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Vi blev inspirerade av barnlitteraturens roll i skolan efter att ha tagit del av 

svenska regeringens undersökning Läsandets kultur (SOU 2012:65). Den tar 

upp den negativa utvecklingen av läsförståelse, läsning och intresse för 

litteratur bland barn och unga. Studiens syfte var att få fördjupad kunskap 

om lärares förhållningssätt till barnlitteraturens roll i undervisningen. 

Studiens teoretiska utgångspunkt var ett kulturellt förhållningsätt till lärande 

där dialog och samspel har stor betydelse. Vi använde oss av kvalitativa 

intervjuer, då vi ville få en djupare förståelse för lärares förhållningssätt och 

attityder till barnlitteraturen i undervisningen. Vi intervjuade sex lärare från 

två olika skolor där vi genomförde den verksamhetsförlagda delen i vår 

utbildning. Resultatet av vår studie visade att lärarna hade positiv attityd till 

att arbeta med barnlitteratur. I sitt arbete använde de sig av olika metoder 

men främst för att främja elevers läsutveckling. En lärare ansåg att det var 

särskilt viktigt att vara en god förebild vad det gäller elevers individuella 

läsning och menar att om eleverna ska sitta tysta och läsa så borde även 

läraren göra det. 
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After reading the Swedish Government report on literature and reading 

(SOU 2012:65, Läsandets kultur), we were inspired to investigate the role of 

children's literature in primary school. The report notes a negative trend in 

reading comprehension, reading and interest in literature among children 

and youths. The aim of our study has been to gain a greater knowledge of 

teachers' approaches to the role of children's literature in teaching. The 

theoretical point of departure for the study is socio-cultural in nature; here, 

dialogue and interaction are of central importance, as noted in previous 

research cited in this study. Qualitative interviews have been employed to 

ascertain teachers' approaches and attitudes to the role of children's literature 

in teaching. The interviewees were six teachers from the two schools at 

which we carried out the supervised field study portion of the programme. 

The results of our study reveal teachers' positive attitudes to the use of 

children's literature in teaching. In their work they used different methods 

but mainly to enhance students’ reading skills. One teacher thought it to be 

of great importance to be a good role model when it comes to students’ 

individual reading. Meaning that if the students should read quiet the 

teacher should partake in the same activity to inspire the students. 
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1 Bakgrund 
 

Utifrån vår lärarutbildning, där vi har fått ta del av aktuell läsforskning och 

läsmetoder har vi förstått vikten av barnlitteraturens roll i undervisningen. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har visat att teori och forskning i 

relation till lärarnas arbetssätt kan upplevas stå långt ifrån varandra. Då vi 

har förstått potentialen av barnlitteratur i skolan vill vi ställa de didaktiska 

frågorna; Hur arbetar lärarna med barnlitteratur i undervisningen? Vad 

använder lärarna för metoder i undervisningen i relation till Lgr 11 och 

barnlitteraturens möjligheter? Varför väljer lärarna just de metoder och 

den barnlitteratur som förekommer i undervisningen? Genom denna studie 

kan vi förhoppningsvis bidra med kunskap som gör att aktuell forskning och 

praktiken ute i skolorna kan närma sig varandra. Kåreland (2009) menar att 

det råder osäkerhet vilket syfte undervisningen har i skolan och att 

läroplanen enbart ger riktlinjer för hur svenskundervisningen ska bedrivas.  

 

Detta har Sveriges regering problematiserat och tillsatt en kommitté som 

sammanställt en undersökning vid namn Läsandets kultur
1
. Följande har 

undersökts: 

 
 Litteraturens ställning i skolan, 

 Läsfrämjande insatser, 

 De litterära upphovsmännens villkor, 

 Bokmarknaden, 

 Tidsskriftsmarknaden, och 

 Det internationella utbytet på litteraturområdet. 
 

Kommittén har bland annat undersökt litteraturens ställning i skolan och i 

regeringens direktiv beskrivs förändringar som skett på litteraturområdet. 

Den negativa utvecklingen av läsförståelse, läsning och intresse för litteratur 

bland barn och unga utreds i undersökningen. Resultatet visar att 

bokläsningen bland befolkningen är tämligen stabil. Däremot visar 

granskningar som Skolverket och Skolinspektionen gjort att lärarnas 

kompetens inom aktuell barnlitteratur och litteraturdidaktiska 

förhållningssätt brister. Lärarna arbetar främst med formell färdighetsträning 

vilket innebär att eleverna arbetar självständigt med sin läsning.   

 

Inom PIRLS
2
 (2007) studeras läsförmågan hos elever i årskurs 4. 

Undersökningen visade att hälften av eleverna i den svenska skolan får mer 

                                                 
1
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/02/57/65903c80.pdf 

 
2
 Förkortningen PIRLS står för Progress in Reading Literacy Study och här har man gjort en internationell 

undersökning av elevers läsförmåga. Denna undersökning görs var femte år och syftet är att jämföra 

internationellt och nationellt vad gäller elevers prestationer nationellt och internationellt. Undersökningen 

ska även bidra till att undersöka läsattityder, läserfarenheter, trender i olika länder och jämföra dessa med 

varandra samt jämföra länders olika skolsystem för att på så sätt ge stöd för förbättrad läsundervisning. 

Rapporten som nämns ovan heter IEA's Progress in International Reading Literacy Study in 

PrimarySchool in 40 Countries sammanställt av Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, 

and Pierre Foy (2007). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/02/57/65903c80.pdf
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än tre timmars läsundervisning i veckan. PIRLS ifrågasätter varför inte alla 

elever får läsundervisning oftare och Sverige ligger lite efter andra länders 

läsundervisning enligt undersökningen. Vidare beskriver PIRLS (2007) att 

lässtrategier är viktiga för läsförmågan, men det är få elever som får denna 

typ av undervisning i Sverige jämfört med andra länder.  

 

I PISAS
3
 undersökning år 2009 konstaterades det en tydlig klyfta mellan 

låg- och högpresterande elever inom läsförståelse i Sverige. Dessa två 

grupper får det svårt att utvecklas utifrån den nivå de befinner sig på. 

Sveriges placering i undersökningen ur ett internationellt perspektiv är på en 

medelnivå. Om man jämför PISAS undersökning år 2000 kan man dock se 

en nedgång vad gäller svenska elevers läsförståelse.  

Studier som PISA, PIRLS och regeringens undersökning utgår från ett 

elevperspektiv, där statistiken begränsar sig till att visa elevernas 

prestationer. Vi ämnar därför undersöka det litteraturdidaktiska 

förhållningssättet hos lärarna för att få kunskap om hur de arbetar med 

barnlitteratur. 

 

I Lgr11 står följande om centralt innehåll i svenska (Skolverket s.223 och 

88-90):  
 

 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och 

myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

 

Med utgångspunkt i Lgr11 och vårt uppdrag att främja barns läsning och 

läsintresse menar vi att lärare bör arbeta aktivt med litteratur i syfte att 

stärka elevers läsning, läsintresse och attityd till barnlitteratur. 

Barnlitteraturen kan ge elever möjligheter att samtala, upptäcka och få 

kunskap om exempelvis andra människors leverne, normer och värderingar. 

Vidare kan eleverna även relatera till barnlitteraturens innehåll och relatera 

det till sig själva. Med detta i tankarna har vi som syfte ”att få fördjupad 

kunskap om lärares förhållningssätt till barnlitteraturens roll i 

undervisningen”. Med förhållningssätt menar vi hur och varför lärarna 

arbetar med barnlitteratur. 

 

 

                                                                                                                                                         
 

3
 PISA är en förkortning för Programme for International Student Assessment och har som syfte att 

undersöka utbildningssystemens förmåga att rusta 15-åringar inför deras framtid efter sin avslutade 

grundskoleutbildning. PISA gör därför mätningar utifrån prov inom matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap var tredje år för att ta reda på detta. Undersökningen som nämns är sammanställd av 

Skolverket år 2009. 
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1.1 Syfte  
 

Studiens övergripande syfte är att få fördjupad kunskap om lärares 

förhållningssätt till barnlitteraturens roll i undervisningen inom årskurserna 

F-3. 

1.2 Frågeställningar  
 

- Hur och i vilket syfte arbetar lärarna med barnlitteratur i undervisningen? 

- Hur arbetar lärare för att främja elevers läsintresse med utgångspunkt från 

barnlitteratur? 

- Hur arbetar lärarna ämnesintegrerat med barnlitteratur? 

1.3  Begreppsförklaring 
 

Läsintresse: Nationalencyklopedin
4
 beskriver intresse som "en attityd som 

består i att man önskar ta del av något, dels något som innebär eller utgör en 

nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett 

kollektivs nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov 

tillgodoses". Vi menar att elever som visar intresse av att läsa barnlitteratur 

har ett läsintresse. När vi i studien nämner läsintresse i och med lärares 

arbete med barnlitteratur. Menar vi lärare som arbetar för att få sina elever 

intresserade av att läsa barnlitteratur.  

 

Barnlitteratur: Det finns många definitioner av vad barnlitteratur är men vi 

har valt att hålla oss till Nationalencyklopedins och Kjersén Edmans (2002) 

definition av begreppet. I Nationalencyklopedin beskrivs barnlitteratur som 

böcker särskilt utgivna för barn. Två grundläggande faktorer utmärker 

barnlitteratur "speglingen av varje epoks syn på barn och uppfostran samt 

anpassningen av innehåll och form till läsarnas förmodade behov och 

kunskaper
5
". Kjersén Edman (2002) är fil dr och lektor inom 

litteraturvetenskap samt bibliotekarie och författare. Hennes definition går 

ut på att barnlitteratur innehåller bilder, ord och skildringar som kan skapa 

känslor hos läsaren. Barnlitteraturen har även något att erbjuda för stora som 

små läsare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.ne.se/intresse 

5
 http://www.ne.se/barnlitteratur?i_h_word=barnb%C3%B6cker 
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2 Litteraturgenomgång  
 

Under följande rubriker redogör vi för relevant forskning och belyser olika 

teorier, arbetsmetoder och förhållningssätt till barnlitteraturen i skolan. 

Vidare behandlas styrdokument och riktlinjer för litteraturarbete.    

2.1  Varför läsa? 
 

Det finns olika teorier om varför barn bör läsa böcker och nedan kommer 

några av dessa teorier att beskrivas. 

 

Ejeman och Molloy (2005) tar upp fyra argument till varför barn bör läsa 

böcker. Anledningarna är att barns språkutveckling påverkas vid läsning av 

skönlitteratur, det ger dem ett rikt, levande och nyanserat språk. Barnen kan 

även tillägna sig kunskap genom litteraturläsning och de får insikter om sig 

själva, sin omvärld och andra människor. Böcker kan även hjälpa barnen 

och ge dem tröst och hjälp om barnet har hamnat i påfrestande situationer, 

de kan få möta människor som har varit i liknande situationer och som 

barnet kan relatera till. Den sista anledningen som författarna nämner är att 

barn bör läsa böcker för att få underhållning och avkoppling i livet och i 

skolan.  

 

Probst (1992) beskriver fem kunskapsområden i sin artikel, Five Kinds of 

Literary Knowing, som utvecklas genom litteraturläsning och som läraren 

bör utgå ifrån i sitt litteraturarbete i klassrummet. Områdena är (Probst 

1992): 

 
 Knowing about Self innebär att läsaren får möjlighet genom sin läsning att fördjupa sin 

förståelse av sig själv. Han menar att undervisningen ska uppmuntra och inbjuda till en 

sådan fördjupning, där lärarens frågor har stor betydelse för att få elever att upptäcka sig 

själva på ett sådant sätt. 

 

 Genom samtal kan läsaren få förståelse för att andra läsare uppfattar texter olika och på 

så sätt ger samtalet möjlighet att lära om andra, knowing about Others.  

 

 Knowing about Texts handlar om hur läsare arbetar med att förstå texter och i 

diskussioner med andra läsare kan eleverna behöva använda argument för sin läsning och 

för att förstärka sina argumentationer kan eleverna behöva gå tillbaka till texten.  

 

 Probst menar vidare att meningsskapande litteraturarbete är komplext och handlar om att 

förstå kontexten och dess betydelse där läsare och text möts. Därför argumenterar han för 

att eleverna måste få upptäcka att sammanhanget påverkar läsningen och vem det är som 

läser också har sin påverkan. Detta område kallar Probst för knowing about Contexts. 

