visat. Att vidga sina vyer, få se saker ur olika perspektiv 

och skapa sig en bredare förståelse för hur andra tänker. 

 

6.2 Slutord 
Syftet med arbetet var att se hur lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen samt att 

se vad eleverna har för syn på skönlitteratur. Genom intervjuer med skolbibliotekarie, lärare 

och elever har vi fått en inblick i hur skönlitteraturen kan användas och även elevernas tankar 

kring skönlitteratur. För att vidare forska i hur skönlitteratur används i undervisningen kan en 

intressant aspekt vara att se hur män och kvinnor arbetar på olika sätt. I våra intervjuer fanns 

enbart en man med. Det skulle också vara givande att intervjua lärare och elever på fler skolor 

och jämföra hur olika kommuner arbetar. Även i elevers intervjuer kan det vara av intresse att 

se skillnader på vad pojkar och flickar tycker om skönlitteratur. 

 En annan intressant aspekt kan vara att se hur skolbibliotekarier i olika kommuner arbetar 

tillsammans med lärare och elever och hur involverade de är i undervisningen. Även att se 

skillnader på skolor där skolbibliotekarier finns och där de inte finns. Finns det skillnader på 

elevers syn på skönlitteratur samt kunskap om skönlitteratur där en skolbibliotekarie finns mot 

en skola där det inte finns?  

                                                 
131 Lundberg, Ingvar, Läsningens psykologi och pedagogik, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, s.129 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärarna 
 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Har du bara arbetat med barn i årskurs F-3? Om inte, vilka årskurser? 

o Hur gammal är du? 

o Var arbetet annorlunda med skönlitteratur förut? Har det utvecklats? 

 Hur ser din personliga relation till skönlitteratur ut? 

 Hur använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

o I vilka ämnen? 

o Som komplement eller huvudkälla? 

o Hur mycket utgår du från kursplanen i just arbetet med skönlitteratur? 

 Arbetar du gemensamt med andra lärare/klasser när det gäller arbete med 

skönlitteratur?  

o Planerar tillsammans?  

o Arbetar du ämnesövergripande? 

 Kan du använda skönlitteratur mer än vad du gör? 

o Skulle du vilja utveckla arbetet med skönlitteratur? 

o Finns det något som hindrar dig? 

 Tycker du att det är svårt att välja skönlitterära böcker till de olika områdena? 

o Hur går du till väga för att välja skönlitteraturen? 

o Tittar du på speciella genrer eller liknande när du väljer bok? 

o Tänker du något utifrån ett genusperspektiv? 

o Är eleverna inblandade i valet av skönlitteratur? 

 Enligt din erfarenhet, vad betyder skönlitteratur för eleverna? 

o Tror du att din egen relation till skönlitteraturen smittas av på eleverna? 

 Finns det enligt dig några negativa aspekter med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

o Finns det några hinder med att använda skönlitteratur i undervisningen?  

o Finns det svårigheter med att använda skönlitteraturen? 

 Vilka arbetsmetoder använder du dig av när du arbetar med skönlitteratur? 

o Använder du speciella modeller när du arbetar med skönlitteratur? 

 Vilka möjligheter ser du med att arbeta med skönlitteratur? 

 Håller du dig uppdaterad inom barnlitteraturen? 

o Hur gör du detta och varför? 

 Hur tror du eleverna uppfattar arbetet med skönlitteratur? 

o Är de medvetna om att ni använder skönlitteratur i andra ämnen än svenska? 

 Vilken roll har bibliotekarien i val och användning av skönlitteraturen? 

o Vad betyder bibliotekarien i din mening för eleverna? 

 Används skönlitterära böcker för tyst läsning? 

o För högläsning? 

o Finns det en uppföljning på dessa sätt att använda skönlitteraturen? 
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 Har du något mer angående hur skönlitteratur används/bör användas i undervisningen 

som du vill lyfta fram?  

 Hur arbetar du med skönlitteratur i olika typer av media? Tex film och spel. Vidga 

textbegreppet. 

 Involveras hemmet/vårdnadshavarna i arbete med skönlitteratur? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till bibliotekarie 

 

 Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 

o Vad gjorde du innan? 

o Hur gammal är du? 

 Hur ser din personliga relation till skönlitteratur ut? 

o Varför har du valt detta yrke? 