  

 Det sista kunskapsområdet som Probst tar upp är knowing about Processes (of Making 

meaning) och det behandlar meningsskapande processer. Processer som innebär att 

eleverna skapar förståelse för hur andra läsare går tillväga på olika sätt i sin läsning. För det 

finns många olika sätt att gå in i en text menar han. Probst betonar även vikten av att 

använda läslogg i denna process då det blir tydligt i loggarna hur olika eleverna går tillväga. 

Vissa skriver under sin läsning, andra skriver när de har läst färdigt och vissa går så upp i 

sitt skrivande att de glömmer bort att läsa. Alla de fem kunskapsområdena bidrar till 

meningsskapande processer. 
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I Lgr11 (Skolverket 2011) står det att eleverna i ämnet svenska ska utveckla 

god förmåga att läsa och analysera skönlitteratur. Detta tas upp i det centrala 

innehållet för åk 7-9 där det framgår att eleverna ska analysera litteraturen 

utifrån budskap, tema, syfte, sammanhang och motiv. Dessutom bör eleven 

ha olika lässtrategier som kan anpassas efter vilken typ av litteratur hon ska 

läsa. I regeringens resultat av undersökningen Läsandets kultur (SOU 

2012:65 s.85) kan man läsa att:  

Forskning om läsförståelsestrategier har visat att riktad undervisning i 

läsförståelse har positiva effekter på elevernas förståelse av vad de läser, 

deras förmåga att samtala om vad de läst och förmågan att minnas vad de 

läst. Forskarna menar mot denna bakgrund att det inte är tillräckligt att 

eleverna endast läser på egen hand, utan att barn behöver stöd i 

läsförståelseträningen. 

 

Enligt PISA (2009) innebär god läsförståelse att förstå, kunna använda och 

reflektera över information i skriven form, man ska även kunna interagera 

med texten och på så sätt utvinna mening ur den. Detta kan knytas an till 

Probsts (1992) fem kunskapsområden som nämndes ovan, där 

meningsskapande var central för förståelsen av texter. 

 

Både Ejeman och Molloy (2005) och Probst (1992) nämner litteraturens 

möjligheter till identifikation för läsaren och detta nämns även i Lgr11, där 

det i avsnittet Skolans uppdrag står följande (Skolverket 2011 s. 9): 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

 

Norberg (2003) menar att läsning av skönlitteratur utvecklar fantasin på ett 

starkare sätt än genom digitala medier, där orden förses med bilder. 

Däremot måste läsaren genom läsning av skönlitteratur skapa sig egna inre 

bilder. Hon anser att detta skapande kan vara till stor nytta vid inlärning, 

visionärt tänkande och i skapande processer. Vidare menar hon att man vid 

läsning av skönlitteratur tränar sin koncentrationsförmåga och får möjlighet 

att reflektera och fundera över värderingar. Läsaren blir då medveten om 

etiska och moraliska problem. PISA (2009) menar även att det är viktigt att 

vara aktiv under läsningen och förmågan att kunna läsa spelar roll såväl i 

privatlivet som i skolan och ligger till grund för ett livslångt lärande.  

 

I Lgr11 (Skolverket 2011) står det att undervisningen ska ge eleverna 

möjligheter att få kunskap om skönlitteratur från olika tidsepoker och från 

olika delar av världen. Genom elevernas möte med olika texttyper skapas 

det förutsättningar som ska ge eleverna möjlighet att utveckla sitt språk, sin 

identitet och förståelse för omvärlden. Även Norberg (2003) nämner vikten 

av att eleverna får en förståelse för kulturell mångfald och sitt eget 

kulturarv. För hon menar att det är igenom denna förståelse som vi skapar 

vår identitet då det ger en känsla av gemenskap att vara en del av historien. 

När vi tar del av det mångkulturella samhället och böcker från andra länder i 

världen så kan det resultera i att vi kommer andra kulturer närmre. Detta 

menar hon kan öka toleransen och på sikt få rasistiska yttringar att 

motverkas.  
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2.2 Lärares förhållningssätt och elevers läsintresse 
 

Brodow och Rininsland (2005) belyser lärarens förhållningssätt som ytterst 

viktigt för att skapa ett intresse för litteraturläsning hos eleverna. För att 

skapa intresse för litteraturläsning ska läraren lysa av läsglädje, visa 

uppskattning för sina elever och kunna ge begripliga argument för läsning 

av litteratur även till skeptiska elever. Även Lindö (2005) menar att lärarens 

förhållningssätt till läsning påverkar eleverna och därför är det viktigt att 

läraren väljer texter som denne själv tycker om. På så sätt kan läraren dela 

med sig av sitt engagemang för texten till eleverna. 

 

För att skapa motivation inför läsning kan läraren tillsammans med eleverna 

diskutera syftet med att läsa och hur eleverna blir påverkade av att läsa 

(Löthagen och Staaf 2009).  

I Lgr11 (Skolverket 2011) används ordet stimulans vilket innebär att skolan 

ska stimulera elevernas intresse för läsning, något som kan återknytas till 

begreppet läsintresse ovan.   

 

I regeringens undersökning (SOU 2012:65) framgår det att lärarna saknar 

utbildning och kompetensutveckling vad gäller ett litteraturdidaktiskt 

förhållningssätt till barn- och ungdomslitteratur i undervisningen. Läsningen 

i skolan är oftast inriktad på formell färdighetsträning och samtal om 

texternas innehåll och elevernas tolkningar av det lästa förekommer sällan. 

Detta har Skolverket och Skolinspektionen upptäckt och menar därför att 

läsningen blir elevens och hemmets eget ansvar. Lärarnas avsaknad av 

utbildning och kompetensutveckling kan knytas an till Gambrells (1996) 

undersökning där hon såg att lärarnas hjärtefråga vad gäller elevers läsning 

av litteratur var, hur ska vi motivera dem?  

Lärarna strävade efter att skapa en motiverande kultur i klassrummet. För att 

främja detta arbetade lärarna med att dela sin egen läsning med eleverna för 

att visa att läsningen påverkar deras liv där de genom litteratur får nya 

kunskaper, ett bredare ordförråd och blir bättre talare. Det viktigaste av allt 

menar Gambrell (1996) är att lärarna får eleverna att se dem som riktiga 

läsare och detta kan i sin tur får eleverna att läsa hela livet ut.  

 

Värmon (2006) betonar vikten av individualisering i läsundervisningen i 

relation till elevers läsintresse och att det är viktigt att möta dem på deras 

nivåer. I skolan bör det därför finnas nivåanpassade böcker och läsläror att 

tillgå. På så sätt kan alla eleverna arbeta med samma text oavsett hur väl de 

läser. Hon talar även för gemenskapen vid läsning och understryker dess 

stora betydelse för läsintresse. Den samlade bild som regeringens 

undersökning gav var att läsundervisningen oftast är baserad på individuellt 

arbete och eleverna sällan utmanas av läsningen (SOU 2012:65). 
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2.3 Bokval 
 

En viktig grundpelare för valet av böcker är vad eleverna har för 

referensramar. Elevernas tidigare erfarenheter av böcker och livet är en 

viktig komponent för valet av böcker. Chambers (1993) skriver att det finns 

viktiga frågor som läraren måste ställa sig själv när hon beställer in eller är 

med vid bokval för eleverna. ”Vad behöver ett barn läsa?” och ” Vilka texter 

gör det möjligt för ett barn att så småningom ta itu med våra stora moderna 

romanförfattare?” (Chambers 1993 s. 84). Läraren behöver genom samtal 

med kollegor diskutera svaren på de ovanställda frågorna samtidigt som hon 

tar hänsyn till elevernas bakgrund. Det fria valet är viktigt för elevernas 

läsintresse, men trots det behöver läraren ha goda kunskaper om elevers 

olika nivåer, intressen och behov för att kunna vägleda eleverna i deras 

bokval (Norberg 2003). 

2.4 Barnlitteratur över ämnesgränserna 
 

Skönlitteratur kan vara användbar i andra ämnen än svenska och bör också 

användas i ämnen som historia, samhällskunskap, geografi och religion. 

Detta betonar Löthagen och Staaf (2009) som viktigt då eleverna kan få ta 

del av spännande berättelser som i sin tur kan ge kunskap om ämnenas olika 

innehåll. Får eleverna ta del av skönlitterära berättelser kan det exempelvis 

bidra till att eleverna lättare förstår hur människor levde under en viss 

tidsepok. Kunskaperna om personers vardagsliv, tankar och livsvillkor blir 

större än det hade blivit utifrån enbart läsning av faktatexter. Kombinationen 

av fakta- och skönlitterära texter skapar en djupare förståelse enligt 

Löthagen och Staaf (2009). I sin bok Skön litteratur – vägar till läsintresse 

och språkutveckling finns det en hel del tips på lektionsidéer med 

utgångspunkt i olika skönlitterära böcker som handlar om olika 

temaområden. Dessa tips kan vara av stor vikt i exempelvis so-ämnena, 

exempelvis i ämnet geografi och inom temaområdet Barn i världen finns det 

en del skönlitterära böcker som speglar olika världsdelar och länder. Detta 

kan relateras till Lgr 11 (Skolverket 2011) där det står att skolan ska arbeta 

för att varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 

De grundläggande mänskliga rättigheterna såsom alla människors lika värde 

samt barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen nämns i Lgr11 och 

kan kopplas till temaområdet om hur barn lever i världen. 

 

Molloy och Ejeman (1997) nämner temaläsning som ett sätt att knyta 

skönlitteratur till andra skolämnen. Några av de temaområden som nämns 

är; ”Djuren och vi” och ”Vänskap”. I Lgr 11 (Skolverket 2011) förtydligas 

det att skolan ska ge eleverna möjlighet att läsa skönlitteratur i andra ämnen 

än språkämnen. I kursplanerna för de naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnena ingår skönlitteratur som en del i det centrala 

innehållet. Resultat från regeringens undersökning (SOU 2012:65) visade att 

flera skolor bygger den naturvetenskapliga undervisningen på experiment 

där eleverna knappt möter några texter. I andra skolor möter eleverna enbart 

texter i form av introduktions- och faktatexter.  
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Sterner (2006) skriver om läsförmågans betydelse i matematiken och menar 

att eleverna måste kunna alla ord som nämns i matematikundervisningen för 

att kunna förstå. Därför skapar hon tillsammans med eleverna 

matteordböcker där de får skriva, rita och berätta om ordet.   

2.5 Metoder för litteraturarbete 

2.5.1 Högläsning för barn 

 
Chambers (1995) menar att det är nödvändigt att läsa högt för barn då det 

har stor betydelse för dem som läsare. Han poängterar att högläsning ska 

följa eleverna genom alla årskurser eftersom läsinlärningen är en lång 

process. Detta anser även Körling (2003) som menar att läraren inte ska 

överge eleverna när de väl klarar sig själva i sin läsning, utan alla elever ska 

under hela sin skolgång få ta del av högläsning. För Chambers vore det ett 

ideal om eleverna fick ta del av litteraturläsning varje dag och skriver att 

”...ingen lärare kan anses vara kompetent i sitt yrke som inte ser till att det 

blir så för de barn hon/han har ansvar för” (Chambers 1995 s. 67).  

 
Körling (2003) och Chambers (1995) nämner Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen som handlar om att eleven kan klara av svårare 

uppgifter i interaktion med en vuxen som är på ett högre intellektuellt plan 

(se ovan). Vygotskij menar att ett lärande sker hos eleven eftersom eleven 

går från en intellektuell nivå till en högre sådan inom sin utvecklingszon 

(Vygotskij 1999). I och med denna utvecklingszon argumenterar Chambers 

och Körling för att läraren lånar ut sitt högre kunnande till eleverna eftersom 

läraren redan vet hur man läser till skillnad från eleverna. De betonar därför 

vikten av vuxenstöd, ofta benämnt som scaffolding, i elevernas läsning. 

 

Chambers (1995) identifierar sex anledningar till varför högläsning är 

viktigt. Anledningarna är följande: att upptäcka hur en text är uppbyggd, att 

upptäcka den skrivna textens dramaturgi, att göra en alltför ”svår” uppgift 

möjlig i och med läsning av litteratur, att väcka lust och intresse, att vara 

tillsammans samt att belysa skillnaderna mellan berättande och högläsning. 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) nämner olika 

forskningsrapporter som belyser effekter som högläsning kan ge. Några av 

dessa effekter är: 

 Högläsning är en gemensam språkupplevelse mellan barn och vuxen. Den ger eleverna 

större ordkunskap än vardagliga samtal eftersom den vuxne i samband med högläsningen 

samtalar om ord och begrepp som eleven tidigare inte varit i kontakt med. Ordkunskapen 

har stor betydelse för eleven i sin skolgång.  

 Eleven tillägnar sig god berättarförmåga och intresse för läsning och skrivning om det 

högläses för eleven i hemmet. 

 Läsförmågan förbättras om föräldrarna läser för barnet. 

 Högläsningen ger känslomässig kontakt mellan barn och förälder.  

 Läsförståelsen utvecklas under högläsningsstunder och på så sätt överförs 

lärandestrategier till eleven, vilket i sin tur kommer ha stor betydelse för elevers skolgång. 

 Interaktionen i högläsningen gör eleven medveten om sin egen kunskap.  
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Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) betonar interaktionen i 

högläsningen, vilken de menar gör eleven medveten om sin egen kunskap. 

Detta nämner även Angela Wiseman (2010) i artikeln Interactive Read 

Alouds: Teachers and Students Constructing Knowledge and Literacy 

Together. Hennes syfte med artikeln var att undersöka hur läraren kan stödja 

elevernas lärande genom att läsa högt med inslag av interaktion. Wiseman 

(2010) menar att det finns två pedagogiska implikationer i relation till 

interaktiv högläsning
6
, den första handlar om att hur styrdokumenten bör 

utgå från eleverna och hur de lär sig: 

 
…the transactional approach illustrates the importance of providing readers 

with active ways to contribute to the curriculum in ways that builds on 

students’ own ways of conceptualizing reading and literacy (s.437). 

 

Den andra implikationen behandlar valet av text och att hänsyn ska tas till 

eleverna: 

 
…text selection is a significant aspect for encouraging responses in the 

classroom. It is important to build on students’ localized, cultural, and 

personal understandings in ways that are both relatable and engaging. 

Children’s literature can be a platform for discussions about how the world 

is, how it should be, how we want it to be; quality children’s literature 

provides a wonderfully powerful way of to connect with their lives while 

modeling skillful reading strategies (s.438).  

2.5.2 Tyst läsning 
 

Individuell läsning, även benämnt som tyst läsning, innebär att eleven sitter 

med sin bänkbok och läser tyst för sig själv. Vanligast är det att eleven själv 

väljer vilken bok hon vill läsa för att främja läsintressen (Norberg 2003). 

Enligt Chambers (1994) är det nödvändigt att elever som ska bli goda läsare 

får regelbunden träning i att läsa. En rimlig målsättning kan vara att elever i 

sju och åtta årsåldern ska få femton minuters tyst läsning varje dag. Ju äldre 

eleverna blir desto mer ska tiden för tyst läsning öka. Denna träning bör ske 

varje dag i skolan. Lässtunden bör också vara icke-styrd och ett tillfälle där 

eleverna har kontroll över sin läsning. Alla elever har olika förutsättningar 

att komma in i ”bokens värld” och Chambers menar att det tar tid att vänja 

eleverna vid denna typ av aktivitet. Eleverna behöver förberedas och vänjas 

vid tyst läsning. Miljön runt omkring är också en viktig faktor för elevernas 

motivation till läsning. Läsningen ska vara lustfylld och eleverna ska förstå 

varför de ska läsa. Det är viktigt att läraren låter alla elever läsa ostört och 

inte ser den tysta läsningen som ett tillfälle att gå igenom enskilda arbeten 

med vissa elever. Alla elever behöver läsa ostört och sammanhängande. 

Läraren ska fungera som en förebild för läsandet och bör själv sitta och läsa 

under den tysta läsningen. Chambers menar att tystläsning i lägre åldrar inte 

alltid behöver ske tyst. Han menar att tiden till läsningen är det viktigaste 
och att elevers motivation kan skadas om läraren kräver absolut tystnad 

(Chambers 1994). Ekström och Isaksson (1997) betonar i sin tur vikten av 

                                                 
6
 Enligt Hagtvet (2004) innebär interaktiv högläsning att det talade och skrivna ordet kopplas samman 

med elevers tidigare erfarenheter som aktiveras i relation till innehållet i en text och vad textens ord 

betyder. 
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att eleven har tillgång till böcker på rätt nivå. Samtidigt som böckerna ska 

vara på den nivån som passar elevens läsutveckling så ska boken också 

erbjuda läsutmaningar. Även mängdträning är en viktig del för 

läsutvecklingen då den syftar till att öka läshastigheten. 

 

Det är vanligt att stimulera läsandet genom att ge klassen olika utmaningar. 

En vanlig utmaning är att klassen ska läsa så många titlar som möjligt och 

sedan skriva ner titlarna på en bokrygg i papp. Efter ett visst antal titlar ska 

eleverna bli belönade. Hon menar att utmaningar kan vara ett bra sätt att 

uppmuntra läsandet men att läraren måste vara vaksam så att elevernas 

läsförståelse inte blir lidande, på grund av att eleverna är inriktade på att läsa 

så fort som möjligt (Norberg 2003).  

2.5.3 Boksamtal 
 

Boksamtal kan enligt Ejeman och Molloy (1997) fungera som både 

förberedelse och uppföljning av litteraturarbete. Om läraren ska läsa en bok 

genom högläsning kan förberedelsearbetet ske genom att klassen får 

diskutera bokens titel och baksida som utgångspunkt. Förberedelsearbetet 

kan bestå i att få eleverna att spekulera om bokens handling och personer. 

Dessa tankar och funderingar kan antecknas och användas som 

diskussionsunderlag senare när boken avslöjat dessa detaljer. Läraren kan 

också ställa frågor om böcker innan läsningen påbörjas, för att skapa en 

medvetenhet om de lästa. Ejeman och Molloy (1997) tar upp att det kan vara 

effektivt att låta eleverna skriva egna slut till de påbörjade böckerna och 

sedan jämföra det riktiga slutet med elevernas egna slut, för att skapa 

diskussion och samtal kring böckerna.  

 

Samtalet kring böckerna är av stor vikt då eleverna får tillfälle att utveckla 

sina tankar genom att jämföra, diskutera och reflektera över händelser, 

attityder, värderingar och bokens budskap. Enligt Ejeman och Molloy 

(1997) är det vanligt att samtalen sker i grupp, där varje elev berättar vilken 

bok de läser, hur långt hon eller han har läst och i korthet om handlingen 

samt om karaktärerna i boken. Detta kan även ske i form av cirkelsamtal 

som är en annan variant av boksamtal. Samtalen sker dock i mindre grupper 

som möts några gånger i veckan för att samtala kring det lästa, där gruppen 

bestämmer hur många sidor som ska läsas till nästa tillfälle (Stensson 2006).   

 

Boksamtalet kan fungera som en läsförståelsekontroll. Om någon behöver 

stöd i att komma in i boken, eller förstå handlingen kan någon elev som 

redan läst boken bidra till en mer vidgad förförståelse genom att samtala om 

bokens handling, karaktärer och miljön. Chambers (1993) betonar även 

vikten av att diskutera böckers innehåll tillsammans. Tillsammans vidgas 

förståelsen för bokens innehåll och det är mycket viktigt att eleven känner 

sig trygg i situationen och att elevens tankar och reflektioner om boken tas 

på allvar. När läraren leder ett boksamtal är det av yttersta vikt att läraren 

har förberedda frågor som kan leda till samtal. Chambers fördömer ordet 

”varför” i boksamtal och menar att det har en alltför hård betoning för att 

bjuda in till samtal. 
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 Eleverna brukar oftast svara kortfattat till ”Varför-frågor” eftersom sådana 

frågor blir övermäktiga och förhörslika. Använder läraren istället sig av 

frågor som börjar med ” - Jag undrar...” så bjuder  man enligt Chambers 

(1993) in till samtal på ett mer lustfyllt sätt som visar att läraren verkligen 

vill veta vad läsaren tycker eller känner inför boken.  

2.5.4 Läslogg och läsjournal  
 

Läsloggen kan ge läraren en bild av hur eleven läser och tar till sig texter. 

Att föra läslogg är en process där eleverna och läraren för en dialog under 

pågående läsning av en bok. Eleverna kan tilldelas en modell på papper som 

tar upp följande punkter (Westlund 2009 s. 286): 

1. Läs ett kapitel 

2. Skriv ett citat ur kapitlet. 

3. Skriv reflektioner om ditt citat, egna erfarenheter kopplade till 

texten, något du inte förstår, synpunkter på vad författaren 

skriver mm. 

4. Läs upp ditt citat och dina tankar när du valde det för en kamrat 

eller för läsgruppen. 

5. Diskutera med varandra. 

6. Växla mellan tala och lyssnarroll. 

7. Vill du skriva något mer om det ni diskuterade? 

 

Med hjälp av läsloggen kan läraren lättare förstå hur eleverna tänker, och 

hur väl eleverna förstår texten. I läsloggen kan läraren urskilja hur eleven 

gjort kopplingar och vilka föreställningsvärldar eleven befinner sig i.  

Läslogg har likheter med en läsjournal där tanken att eleven ska föra en 

enkel förteckning om det lästa med ”titel, författare, datum då de läst 

färdigt” (Chambers 1993 s. 52). I journalen är det till fördel om det står 

några rader om det lästa och vad de tyckte om boken. Enligt Chambers 

(1993) påverkar vår läshistoria människor, hur vi tänker och vilka vi blir 

utifrån litteratur vi läst. Läsjournalen är ett verktyg även för läraren när hon 

ska välja vilka böcker som ska vara en del av undervisningen. Läsjournaler 

ska inte jämföras och inte heller bedömas utifrån hur många böcker eleven 

har läst.  

2.5.5 Listiga räven ett läs- och skrivprojekt 
 

Listiga räven är ett läs- och skrivprojekt som tog form på en skola i Rinkeby 

i nära samarbete med Rinkebys bibliotek. Projektet bygger på 

läsinlärningsmetoden Whole language, som syftar till att utifrån varje barn 

kunna erbjuda verktyg att hjälpa sig själv i sin läsning och skrivning. 

Metoden är en motpol till den traditionella bokstavsinlärningen, då Whole 

language syftar till att se ordet som helhet och inte dela upp det i stavelser 

och ljud. Kommunikation är viktigt och ligger till grund för läs- och 

skrivinlärning i projektet. Arbetet med projektet sker temainriktat och utgår 

enbart från skönlitteratur och facklitteratur i undervisningen. Under tre år 

genomfördes olika temaarbeten. Tanken med att enbart använda 

skönlitteratur var att väcka elevers läsintresse och lärarna i projektet 

arbetade efter idén att barn lär sig att läsa genom att ta sig igenom riktiga 

böcker genom att läsa själva. Sker läs- och skrivinlärning utan hänsyn till 
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elevernas intresse, menar Alleklev och Lindvall (2000) att intresset för 

läsning och skrivning kommer att bli hämmat. Boksamtal var ett vanligt 

inslag men också dramatiseringar, där barnen ofta själva valde att 

dramatisera innehållet i sin läsläxa. Den röda tråden under hela projektet var 

att eleverna skulle förstå varför det var viktigt att kunna läsa. De skulle 

också känna att deras arbete var viktigt, därför var avslutningar på varje 

tema ett viktigt inslag för att skapa och behålla elevernas motivation. 

Avslutningarna varierade från att gå på teater till att ställa ut dikter och 

texter på vernissage på ortens bibliotek, till att intervjua författare. 

Projektklassen deltog i stora tester i matematik och svenska och fick bättre 

resultat än övriga klasser i både matematik och svenska (Alleklev och 

Lindvall 2000).  

 

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om lärares förhållningssätt till 

barnlitteraturens roll i undervisningen inom årskurserna F-3. Lärares 

förhållningssätt är ytterst relevant för elevers intresse av barnlitteratur. 