 Hur stor inverkan har du på litteraturen som elever och lärare använder? 

o Hur pass mycket vet du om vad skönlitteraturen används till? 

o Har du insikt i kursplanerna och idéer om vad samt vilken skönlitteratur som 

kan användas till olika ämnen? 

 Anser du att lärare verkar ha svårt för att välja ”rätt” skönlitterära böcker till olika 

arbetsområden? 

o Har eleverna insikt i vilka böcker som passar dem? 

 Enligt din erfarenhet, vad betyder skönlitteratur för eleverna? 

o Tror du att din egen relation till skönlitteraturen smittas av på eleverna? 

 Finns det enligt dig några negativa aspekter med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

o Finns det några hinder med att använda skönlitteratur i undervisningen?  

o Finns det svårigheter med att använda skönlitteraturen? 

 Vilka möjligheter ser du med att arbeta med skönlitteratur? 

 Håller du dig uppdaterad inom barnlitteraturen? 

o Hur gör du detta och varför? 

 Hur tror du eleverna uppfattar arbetet med skönlitteratur? 

 Hur tänker du kring det vidgade textbegreppet? Med skönlitteratur i film och spel 

bland annat. 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till eleverna 

 

 Vet du/ni vad ordet skönlitteratur betyder? 

 Hur gammal är du/ni? 

 Tycker du/ni om att läsa böcker? 

 Tror du/ni att er lärare tycker om att läsa skönlitterära böcker? 

o Varför tror du/ni det? 

 Vad läser du/ni helst för böcker? 

o Varför? 

o Läser du/ni hemma? 

 Tycker du/ni att det är lätt att välja böcker på biblioteket? 

 Vad tycker du om att lyssna på för böcker om en vuxen läser för dig? 

 Tycker du om när läraren har högläsning i skolan? 

 Använder ni några modeller när ni jobbar med skönlitteratur? 

o Känner ni igen begreppet ”en läsande klass”? 

o De olika figurerna ”Spågumman, detektiven, reportern, konstnären och 

cowboyen”? 

 Brukar ni prata om böckerna som ni läser i skolan? 

o Vet du/ni vad en bokcirkel är? 

o Är det något du/ni tror skulle vara roligt/nyttigt? 

 Använder ni skönlitterära böcker i andra ämnen än svenska? Som tex i matematik, SO 

eller NO? 

 Tycker du/ni att skönlitteratur borde användas mer eller mindre i undervisningen? 

 Får du/ni vara med att välja de skönlitterära böckerna som används i undervisningen?  

 Har du lärt dig något av att använda skönlitteratur? Antingen av att läsa själv eller när 

någon läst för dig. 

 Tycker du/ni skönlitteratur är viktig? 

o Varför? 

 Brukar ni jobba tillsammans med andra lärare/klasser ibland när ni arbetar med 

skönlitteratur?  

o Hur brukar det se ut? 

o Är det roligt? 

o Vad tror du /ni tanken är med att ni gör det? 

 Vad tycker du/ni om er skolbibliotekarie? 

o Hjälper hon dig/er att välja böcker? 
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Bilaga 4 

 

Brev hem till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två studenter som nu är i slutfasen på vår lärarutbildning och ska skriva vårt 

examensarbete. Vi kommer att undersöka hur skönlitteratur används i undervisningen och för 

att få reda på detta kommer intervjuer och klassrumsobservationer att göras. Intervjuer 

kommer göras med både lärare och elever och vi är tacksamma för det stöd vi får för att 

kunna göra denna studie. Intervjuerna kommer att äga rum någon gång under våren och 

elevernas intervjufrågor kommer innefatta elevens syn samt önskningar på skönlitteratur. 

Elevens namn kommer inte att skrivas ner och användas i arbetet, alla elever är anonyma. Och 

de elever som inte vill bli intervjuade behöver absolut inte. Vi kommer göra röstinspelningar i 

intervjuerna med det syftet att kunna sammanställa informationen. Efter vi gjort det kommer 

inspelningarna raderas. 

För att kunna genomföra detta och kunna göra intervjuerna så behöver vi erat medgivande om 

att just ert barn får vara med. Lämna gärna detta underskrivet så snart som möjligt till 

klassläraren. 

 

Om ni har frågor om hur intervjuerna kommer gå till eller andra övriga frågor så går det bra 

att maila någon av oss. 