Litteraturgenomgången tar upp vikten av meningsfulla aktiviteter för att 

elever ska bli intresserade av böcker och där kan lärarens förhållningssätt 

knytas an. Gambrells (1996) visar på att ansvaret ligger hos läraren och hur 

denne visar sitt intresse av läsning till eleverna. Böcker om olika livsöden 

och kulturer kan bidra till en förståelse för andra människors sätt att leva, 

vilket är   skolans uppdrag. Läsning av böcker ger elever redskap till att 

utveckla sitt språk men kan även fungera som stöd för elever som har det 

svårt. Genom ovannämnda litteraturgenomgång kan vi urskilja ett flertal 

argument till varför barnlitteraturens ställning är viktig att belysa. Detta 

anser vi motiverar vikten av att besvara syftet och de frågor som ställs i 

denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

3 Teoretisk utgångspunkt  
 

Vår studie har en sociokulturell utgångspunkt där individen och individens 

samspel med hennes omgivning är i fokus och där interaktion med andra är 

av stor betydelse. Roger Säljö var en av de första i Sverige att 

uppmärksamma och utveckla det sociokulturella perspektivet. Han beskriver 

lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att grunden till 

allt lärande är kommunikation och samspel mellan människor. Han nämner 

de sociokulturella verktyg som människan förfogar över som han indelar i 

språkliga och fysiska verktyg. Ett fysiskt verktyg kan vara just den 

skönlitterära boken och boksamtalet som grund för läsinlärning. Människan 

använder verktygen för att förstå sin omvärld när vi agerar i den (Säljö 

2000).  Lärandet är också situerat enligt Säljö (2000), vilket innebär att det 

vi lär oss är beroende av den sociala – och kulturella miljö där vi befinner 

oss. Växer ett barn upp i ett hem där litteratur tillhör vardagen och där 

barnet har tillgång till mycket böcker har det mycket lättare att ta till sig 

skrifter än ett barn som växer upp i ett hem utan anknytning till litteratur. 

Även lärandet i klassrummet är starkt påverkat av situationella villkor som 

typ av uppgift, instruktioner och möblering.  

 

Det som lärs in idag har sin utgångspunkt i vad samhället kräver att vi 

människor ska ha kunskap om, ”behovskunskap”. Samhället har en stor 

påverkan och den riktning som samhället tar i sin utveckling tar även 

kunskapen. Säljö nämner därför också det kulturella verktyget vad gäller 

lärande. Ett kulturellt verktyg som han nämner är det muntliga berättandet, 

vilket är vanligt förekommande i skolsituationer (Säljö 2000). Det kan 

knytas an till studiens syfte och frågeställningar kring undervisningen i form 

av boksamtal, läsning och skönlitteratur som artefakt.  

 

Vygotskijs teorier om social utveckling har gett upphov till det vi idag kallar 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotskij menar att språket och 

miljön påverkar människans kognitiva utveckling snarare än vice versa 

(Vygotskij 2007). Denna utveckling sker i samspel mellan människor. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen grundar sig i att alla 

individer har en utvecklingspotential, en zon, inom vilken vi utvecklas i 

samspel med andra av människor. En elev kan i interaktion med en vuxen 

eller en elev med lite högre kunskapsnivå utmanas att klara av en uppgift 

som ligger inom den egna utvecklingszonen och således strax över dennes 

kunskapsnivå (Säljö 2000). Vygotskij menar att utveckling sker med hjälp 

av relationer och att det finns två olika relationer i ett lärosammanhang, den 

vertikala relationen och den horisontella relationen. Den vertikala relationen 

är ojämlik, exempelvis mellan lärare och elev medan den horisontella 

relationen är en jämlik relation elever emellan. 

Vi menar att studien är starkt präglad av den sociokulturella teorin då 

samspel mellan lärare och elev samt elever emellan är centralt för vår studie. 

Det är en viktig komponent i undersökningen av lärares attityd och 

förhållningssätt till barnlitteraturen som en social- och kulturell faktor samt 

deras arbete med barnlitteratur i klassrummet menar vi. Samtalet 

förespråkas av både Säljö och Vygotskij som något mycket grundläggande 
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för undervisningen, något som ligger som en röd tråd i vår bakgrund. Vidare 

ses här barnlitteratur som en central artefakt i arbetet med elevers språkliga 

och sociala utveckling. Vi samtycker därför med påståendet att barnlitteratur 

är en stor del av elevers språkliga och sociala utveckling. Genom litteraturen 

kan eleverna lära sig den språkliga strukturen så som grammatik, texters 

uppbyggnad och innehåll. Vidare kan litteraturen bidra till att eleverna 

utvecklas socialt eftersom böcker ger uttryck för etik och moral och de kan 

genom att ta del av detta uttrycka egna tankar och åsikter. 
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4 Metod 
 

Nedan presenteras vårt val av metod och tillvägagångssätt som använts i 

studie för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

4.1 Metodval 
 

Val av metod är baserat på vårt syfte ”att få fördjupad kunskap om lärares 

förhållningssätt till barnlitteraturens roll i undervisningen”. Metoden som 

vi har använt oss av för att uppnå vårt syfte är kvalitativa intervjuer i 

semistrukturerad form. Det innebär att vi utgått från en färdigställd lista med 

frågor som vi utformat och som besvarades av respondenterna. Den 

semistrukturerade intervjun syftar till att låta den intervjuade utveckla sina 

idéer och tankar kring de ställda frågorna (Denscombe 2009). Syftet med att 

genomföra kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper 

hos något, exempelvis respondentens livsvärld eller uppfattningar om ett 

fenomen, vilket i sin tur kan leda till att man får ut mer information med 

hjälp av följdfrågor (Patel & Davidson 2003).  

 

Nackdelar med att använda sig av kvalitativa studier som metod kan vara att 

studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas, då denna form av studie inte kan 

användas till att generalisera utan att förstå ett fenomen mer på djupet. En 

annan nackdel som begränsar studiens tillförlitlighet är att ”…tolkningen är 

nära kopplad till forskarens ”jag” och med hänsyn till det måste forskaren 

vara försiktig med tolkningar av respondentens svar, så att forskarens 

förförståelse inte präglar tolkningen alltför mycket" (Denscombe 2009 s. 

399).   

 

Vi strävade efter att intervjuerna inte skulle vara tidsbegränsad utan att vi 

skulle kunna avsluta dem när vi fått det underlag som vi behövde. 

Respondenterna får på så sätt möjlighet att eventuellt lägga till saker som 

han eller hon önskar ta upp (Denscombe 2009). 

4.2 Urval 
 

Vi valde att intervjua sex lärare och där respondenterna valdes från våra 

VFU-platser som fanns belägna i Västra Götalands län. Valet av 

respondenter var slumpmässigt utifrån vilka i arbetslaget som ville delta i 

intervjun. Vi genomförde tre intervjuer var och intervjuade en man och fem 

kvinnor i åldrarna 35-60 år gamla som varit yrkesverksamma i 5-30 år. Vi 

ville dock ha spridning på årskurserna och såg till att det var respondenter 

från årskurs F-3.  

Vi anser att våra intervjufrågor kommer att täcka den informationen vi 

söker, och på så sätt svara på studiens syfte och frågeställningar.  
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4.3 Genomförande och Analys 
 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer utan att först genomföra en 

pilotstudie. Respondenterna i intervjuerna fick en muntlig förfrågan från 

oss, om de skulle kunna tänka sig att delta i vår studie. Vi förklarade då 

kortfattat vad studien handlar om och så pratade vi om de forskningsetiska 

principerna. De fick tid att fundera över sitt deltagande men ingen av 

respondenterna utnyttjade denna tid utan samtyckte direkt. Vid den muntliga 

förfrågan och efter lärarens samtycke bestämdes tid och plats.  

 

Vi intervjuade tre personer var på respektive Vfu-plats som ligger belägna i 

två olika kommuner i Västra Götaland. Intervjuerna genomfördes på ostörda 

platser på skolan, det kunde vara i klassrummet efter att eleverna gått hem, 

grupprum eller i konferensrum. Intervjufrågorna hade vi utformat mot 

bakgrund av studiens syfte och frågeställningar (se bilaga), och eftersom vi 

ville ta reda på lärarnas förhållningssätt till barnlitteraturens roll hade vi de 

didaktiska frågorna hur, vad och varför i åtanke vid utformningen. De 

ställdes inte i någon särskild ordning eftersom vi ville få en så öppen dialog 

som möjligt med respondenterna. Fem av sex intervjuer spelades in och vi 

bad om tillstånd innan vi började intervjua dem. Intervjun med den 

respondent som inte ville bli inspelad antecknades ned. Detta kan enligt 

Patel och Tebelius (1987) vara till en nackdel då pauser, betoningar och 

tvekan faller bort. Vi menar dock att det inte är avgörande i relation till 

denna studies syfte. Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner för 

att sedan föra över dem som ljudfiler till datorn. Intervjuernas tidsrymd 

varierade där en intervju endast varade i 15 minuter medan övriga fem 

varierade mellan 30-50 minuter.  

 

Intervjuerna transkriberade vi enskilt ord för ord och intervjun som inte blev 

inspelad skrev vi ner till en löpande text med fullständiga meningar. När allt 

material var transkriberat gick vi igenom det transkriberade materialet 

tillsammans, för att vi båda skulle vara väl förankrade i respondenternas 

svar och komma fram till en gemensam tolkning av resultatet. Patel och 

Davidsson (2003) nämner ett tillvägagångssätt vid analysprocessen som 

syftar till att genomläsa transkriberat intervjumaterial ett flertal gånger. Det 

är nödvändigt för att skönja mönster, teman och kategorier från 

intervjusvaren som i sin tur ligger till grund för det kommande resultatet. Vi 

använde oss av denna analysmetod och genomläsningen bidrog till några 

centrala mönster som besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. Mönstren 

vi urskiljde har vi valt att benämna arbetsmetoder, läsförståelse, 

ämnesintegration, föräldrars ansvar, litteraturläsning och bokval. Dessa 

mönster gjorde det enklare för oss att se om svaren var homogena eller 

varierande (Patel och Davidsson 2003). Transkriberingar och 

genomläsningen av dessa bidrog till att respondenternas erfarenheter 

synliggjordes (Patel och Tebelius 1987). Dessa erfarenheter beskrivs och 

exemplifieras i resultatet där  mönstren motsvarar olika rubriker.  
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4.4 Trovärdighet 
 

Nedan presenteras begreppen giltighet och tillförlitlighet samt dess innebörd 

och hur dessa kan kopplas till vår studie.  

 

Bell (2006) beskriver giltigheten som ett mätinstrument och där frågor kan 

mäta det som man avser undersöka men då är det viktigt att dessa frågor är 

kopplade till studiens syfte. Vilket våra intervjufrågor är och i vårt resultat 

har vi citat som stöder det vi avsåg att studera, nämligen "att få fördjupad 

kunskap om lärares förhållningssätt till barnlitteraturens roll i 

undervisningen inom årskurserna F-3". Att skriva ut citat i resultatet menar 

Patel och Davidson (2003) stärker tillförlitligheten. Bell (2006) betonar 

vikten av att granska datainsamlingen för att avgöra om den är giltig eller 

inte. Detta gjorde vi genom att koppla våra intervjusvar till vårt syfte och 

frågeställningar. Detta menar Patel och Davidson (2003) stärker en studies 

trovärdighet.  

 

Bell (2006) anser att tillförlitlighet är ett mätinstrument som ger samma 

resultat vid olika tillfällen men vid lika omständigheter. Vid fem av sex 

intervjutillfällen var omständigheterna lika däremot skiljde sig ett åt. Det var 

intervjun som inte ville bli inspelad. Våra mätinstrument var våra 

mobiltelefoner som fungerade som ljudupptagare och våra respondenter som 

blev intervjuade. Dessa instrument ska enligt Bell (2006) vara pålitliga för 

att stärka studiens tillförlitlighet. Eftersom vi valde att intervjua 

respondenter utan att först ha genomfört en pilotstudie påverkar detta 

studiens tillförlitlighet. Den uteblivna pilotstudien medförde också att en 

intervju blev kortare än de andra fem, vilket påverkar studiens trovärdighet. 

En genomförd pilotstudie hade kunnat upptäcka att en intervju blev för kort 

i relation till vad kvalitativa intervjuer tidsmässigt brukar vara. Vårt 

slumpmässiga urval minskar trovärdigheten eftersom att vi inte hade tagit 

reda på respondenternas erfarenheter av arbetet med barnlitteratur. 

Trovärdigheten stärks i och med våra semistrukturerade intervjufrågor, där 

respondenterna fick utrymme att fritt tolka och svara på frågorna.  

 

Vi är medvetna om att den intervju som inte spelades in kan ha medfört att 

allt som respondenten sade inte kom med i anteckningarna, vilket i sin tur 

kan påverka resultatet och trovärdigheten. Vi återgav dock respondentens 

svar så noggrant som möjligt. Respondenterna fick möjlighet att ändra, 

tillägga och bekräfta sina svar. Syftet med studien har varit att besvara vårt 

syfte och våra forskningsfrågor, något som vi anser oss ha uppnått med 

hjälp av empiriska belägg och en rimlig tolkning av materialet. Samtliga 

tolkningar stöds med citat.  
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4.5 Etiska aspekter  
 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns det fyra huvudkrav som bör följas och dessa är följande 

(Vetenskapsrådet 2002): 

 

Informationskravet: Forskaren ska informera om forskningsuppgiftens syfte. 

Deltagaren ska upplysas om att dess medverkan är frivillig och att hon kan 

avbryta sin medverkan när helst hon vill. Detta uppfyllde vi genom att 

berätta för våra respondenter om vår studie och vad vi ville uppnå med den. 

När var och en av respondenterna tillfrågades att medverka i studien 

informerades de om vår studie och sedan upprepade vi detta 

informationskrav i starten på intervjutillfället för att påminna om 

respondentens rättigheter. 

 

Samtyckeskravet: Respondenten får själv avgöra hur den vill medverka i 

undersökningen och även på vilka villkor. Detta krav utförde vi genom att ta 

hänsyn till om respondenten inte ville delta i studien eller inte ville bli 

inspelad. 

 

Konfidentialitetskravet: Detta krav innebär att respondenten ska få största 

möjliga konfidentialitet och att insamlat material ska bevaras där obehöriga 

inte kan nå det, vilket vi uppnådde genom att informera respondenterna om 

deras anonymitet när vi frågade om de ville medverka och sedan igen i 

början av intervjutillfället. Materialet har bevarats dit obehöriga ej har 

tillträde. 

 

Nyttjandekravet: Det fjärde och sista kravet innebär att insamlat material 

enbart får användas i forskningssammanhang och vi informerade 

respondenterna att uppgifter som vi fick från intervjuerna enbart användes 

till syftet med studien och att dessa endast var tillgängliga för oss. De 

respondenter som spelades in transkriberades av den som intervjuade och 

det var enbart det transkriberade materialet som vi gemensamt analyserade, 

även detta informerade vi respondenterna om. 
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5 Resultat  
 

Våra intervjufrågor (se bilaga) har varit vår utgångspunkt i analysen. De 

mönster som vi upptäckte i analysen motsvarar rubriker nedan. Rubrikerna 

är arbetsmetoder, läsförståelse, ämnesintegration, föräldrars ansvar, 

litteraturläsning och bokval. Vi kommer att benämna respondenterna med 

A, B, C, D, E och F. 

 

5.1 Arbetsmetoder  
 

Samtliga lärare nämner metoder såsom högläsning, individuell läsning, 

bokrecension och boksamtal.  

 

Högläsning 

 

Lärarna anser högläsningen som en viktig del i undervisningen men hur och 

varför man arbetar med högläsning skiljer sig åt. Lärare C nämner 

högläsning som en gemensam läsupplevelse, för att träna läsförståelse, 

väcka intresse samt som underlag för diskussion där cirkelsamtal nämns. 

Även lärare D nämner ordet intresse och menar att det är viktigt att väcka 

intresse för läsning och böcker via högläsning, speciellt för de små barnen.  

 

Högläsningsboken väljs med omsorg och ska fylla en viss funktion och 

lärare A uttryckte att: 
 

"Högläsningen ska genom samtal ge eleverna ökad förståelse för boken och 

de ska lära sig att uttrycka åsikter". 

 

Denna lärare anser att samtalet har en betydande roll för läsförståelsen och 

menar att diskussionen kan bidra till en mer vidgad förståelse för bokens 

innehåll, därmed kan eleverna uttrycka åsikter om det lästa. Lärare E 

använder högläsningen i syfte att: 

 
"...få eleverna att känna igen sig i bokens handling". 

 

Läraren använder högläsningen som redskap för att få eleverna att känna 

igen sig i olika situationer som bokens handling kan ta upp. Samma lärare 

berättar om en bok som handlade om olika badhussituationer. Denna valdes 

då eleverna skulle lära sig simma och för att eleverna skulle kunna relatera 

till innehållet kunde det hjälpa dem att hantera badsituationerna på ett annat 

sätt. Huvudpersonerna i boken tar upp behagliga och obehagliga moment 

och eleverna kunde relatera till dessa. 

Vidare berättade läraren att hon använder böcker som ett komplement till 
övrig undervisning och menar att: 

 
"...i årskurs 2 passar Grisen som ville bli ren så bra, den är så rolig för den 

innehåller ord med dubbla betydelser och det håller vi på att arbeta med just 

nu". 

 

Barnlitteraturens innehåll kan knytas an till undervisningen och stärka det 

som eleverna lär sig där och då. 
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Lärare F anser att: 

 
"Svaga elever får via högläsningen chansen att upptäcka boken och dess 

kraft. Det är även viktigt att tala om varför VI behöver kunna läsa". 

 

Även hon vill väcka intresse och lust till att läsa, särskilt hos de svaga 

eleverna men också förklara för eleverna varför det är så viktigt att läsa. 

Hon betonar ordet vi för det gäller både barn och vuxna eftersom läsning är 

något som ska följa människan livet ut.  

 

Individuell läsning 

 

Individuell läsning, även benämnt som tyst läsning, är vanligt 

förekommande. Lärarna har även här skilda tankar kring individuell läsning 

som metod.  

Lärare E vill att eleverna ska läsa så mycket som möjligt och skriver ner tyst 

läsning på tavlan för att påminna eleverna varje dag om att de ska läsa. 

Eleven ska ta eget ansvar och påbörja sin tysta läsning när de sitter och 

väntar på att alla klasskamrater ska komma in i klassrummet efter raster, 

eller när det är eget arbete. Hon betonar att  

 
"Det är NOGA att de har en bänkbok, minst en bänkbok, jag är noga med det. 

De måste låna en ny om de vet att den andra är slut eller plocka en i lådan där 

böcker ligger som någon annan har läst".  

 

Bänkboken ska vara av skönlitterär karaktär men de böcker som eleverna 

lånar hem får vara av vilken genre som helst. Lärare E nämnde även en elev 

som den dagen hade med sig en gammal läsebok från 50-talet som hennes 

mormor hade använt till sina elever. Eleven satt och läste denna bok vid 

flera tillfällen under skoldagen. Hon påvisar att lusten är viktig och även så 

intresset, när hon uttrycker:  

 
"Jag vet att flickan behöver träna på annat men det brydde jag mig inte om 

idag, man får liksom vara lite kännande där".  

 

Läraren tycker det är viktigt att man som lärare kan utgå från elevens "här 

och nu" och låta detta få plats i undervisningen trots att det inte var planerat. 

Eleverna har även en riktad läsebok som heter Mini och den magiska stenen. 

Läraren ger läsläxor varje vecka och då får de läsa i läseboken hemma 

tillsammans med en förälder.  

I samband med tyst läsning nämner hon bokrecension och syftet med detta 

är att de ska tipsa varandra om böcker som de läst. Hon säger också att det 

är ett av målen i svenska enligt Lgr11 och eleverna ska uppnå följande med 

sina recensioner:  

 
"Att de kan skriva och att de kan uttrycka sig, att de kan tänka och 

sammanfatta det de har läst utan att avslöja för mycket. Ganska svår process 

då de ska formulera sig lagom mycket och att det väcker uppmärksamhet. De 

får även betygsätta böckerna med stjärnor, mest sex eller sju. Träna 

reflektion...".   
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Lärare E anser att syftet med bokrecensioner är att eleverna får skriva ner 

författare och illustratör för att sedan tipsa sina klasskamrater om böcker 

som de läst.  

 

Lärare B och C tycker att det är viktigt att följa upp den tysta läsningen för 

att ta reda på elevernas läsförståelse. Lärare B brukar därför låta eleverna 

skriva bokrecensioner. Detta arbetar de intensivt med i perioder, då eleverna 

ska skriva något om boken. 

 
”En del kan ju bläddra igenom en bok och då har man ju egentligen noll koll 

på vad de läst och inte läst". 
 

Recensioner uttrycks som viktigt för att eleverna ska visa att de förstår vad 

de läser och att de inte bara läser för sakens skull. Läraren vill dock inte 

arbeta på det sättet i längre perioder, då hon anser att det är viktigt att eleven 

inte alltid ska behöva känna sig bedömd i sin läsning. Hon tror att det 

hämmar läsintresset och läsutvecklingen om det blir ett för starkt måste för 

eleven.  

 

Lärare A anser att eleverna bör läsa tyst en stund varje dag, oavsett ålder. 

Han anser att om det är ett litet barn räcker det med att barnet bläddrar i 

boken, för att få läsningen till en vana. Han menar att det är viktigt att 

eleverna har goda referensramar vad det gäller läsning och uttrycker att:  

 
"Om eleverna sitter och läser tyst så kan jag också sitta och läsa tyst".  

 

Han tycker inte att man som lärare ska passa på att göra annat arbete under 

tiden som till exempel rätta eller prata med enskilda elever samtidigt som de 

ska läsa. Vikten av att vara en god förebild är betydelsefull för honom. 

Däremot kan läraren ta eleven åt sidan och läsa högt för eleven om han 

märker att eleven tappar koncentrationen. Läraren betonar att läsningen ska 

kännas lustfylld och meningsfull. Han nämner att elever behöver läsa ca 

60 000 timmar för att bli goda läsare och att det är lärarens uppdrag att 

inspirera eleven till läsning genom att vara en god förebild.  

 

En annan lärare (F) nämner "tyst bänkbok" och att eleverna ska skriva 

bokrecensioner där de ska ta upp författare och illustratör. Dessa ska de läsa 

upp för varandra för att ge tips. Syftet med den tysta läsningen eller hur ofta 

eleverna ges möjlighet till detta nämns dock inte, inte heller andra 

pedagogiska tankar kring denna metod tas upp.  

 

Lärare B berättar att alla elever har en egen lådbok från biblioteket men att 

eleverna främst använder böckerna för att bläddra i och titta på bilder. 

Eleverna brukar ta upp lådboken efter rasten för att ha någonting att göra, 
men detta är något som hon inte tycker om. 
 

"Jag tycker att man oftast ska försöka göra så att de kan läsa en lite längre 

stund".  

 

Hon menar att eleverna behöver längre tid på sig att komma in i bokens 

handling. Därför finns det även avsatt tid, tre gånger i veckan som eleverna 
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ska ha tyst läsning. Hon tycker det är viktigt att det finns avsatt tid för 

läsning och hon uttrycker att: 
 

 "...lådboken är egentligen inte till för att ha att arbeta med när någon elev är 

färdig. För det kommer ju alltid finnas någon elev som inte är färdig som då 

missar massor av lästid".  

 

Lärare C nämner i samband med den individuella läsningen att det är viktigt 

att man som lärare har koll på elevens utveckling: 
 

"Så att man hela tiden ökar deras svårighetsgrad på läsandet".  

 

Hon värnar om elevens individuella utveckling och betonar vikten av att tid 

och ett stort utbud av böcker ska finnas för eleverna.  

 

Boksamtal 

 

Lärarna ger olika bilder av hur denna metod ska genomföras och vilket syfte 

samtalet ska ha. Lärare E använder boksamtalet i syfte att tipsa eleverna om 

böcker och säger att:  

 
"Det är viktigt med boksamtal, de blir intressanta för barnen för oftast går de 

på bokens utsida, det gör ju jag med ibland. Om man inte vet nåt om en bok 

så finns det vissa kriterier man fastnar för när man ser bilden. Så ibland lönar 

det sig att berätta lite".  
 

Hon tycker det är viktigt att man inte dömer boken efter dess utsida, 

samtidigt som hon säger att hon själv dömer boken efter utsidan ibland. 

Hennes syfte är också att väcka intresse hos eleverna att läsa böckerna hon 

presenterar.  

 

Lärare A tycker att det är ytterst relevant att samtala om boken. Han menar 

att samtalet ger eleverna en förståelse för boken och att eleverna själva lär 

sig att uttrycka egna åsikter. Samtalet om en bok kan vara ett sätt att träna 

elevers läsförståelse.  Även Lärare C betonar samtalet för att utveckla deras 

läsförståelse och tar upp att klassen brukar ha cirkelsamtal om böcker. Hon 

tycker att det är bättre att ha sådana samtal när eleverna är mer vana vid att 

läsa mycket, samtidigt som hon anser att det är viktigt att tidigt börja prata 

om böcker. Läraren berättar att eleverna är vana vid att presentera sina 

färdiglästa böcker för klassen, samtidigt får eleverna då träna på att uttrycka 

åsikter om böckerna. Hon tror att samtal om en bok kan bidra till en 

gemenskap i klassen, då detta:  

 
"Bidrar till gemensamma referensramar".  