 

Ulrika Wallberg – ofk14uwg@student.hig.se 

Anna Andersson – ofk14aae@student.hig.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Wallberg & Anna Andersson 

 

 

Elevens namn: ________________________________ Klass: ______________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ________________________________________ 

 

  

 

 

 

  

mailto:ofk14uwg@student.hig.se
mailto:ofk14aae@student.hig.se
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Bilaga 5     

Årskurs F-3 JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att läsa 71 

 

4 6 81 

Barn som läser själv hemma 49 

 

4 28 81 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
59 

 

18 23 100 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
38 

 

40 22 100 

Barn som vill ha mer tid för 

läsning i skolan 
50 

 

5 45 100 

Barn som tror att deras 

lärare tycker om läsning 
87 

 

5 8 100 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
74 

 

0 20 94 

 

Där det totala antalet är 100 elever är alla intervjuade elever medräknade från förskoleklass 

till årskurs 3. Där det totala antalet är 81 elever är inte förskoleklassen medräknad då de flesta 

inte kunde läsa och därför inte är relevanta för frågeställningen. Där det totala antalet är 94 

elever är inte klass 2C medräknad då de går på en skola där skolbibliotekarie inte finns. Detta 

gör att de inte är relevanta för frågeställningen. 

 De resultat som visar på oklart beror på olika aspekter. Vissa elever har inte svarat på 

frågan och i några intervjuer har frågan inte tagits upp på det sätt att det går att få fram ett 

konkret svar. 

 I de kommande bilagorna där resultaten visas klassvis är vissa frågor inte besvarade då 

de inte var relevanta för den klassen. I förskoleklass var vissa frågor inte relevanta då de flesta 

eleverna inte kunde läsa. I klass 2C var frågan om bibliotekarien inte relevant då de inte har 

en bibliotekarie på den skolan. 
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Bilaga 6     

Förskoleklass JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att 

läsa 
--- --- --- --- 

Barn som läser själv 

hemma 
--- --- --- --- 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
14  5 19 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
12 5 2 19 

Barn som vill ha mer tid 

för läsning i skolan 
5 1 13 19 

Barn som tror deras 

lärare tycker om att läsa 
19 0 0 19 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
16 0 3 19 
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Bilaga 7     

Årskurs 1 JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att 

läsa 
17  2 19 

Barn som läser själv 

hemma 
8  11 19 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
9 8 2 19 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
8 9 2 19 

Barn som vill ha mer tid 

för läsning i skolan 
10 2 7 19 

Barn som tror deras 

lärare tycker om att läsa 
13 4 2 19 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
12  7 19 
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Bilaga 8     

Årskurs 2 

klass A 

JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att 

läsa 
12 3 2 17 

Barn som läser själv 

hemma 
11 1 5 17 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
16  1 17 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
7 5 5 17 

Barn som vill ha mer tid 

för läsning i skolan 
8  9 17 

Barn som tror deras 

lärare tycker om att läsa 
16 1  17 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
11  6 17 
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Bilaga 9     

Årskurs 2 

klass B 

JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att 

läsa 
17 1 1 19 

Barn som läser själv 

hemma 
15  4 19 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
10 7 2 19 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
6 10 3 19 

Barn som vill ha mer tid 

för läsning i skolan 
8 2 9 19 

Barn som tror deras 

lärare tycker om att läsa 
16  3 19 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
17  2 19 
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Bilaga 10     

Årskurs 2 

klass C 

JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att 

läsa 
6   6 

Barn som läser själv 

hemma 
5 1  6 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
6   6 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
  6 6 

Barn som vill ha mer tid 

för läsning i skolan 
4  2 6 

Barn som tror deras 

lärare tycker om att läsa 
6   6 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
-- -- -- -- 
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Bilaga 11     

Årskurs 3 JA NEJ OKLART ANTAL 

ELEVER 

Barn som tycker om att läsa 19  1 20 

Barn som läser själv hemma 10 2 8 20 

Barn som tycker om 

högläsning i skolan 
4 3 13 20 

Barn som har vuxna som 

läser högt hemma 
5 11 4 20 

Barn som vill ha mer tid för 

läsning i skolan 
15  5 20 

Barn som tror deras lärare 

tycker om att läsa 
17  3 20 

Barn som anser 

bibliotekarien vara bra 
18  2 20 

 

 