 
De elever som inte får ta del av böcker hemma får denna möjlighet genom 

cirkelsamtal.  

Lärare A och C menar att boksamtal kan ge elever inblick i andras 

livssituationer och tycker att metoden fungerar att använda när man ska 

arbeta med värdegrundsfrågor. Argumenten för detta är att man genom 

boken kan förstå hur andra upplever och tänker i vissa situationer. Lärare C 

nämner varför man bör arbeta så och beskriver syftet:  
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"För att barnen ska förstå hur olika man kan leva och lära av det...Vi 

använder böcker för värdegrundsarbete för att vidga elevernas syn". 

5.2 Läsförståelse  
 

Lärarna nämner läsförståelse i samband med metoderna ovan. Lärare E 

nämner sökläsning och närstudie av text och beskriver detta som:  

 
"...leta efter ord, räkna ord och såna saker".  

 

Hon säger att dessa aspekter är särskilt viktiga att arbeta med om eleverna 

har svenska som sitt andra språk, vilket även benämns som SvA-elever. I 

samband med det nämner läraren ordförståelse och att hon förklarar okända 

ord för dessa elever för att öka deras förståelse, vilket hon gör i samband 

med högläsningen. Hon säger att SvA-eleverna oftast:  

 
"Tar ordet för sin direkta betydelse och de direkta bokstäverna, vad det kan 

betyda men det är bra med en gissning". "Ibland väljer jag SvA-eleverna 

medvetet när det uppkommer ett okänt ord så de får gissa vad de tror, fastän 

andra elever sitter och kan ordet". 

 

Läraren betonar hur viktigt det är att ge chansen till att gissa och inte bara 

låta de elever som kan få förklara.  

Att tala om det lästa värderas även högt av lärare A och ses som en viktig 

faktor för läsförståelse. Dels för att eleverna bara kan fokusera på att lyssna 

och skapa inre bilder, dels för att samtalet om boken kan väcka nya tankar 

och reflektioner om det lästa. Lärare A betonar också att läsförmågan och 

läsförståelsen går hand i hand och:  

 
"Om eleven kan läsa med flyt kommer hon också kunna njuta av boken".  

 

Här menar läraren att om läsförmågan och läsflytet finns där kan man som 

elev fokusera mer på att förstå vad man läser. 

 

Lärare F nämner LUS (läsutvecklingsschemat) där eleverna får göra ett test 

för att se hur de ligger till i sin läsutveckling, där lärarna också får en 

kartläggning av eleverna. Enligt detta schema ska eleverna läsa flytande i 

årskurs 3 och läsa kapitelböcker som är på deras nivå menar läraren. Vidare 

menar hon att: 

 
"De som har höga lusvärden når ofta ett högre betyg längre upp, det handlar 

så mycket om läsning. Har du knäckt koden tidigt och det flyter på har du 

vunnit så mycket..." 

 

Hon värderar testet högt och har under sin tid som lärare sett att elever med 

högre värden når ett högre betyg än elever med lägre värden.  
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5.3 Ämnesintegration  
 

Det är vanligt att använda barnlitteratur i ämnet svenska, men vi ville 

undersöka om det förekommer även i andra ämnen. Lärare D använder 

barnlitteraturen i matematiken när hon ska lära ut matematiska begrepp, 

exempelvis fler och flest. Lärare E använder också barnlitteratur i 

matematik men där fokuserar hon på mattesagor. Eleverna får utifrån ett 

räknetal formulera en saga och som hon benämner det som att: 

 
"...sätta mattespråk på sagan".  

 

Även i ämnen som engelska, teknik och historia använder lärare E 

barnlitteratur. I engelskan läser hon enkla berättelser, helst sådana som 

eleverna sedan innan känner till, exempelvis Törnrosa och Rödluvan. Hon 

använder sig av bilder så att eleverna hela tiden förstår vad som händer. 

Vidare understryker läraren att: 

 
"Även om de inte förstår allting jag säger så vet de vad som händer för de ser 

bilderna och har hört den innan". 

 

I historia tar hon hjälp av Mediapoolen som fyller en låda med böcker som 

passar till temat i historia. Läraren ser till att det finns skönlitterära böcker i 

lådan som eleverna kan ta del av. Även så i ämnet teknik och hon 

konstaterar följande: 

 
"Jag tycker det är viktigt att ha skönlitteratur i alla ämnen så gott det går...". 

 

Lärare F säger att hon använder barnlitteratur 

 
"Mest under svenskämnet för det faller sig mest naturligt tycker jag. Det kan 

vara inom något SO-område att man kommer in på historiska - och grekiska 

berättelser. Det kanske hamnar där då, men när vi pratar om barnlitteratur så 

hamnar det mest under ämnet svenska. Försöker även att arbeta tematiskt 

med barnlitteratur, exempelvis inför jul läser jag julberättelser, de klassiska 

julsagorna av Astrid Lindgren". 

 

Lärare A, B och C använder också barnlitteratur i olika teman inom ämnet 

svenska och SO. Lärare A och C anger exempel såsom Emil i Lönneberga 

för att ge eleverna ett förr- och nu perspektiv. Lärare C nämner också NO-

ämnet och säger att: 

 
"Vi använder oss av skönlitteratur i NO men då är det mer faktaläsning. Det 

är ju en annan typ av läsning än skönlitteratur".  

 

Citatet visar att lärarna har ett ämnesintegrerat arbetsätt med 

barnlitteratur i andra ämnen än svenska. 
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5.4 Föräldraansvar  
 

Tre lärare nämnde föräldrarnas ansvar gällande elevernas läsutveckling och 

läsning av barnlitteratur. Lärare E och F menar att det är en utmaning att 

motivera, intressera och skapa lust hos de elever som kommer från ett hem 

där de kanske aldrig ser sina föräldrar läsa, blir lästa för eller får möjligheten 

att läsa själva. Lärare E understryker skillnaden på vuxnas och barns 

läsning, då vuxna upprätthåller sin läsning dagligen via tidningar, brev och 

mejl. Däremot måste barnen upprätthålla sin läsning annars så kan denna 

försämras kraftigt menar hon. Läraren gav därför barnen hemläxa under 

sommarlovet där de skulle läsa något varje dag. Det kunde vara vad som 

helst, just för att inte tappa läsningen till höstterminen.  

 

Även lärare F understryker föräldrarnas ansvar och den inverkan de har på 

sina barns läsning och hon tycker det är extra viktigt att man som lärare 

hittar tillfällen och intressanta böcker för dessa elever som inte kommer från 

en "läsande familj" så som hon uttrycker det. Samarbetet med hemmet anser 

hon är viktigt och menar att skolan i sin tur kan göra en uppföljning av 

elevernas läsning. Vidare sade hon att: 

 
"Vår rektor sa det så bra på ett föräldramöte att huvudansvaret ligger på 

föräldrarna, vi i skolan har ett jätteansvar men det är ändå föräldrarnas allra 

största ansvar". 

 

Även lärare A tycker att hemmet spelar stor roll för elevens intresse av 

läsning.  

  
"Läser föräldrar mycket böcker kommer antagligen barnen också göra det". 

 

Citaten visar att lärarna och skolans ledning har stor tilltro till hemmet och 

dess påverkan för barnets läsutveckling. Intresset för böcker är det primära, 

om intresset inte finns där kommer eleven få mycket svårare att bli en god 

läsare. 

Lärare B däremot anser inte att föräldrars ansvar skulle påverka nämnvärt. 

Hon uppmanar ingen att läsa extra hemma utan eleven får välja om hon vill 

ta hem boken eller inte. Läraren vill att läsningen ska vara lustbetonad och 

inte ses som någon läxa eller något måste. 

Lärare C tycker inte heller att hemmiljön spelar så stor roll för läsandet utan 

ser skolan som viktigast för elevers läsning. Hon tycker istället att det är 

extra viktigt att skapa gemensamma referensramar i klassen: 

 
"I en klass är det ju många väldigt skilda uppväxtmiljöer så då kan en bok 

vara en bra grund i samtal för att fler ska känna sig delaktiga". 

 
Ingen elev ska känna sig utanför på grund av olika bakgrunder. Hon anser 

att de gemensamma referensramarna är goda för vänskapsrelationer och 

värdegrundsarbete.  
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5.5 Litteraturläsning 
 

För att ta reda på lärarnas attityd till användningen av barnlitteratur frågade 

vi vilket syfte de hade med att använda barnlitteratur, hur de som lärare kan 

främja elevers intresse för barnlitteratur, om det finns för- eller nackdelar 

med barnlitteratur och till slut vad barnlitteraturarbetet kan bidra till. Nedan 

kommer lärarnas svar att presenteras.  

 

När vi frågade lärare D vad hennes syfte är när hon arbetar med 

barnlitteratur svarade hon: 
 

"Du får inte fråga sånt.(Lång paus). Syftet är kanske som i matten att lära sig 

begrepp. Att kunna berätta och återberätta".  

 

Vi frågade följdfrågor men läraren uppgav inga svar utan ville gå vidare till 

nästa fråga. Där vi frågade hur man kan främja elevers intresse, sa hon att: 

 
"Jag vet inte riktigt hur jag främjar det. På något vis så visar DE ett intresse 

och de frågar Vad står det där? Hur läser man det?" 

 

Hon betonar ordet de och menar eleverna som hon arbetar med. Det är när 

eleverna själva visar intresse för läsning som hon kan hjälpa dem vidare. 

Läraren kunde inte svara på hur hon arbetar för att hjälpa dem vidare i sitt 

intresse. Vidare anser läraren att det inte finns några nackdelar utan bara 

fördelar med barnlitteratur och säger att:  

 
"Det är tur böcker finns". 

 

När vi frågade vad arbetet med barnlitteratur kan bidra till svarade lärare D 

följande: 

 
"Lära sig läsa och läsa böcker är jättebra. Främja att läsa är alltid bra. Läser 

själv mycket. Jag vet inte om jag kan främja det men det kanske jag kan". 

 

Citatet visar att hon konstaterar att det är bra att lära sig läsa och läsa 

böcker, men hon kan inte direkt argumentera för varför det är bra eller hur 

hon främjar läsandet hos eleverna. Läraren menar också att de barn som 

visar störst intresse för läsning är de som kommer kunna vilja läsa själva. Vi 

ställde en följdfråga hur hon arbetar med de elever som inte visar intresse 

och läraren svarade:  

 
"Jag har böcker som kan få de flesta att bli intresserade och som de tycker är 

roliga". 

 

Läraren ger uttryck för att tillgodose alla barns läsintresse med hjälp av 

böcker.  

 

Lärare E visar sitt främjande genom att låta eleverna dagligen läsa tyst i sin 

bänkbok. Om eleverna visar mindre intresse för läsning rådfrågar hon 

specialpedagogen om böcker som är lättlästa och spännande för eleverna. 

Nackdelar med läsning anser hon inte finns, utan enbart fördelar där hon 

nämner att: 
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"Fördelen är väl att det är bra till allt, man får veta mer inte bara det att 

läsförmågan är viktigast i alla ämnen, utan i livet där man kan köpa vilken 

hobbytidning som helst. Har man inte läst en enda bok i sitt liv kan man 

åtminstone köpa en hobbytidning om något man är intresserad av. Hela 

världen öppnar sig man kan ut och resa i boken man behöver inte åka 

hemifrån". 

 

Hon understryker bokens möjligheter vad gäller elevers intresse för läsning 

oavsett hur mycket eller hur lite de är intresserade av att läsa. Det viktigaste 

är att man har förmågan att läsa så att man kan använda denna förmåga 

under hela sitt liv. Läraren önskar att hennes arbete med barnlitteraturen får 

eleverna att förstå hur värdefull boken är och konstaterar följande: 

 
"...jag blir allergisk mot böcker som ligger på golvet och det har jag tidigt 

förklarat för eleverna att sånt vill jag inte se, det här är ju nyckeln till kunskap 

och den ska man värdera högt. Den kan se oansenlig och trasig ut men inuti 

så får man en upplevelse av en helt ny värld och man vet aldrig när den 

världen drabbar en". 

 

Enligt läraren har boken ett högt värde och ska behandlas med respekt, då 

den är en nyckel till kunskap. Detta vill hon förmedla till sina elever och 

betonar att hennes förhållningssätt är viktigt för att det ska kunna förmedlas 

till eleverna. Hon upprätthåller en positiv inställning till läsning och detta 

påverkar även elevernas inställning. Läraren hoppas att:  

 
"Har de inte med sig något annat från skolan så har de i alla fall läsningen 

med sig och då tror jag att nyfikenheten tar de vidare vad det än blir".  

 

I och med det menar lärare E att läsningen är det viktigaste och det mest 

grundläggande i skolan som kan få eleverna att vara nyfikna och 

nyfikenheten kan sedan ta dem vidare i livet vad de än tar för sig i 

framtiden.  

Lärare F nämner de svaga eleverna i samband med främjande av läsintresse 

och det är dem hon utmanas av genom att få dem intresserade och skapa lust 

för läsning. Där utgör läseboken en viktig del, denna måste vara lustfylld 

och rolig enligt henne. Eleverna som har mer utmaning med sin läsning får 

möjlighet att läsa i mindre grupper så att de blir sedda och hörda. Läraren 

tycker även att det är viktigt att hitta olika strategier för att skapa motivation 

och intresse, alla elever kan inte gå samma väg för att hitta sitt läsintresse. I 

och med det menar hon att: 

 
"...läs och skriv hör ihop och en del barn lär sig läsa genom att skriva och då 

får man kanske jobba mer med det. Det är viktigt att sätta sig in i individens 

behov, intresse och familjebakgrund. Framför allt intresset. Eleverna kan få 

rita bilder och skriva till, så att man börjar den vägen för att skapa intresse för 

läsning". 

 

Läraren hoppas även att hennes arbete med barnlitteratur bidrar till 

läsintresse och avkoppling och som lärare måste man upprätta 

åtgärdsprogram tidigt om eleverna har svårigheter med läsningen menar 

hon. Även lärare E hoppas att eleverna ska hitta läsningen som en 

avkoppling.  
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Enligt Lärare A är syftet med barnlitteraturen att stärka elevers läsförmåga 

och skapa intresse för böcker. Med tanke på alla lästimmar som behövs är 

just inspirationen väldigt viktig, men också att eleverna börjar läsa redan i 

tidig ålder. Litteratur kan bidra till ökat ordförråd och förståelse för andras 

livsvärldar.  Därför anser Lärare A att det är väldigt viktigt att läsa: 

 
"...olika typer av litteratur, roliga, läskiga och spännande". 

 

Han menar att eleverna får en mer vidgad bild av omvärlden om de får 

tillfälle att ta del av fler genrer. Han brukar presentera böcker för att elever 

ska bli inspirerade till att läsa olika genrer. Litteraturarbetet kan enligt 

Lärare A bidra till att elever får ett stort läsintresse, vilket är grundpelaren 

för allt lärande enligt honom: 

 
"Läser man får man i sig allt. Då är det lättare att bilda sig en egen 

uppfattning och utveckla ett kritiskt tänk". 

 

Han menar vidare att elevens läsutveckling är väldigt viktig för elevens 

personliga utveckling, men också för elevens förmåga att läsa till exempel 

faktatexter eller andra instruktioner i andra ämnen. Lärare A menar att 

eleven också kan njuta av boken först när hon kan läsa med flyt. Andra 

ämnen blir lättare att lära sig, för att arbetet blir mindre tidskrävande. 

 

Även Lärare B betonar läsintresset. Hon säger att både läsupplevelsen och 

läsförståelsen är en väldigt viktig del för att barnen ska ta sig till boken och 

att de två faktorerna samverkar. Läsningen ska inte kännas påtvingad utan 

som en naturlig del i vardagen. Trots att hon till viss del vill kontrollera 

läsförståelsen genom bokrecensioner är hon väldigt mån att eleverna ska 

känna att det är en upplevelse att läsa. Läraren brukar anordna aktiviteter 

som har med läsningen att göra, exempelvis bokkalas eller bokdagar. Hon 

anser att det viktigaste för att främja elevers läsintresse är att eleverna ska få 

tillfälle att läsa. Eleverna ska inte behöva läsa i brist på annat utan tid för 

läsning ska finnas på schemat.  Litteraturarbetet kan hjälpa till att:  
 

"...främja deras läsintresse så att de tycker det är kul att läsa även om de inte 

måste". 

 

Läsningen är lustbetonad enligt läraren och denna lust är viktig att främja så 

att eleverna läser på egna villkor utan uppmaning från läraren att de ska läsa. 

Hon menar också att läsning av barnlitteratur är viktig av flera olika 

anledningar, dels för att träna läshastigheten och för att läsningen bidrar till 

att träna elevers stavning. Läraren menar också att man genom temaarbeten 

kan använda boken för värdegrundsarbete.  

 

 

Att använda boken till att utöka elevers förståelse för omvärlden tycker 

Lärare C är viktigt och att elever förstår andras perspektiv: 

 
 "Att det finns olika livssituationer som kan berika deras egen". 
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Hon menar att man kan känna igen sig själv i litteraturen men också 

upptäcka skillnader som inte stämmer överens med sin egen livssituation. 

Hon tror att det är nyttigt för elevers utveckling och identitetsskapande, att 

få ta del av andras livsöden och tankar. Läraren tycker också att det är 

väldigt viktigt att läsningen är lustbetonad och att elever förstår varför de 

läser.  Hon anser att hon främjar elevers läsning genom att göra eleven 

delaktig i sin egen läsutveckling, där eleverna ska märka att de hela tiden 

blir bättre på att läsa. Hon tycker att det är väldigt viktigt att eleverna får 

prata om vad de läst. Att varje elev ska känna sig trygg i att reflektera och 

diskutera om böckers innehåll.  

 

5.6 Bokval 
 

Vad gäller val av böcker sker detta på olika sätt när eleverna ska låna böcker 

på biblioteket. Även lärarnas val av högläsningsböcker och vilket syfte 

böckerna ska fylla ser olika ut.  

 

Lärare D följer med sina elever till biblioteket och utgår från varje elevs 

intresse vid lån av böcker om de behöver hjälp med det. Hon försöker få 

eleverna att låna böcker som har maximalt två meningar på varje sida men 

vill de låna tjocka böcker såsom Harry Potter går det också bra. När hon 

själv ska välja böcker till högläsning väljer hon sådana som inte har några 

bilder eftersom: 

 
"När barnen äter sin frukt läser jag en bok utan bilder för att barnen ska tänka 

själva och tänka ut egna bilder. Sitter man bara några och läser är det lättare 

med böcker som innehåller bilder så att alla ser". 

 

Lärare E låter eleverna enbart låna skönlitterära böcker att ha som bänkbok, 

men böcker som de vill låna med hem får vara från vilken genre som helst. 

När hon väljer högläsningsbok ska denna utgå från elevernas intresse och i 

vilken situation som de befinner sig i just nu. Hon ger exempel på boken 

som hon läser för klassen, att den handlar om barn som är i samma ålder och 

som ska simma med klassen. Det är något som även hennes elever gör och 

de kan då relatera till innehållet. Det kan även vara så att högläsningsboken 

får vara ett komplement till den övriga undervisningen. Exempelvis när de 

arbetar med olika temaområden läser hon skönlitterära böcker som handlar 

om temat eller om hon undervisar om adjektiv så läser hon en bok som 

innehåller många adjektiv. Det är viktigt för läraren att eleverna vid sitt 

boklån får vägledning och därför tar hon hjälp av en fritidspedagog som kan 

vägleda eleverna i sina val. 

 

Även lärare F väljer högläsningsbok utefter elevernas intressen och vad som 

är populärt att läsa just nu i elevernas ålder. Hon läser alla slags genrer men 

oftast blir det berättelser. När eleverna ska låna sina böcker får de 

vägledning av en fritidspedagog. Läraren betonar att: 

 
"...lånet ska fylla en funktion. Det ska vara styrt och de ska inte gå ner till 

biblioteket för att fördriva tiden. Utan fritidspedagogen tar emot dem och 

tipsar om nyheter som kommit till biblioteket. Men ibland blir det fel, då 

kommer lässvaga elever till klassrummet med en alldeles för tjock bok. Man 
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ser hur de sjunker ihop och upptäcker själv att det inte fungerar. Så det är 

jätteviktigt att en vuxen är med". 

 

Lärare B tycker att eleverna ska välja själva vad de vill läsa:  

 
"De som kan läsa väljer själva. För deras skull spelar det ingen roll vad de 

väljer för bok egentligen om de nu kan läsa de flesta böcker". 

 

Hon tycker själv att det är mycket roligare att läsa barnlitteratur än vanliga 

läseböcker och låter därför eleverna välja barnlitteratur som läslära. Hon 

anser däremot att det är viktigt att eleverna inte väljer böcker som egentligen 

är till för äldre barn, utan böckerna ska vara anpassade till deras 

åldersgrupp. Till de elever som inte kan läsa så bra väljer hon böcker där det 

inte är så mycket text och där orden är enklare. Om en elev ska ha boken 

som lästräning är det viktigt att boken är på elevens läsnivå. Lärare B anser 

också att högläsningsboken ska väljas med omsorg: 

 
"Inte bara Astrid Lindgren. Hon ska ju med också naturligtvis, men ja…olika 

typer av författare och så". 

 

Hon vill att eleverna ska läsa mycket olika sorters litteratur och upplever att 

hon får för lite tips på nya böcker. Det kräver mycket tid att sätta sig in i 

olika böcker för att få reda på vad de handlar om och när man kan använda 

dem i undervisningen.  

 

Lärare A anser att böckerna ska anpassas efter elevens läsförmåga och 

elevens intressen. Eleven ska få välja mycket själv men ska bli stöttad i 

valet så att boken är lämpad för henne. Läraren tycker det är viktigt att en 

god läsare i ung ålder inte väljer böcker för äldre barn: 
 

"Problemet är att hitta en bok som passar eleven både där eleven är i sin 

mognad men också läsmognad". 

 

Han tycker att det är viktigt att boken utmanar läsaren. Som högläsningsbok 

tycker han att det är viktigt att välja en bok som passar för tillfället men han 

upplever att det kan vara svårt att även där hitta en bok som är lagom 

utmanande så att den passar alla. 

 

Om eleverna använder barnlitteratur som läslära är valet fritt enligt Lärare C 

och säger att hon: 

 
"Erbjuder många olika nivåer på så många olika böcker på klassens 

bokvagn".  

 

Varje elev får välja flera olika böcker som de sedan stoppar i sin egen 

"läspåse" som de har vid sin plats. Läraren vill att tillgängligheten till 

böckerna ska vara stor och poängterar vikten av elevens fria val: 

 
"Ibland kan de välja en alltför svår bok. Då kan eleven få läsa denna för att 

testa, mycket för att eleven ska känna att valet är sitt eget". 

 

Lärare C tycker dock att det är viktigt att det inte blir en vana att testa en för 

svår bok. Är det många som vill försöka sig på en populär bok som är svår 
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kan läraren välja att ta den som högläsningsbok istället, så att alla kan få ta 

del av boken. Om hon vill använda barnlitteratur i undervisningen så styr 

temat valet på böcker. Läraren tycker att det är viktigt att eleverna kan 

motivera sina val av böcker. Därför har klassen som vana att berätta för sina 

andra klasskamrater varför de valde just den boken.  

Sammanfattning av resultatet  
 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att lärare är positiva till att 

använda barnlitteratur i undervisningen. Lärarna försöker använda 

barnlitteratur i andra ämnen än svenska. Samtliga betonar elevens läsintresse 

och läsintresse och de arbetar för att skapa och bevara detta genom olika 

metoder som högläsning, cirkel- och boksamtal, tyst läsning och 

bokrecension. Lärarna tycker det är viktigt att eleverna har ett fritt val när de 

ska låna böcker, men anser det är viktigt att ha kunskap om deras 

läsutveckling. Samtalet vid högläsning och boksamtal fyller en stor funktion 

i arbetet med böcker visar intervjuerna. Eleverna ges möjlighet att reflektera 

om åsikter och tankar. Lärarna nämner också att samtalet har en stor 

betydelse för elevers läsförståelse. Högläsningsböckerna väljs med omsorg, 

då de ska fylla en viss funktion, exempelvis att fungera som ett komplement 

till den övriga undervisningen.  

Lärarna har olika åsikter om föräldrarnas ansvar, några menar att föräldrarna 

har stor betydelse för elevers läsning av barnlitteratur medan andra lärare 

inte tycker att föräldrarnas ansvar ska vara så stort.  
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6 Diskussion 
 

Nedan diskuterat vi vårt val av metod vilket är kvalitativa intervjuer. 

Därefter diskuterar vi vårt resultat och kopplar detta till 

litteraturgenomgånggen och våra reflektioner.   

6.1 Metoddiskussion 
 

Våra kvalitativa intervjuer följde en viss struktur med utrymme för att låta 

respondenten utveckla sina svar. Efter vårt transkriberingsarbete läste vi 

igenom vårt resultat ett flertal gånger och vi märkte vid ett par tillfällen att 

vi kunde ha ställt fler följdfrågor. Detta hade påverkat resultatet som kunde 

blivit rikare och som hade stärkt studiens trovärdighet. Intervjufrågorna 

baserades på de didaktiska frågorna vad, hur och varför, vilka uppmuntrade 

till bredare svar. Då respondenten kunde välja att tolka frågorna helt utifrån 

sina egna tankar och erfarenheter. Detta bidrog till att svaren skilde sig 

mycket från varandra och resultat blev en aning spretigt. Vi anser att en 

pilotstudie hade kunnat förhindra detta genom att vi då hade fått en chans 

upptäcka att intervjufrågorna gav upphov till väldigt breda svar. En 

pilotstudie hade även kunnat ge oss mer insikt om vårt val av respondenter 

då urvalet skedde slumpmässigt. En pilotstudie hade gett oss möjligheten till 

att handplocka de respondenter som har stor kunskap kring området 

barnlitteratur, vilket i sin tur hade påverkat resultatet och studiens 

trovärdighet. Vi intervjuade sex personer som arbetade inom två arbetslag 

på olika skolor. Likheter kunde urskiljas i resultatet beroende på vilket 

arbetslag de arbetade i, vilket kan vara till nackdel för studiens bredd och 

generalisering. Vi kunde ha valt lärare från olika skolor eller olika arbetslag 

eftersom våra respondenter från samma arbetslag samarbetar vilket kanske 

påverkat deras svar. Vi menar dock att det centrala för oss var att få en 

uppfattning om den individuella lärarens förhållningssätt till arbetet med 

barnlitteratur, något som vi ändå tycker att vi uppnått.  

 

Vissa intervjufrågor fick vi inte ett specifikt och tydligt svar på, utan mer 

generella svar där respondenterna kunde nämna andra detaljer om sitt 

arbetssätt. Detta är knappast oväntat vid en semistrukturerad intervju men 

det kan även bero på våra intervjufrågors breda karaktär eller vår 

intervjuteknik. Vårt fokus låg på att ta reda på lärarnas förhållningssätt till 

barnlitteratur men lärarna tolkade frågorna mer till läsningens roll. Med 

detta i åtanke skulle vi kanske ha haft en mer strukturerad intervju med mer 

styrda frågor som inte gav upphov till respondenternas fria tolkningar. Trots 

fria tolkningar anser vi att vi fick svar på våra frågeställningar och vårt 

syfte. Då vi fick reda på lärarnas förhållningssätt vilket i sig stärker studiens 

trovärdighet.  

 

Vi anser att studiens kvalitativa karaktär var nödvändig, eftersom den bäst 

motsvarar vårt syfte och frågeställningar. Med hjälp av intervjuerna kunde 

vi få en bild av lärarnas förhållningssätt till barnlitteratur i undervisningen. 

Vi anser oss pålästa inom området vilket gjorde att vi kunde utforma 

intervjufrågorna med tydlig utgångspunkt i litteraturgenomgång. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 

Lärarnas svar hade en oerhört stor spridning och i resultatdiskussionen 

kommer vi främst att presentera och diskutera lärarnas arbetsmetoder, 

föräldraansvaret och deras tankar om litteraturläsning.  

 

Resultatet visar att lärarna arbetar väldigt olika med barnlitteratur i 

undervisningen vad gäller valet av metod. Hur och varför de arbetar med 

barnlitteratur skiljer sig åt. Lärarna nämner ordet kontroll av läsförståelse i 

och med högläsning men hur denna kontroll går till utvecklas inte vidare i 

svaren, vilket kan bero på intervjusituationen. Vi antar att det sker genom 

samtal eftersom lärarna använder högläsning för att skapa diskussion och då 

kan diskussionen om boken och hur eleverna har förstått innehållet inte 

undgås. Vid sådana diskussioner interagerar läraren och eleverna med 

varandra. Därför är det viktigt anser vi att betona vuxnas stöd för att 

eleverna ska utveckla sin läs- och berättelseförmåga och bli medvetna om 

sina egna kunskaper. Även Körling och Chambers (2003 och 1995) anser att 

vuxnas stöd är viktigt och talar om den proximala utvecklingszonen som 

ingår i Vygotskijs teori. Respondenternas svar visar att de är delaktiga i 

arbetet med barnlitteratur och fungerar som stöd till eleverna. Exempelvis 

vid boksamtal leder lärarna samtalet tillsammans med eleverna, där de kan 

utmana eleverna med frågor och få dem att närma sig den proximala 

utvecklingszonen, men också få dem att utvecklas inom sin "zon". Vi vill 

betona att det inte bara sker ett sådant lärande mellan lärare och elev, utan 

det kan även förekomma mellan elev och elev, eftersom de besitter olika 

sorters kunskaper och erfarenheter.  

 

Den tysta läsningens roll i skolan har olika funktioner bland lärarna och alla 

är överens om att läsningen är viktig. Det skiljer sig dock i vad lärarna anser 

om hur mycket tid som ska avsättas för läsning. Antingen ska läsningen ske 

på elevernas ansvar utöver den vanliga undervisningen, fast ändå 

uppmuntras och tas tillvara på. Eller så bör det avsättas tid till tyst läsning, 

för att eleverna ska hinna in i bokens handling. Detta är viktiga synpunkter 

att ta i anspråk vad gäller den tysta läsningen i skolan så att alla elever får 

läsa på lika villkor. Även Chambers (1995) betonar regelbundenheten med 

tyst läsning där han rekommenderar femton minuter varje dag, men denna 

tid ska öka ju äldre eleverna blir. Stunden där eleverna läser ska inte vara 

styrd av läraren utan det ska ske på elevers egna villkor, men han menar att 

eleverna måste vänjas vid situationen eftersom eleverna har olika 

förutsättningar att sätta sig in i bokens värld. Chambers synpunkter på hur 

läsningen ska ske är tvetydig för antagligen måste situationen vara styrd för 

att skapa vana hos eleverna, så de vet hur tyst läsning ska gå till. Hans 

tvetydighet fortsätter när han konstaterar att läsningen i de yngre åldrarna 

inte behöver ske i fullständig tystnad, för kräver läraren detta i alltför hög 

grad kan motivationen skadas hos eleverna. Vår studie visar att detta med 

”egna villkor” inte alltid fungerar i praktiken. De lärare som ville få 

lässtunden mindre styrd och där det var elevens eget ansvar att läsa vid 

stunder där eleverna exempelvis väntar in varandra från en rast kan medföra 

att eleverna får mindre tid till läsning. Detta resulterar också i att det inte 

blir någon regelbunden läsning. Lärarna som ansåg att man skulle avsätta tid 
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till läsningen går också emot Chambers tankar om elevers ”egna villkor” 

men skapar mer regelbundenhet i elevers läsning. Vi anser att det är viktigt 

att eleverna får vänjas vid att läsa genom att göra det regelbundet, och att 

man som lärare får känna av när klassen är redo att ta eget ansvar. 

 

Lärarens förhållningssätt i och med den tysta läsningen är mycket viktig för 

att främja elevernas läsning, menade lärarna. En lärare låter eleverna läsa 

lite varje dag oavsett om de läser eller bläddrar i boken, men medan de läser, 

läser även han för att vara en god förebild och visa på att lässtunder är 

betydelsefulla. Det är ett nytt syn- och tankesätt, för under tiden från vfu:n 

brukar lärare passa på att göra andra arbetsuppgifter. Med hans sätt att tänka 

visar man som lärare att läsning är betydelsefullt och intressant, oavsett om 

man är elev eller lärare, barn eller vuxen. Vi förknippar det med Säljös 

(2009) tankar om att lärandet är situerat, och frågar oss hur stämningen blir 

inför den tysta läsningen om läraren går runt i klassrummet eller ut och in ur 

klassrummet och gör annat? Det lär störa eleverna i deras läsning som vi 

menar ska vara rofylld. Vi tänker även ur jämlikhetsperspektiv mellan lärare 

och elev, då läraren behöver visa att läsningen är viktig och betydelsefull 

även i vuxen ålder. Detta kan knytas an till Gambrells (1996) som visade att 

lärarna ville arbeta med motivationen angående elevers läsning av litteratur. 

Vi anser att motivation och intresse hör ihop och som inte kan skiljas åt för 

utan motivation kan inget intresse väckas och inget intresse kan väckas utan 

motivation. Att motivera elever i lärandesituationer är en stor del av det 

pedagogiska arbetet anser vi och som man som lärare inför varje lektion bör 

ha i åtanke. Eftersom elevgruppen innehåller barn med olika förutsättningar 

och erfarenheter behöver en del elever motiveras mer än andra beroende på 

vad som ska undervisas. Vad det gäller läsning kan även här elevers 

bakgrund spela en stor roll, de elever som kommer från ett hem där det läses 

mycket behöver kanske inte samma motivation än de elever som kommer 

från ett hem där det inte läses så mycket eller ingenting alls. Här får vi som 

lärare ett ansvar att arbeta för att skapa jämlikhet i klassrummet och arbeta 

för att alla elever finner något intresse i att läsa.  

 

Något annat som framgår av resultatet var att lärarna sätter metoden 

bokrecension i samband med andra syften än vad som är brukligt. En lärare 

använde metoden för att tipsa om böcker och andra använde den för att 

bedöma elevers läsförståelse. Ser vi till den litteraturgenomgång så nämns 

metoderna läslogg och läsjournal, där läsjournalen liknar mer en 

bokrecension och som har som syfte att tipsa om böcker medan läslogg 

liknar mer den metod som läraren använder för att bedöma elevers 

läsförståelse. Eleverna ska i en läslogg gå mer in på djupet i bokens 

handling och reflektera över den. Reflektionerna ska därefter diskuteras med 

de övriga klasskamraterna. Under processen för läraren och eleverna en 

dialog med varandra och på så sätt kan läraren se hur eleven tar till sig texter 

via sin förståelse (Westerlund 2009). Eftersom metoden begär att eleven ska 

reflektera kring innehållet och koppla sina egna erfarenheter till det lästa, 

bedömer vi att det ställer höga krav på eleven. Eleverna måste därför ha 

goda läs- och skrivkunskaper för att de ska klara av en sådan modell som 

Westerlund ger som förslag. Läsloggen gör det lättare för läraren att se om 

eleverna har förstått det de har läst och vilka kopplingar de gjort. Den menar 
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vi fungerar mer som ett underlag för bedömning medan läsjournal inte ska 

jämföras eller bedömas enligt Chambers (1995). Även metoden boksamtal 

användes som ett tillfälle att tipsa om böcker men här menar Chambers 

(1995) att boksamtalets främsta syfte är att eleverna ska få  utveckla sina 

tankar genom att diskutera och reflektera över händelser, attityder och 

värderingar kring bokens budskap. Vi anser att det är viktigt att veta de 

olika metodernas syfte och använda dessa med eftertanke i undervisningen. 

Det medför att lärarens pedagogiska val stärks mot litteraturgenomgången 

och mot styrdokumenten.  

 

Vi märkte att hemmets betydelse för elevers läsutveckling var något flera 

lärare ansåg som viktigt, men även här skiljde sig lärarnas synsätt åt. Flera 

lärare menar att det är en större utmaning att få elever att bli intresserade av 

läsning om föräldrarna själva inte visar ett sådant intresse. En lärare menar 

att vuxna och barn skiljer sig åt i sin läsning, då vuxna oftast läser olika 

slags texter. Hon menar att barn också måste läsa varje dag, även på lov. 

Detta ställer krav på att föräldrarna ska ha goda läskunskaper, ha tid eller ta 

sig tid till sina barns läsning. För de elever som inte har dessa föräldrar som 

stöd, missar då den möjligheten att utveckla sin läsförmåga i hemmet. Vi 

menar att elever utan hemmets stöd inte får samma förutsättningar som 

elever med fullt föräldrastöd. Det blir inte en skola för alla. Hur stora krav 

kan vi som arbetar i skolan ställa på föräldrarna?  

 

Lärarna var överens om att läsintresset var viktigt att främja. De flesta 

lärarna tycker att läsintresset är centralt däremot framkom inte någon 

förklaring om hur och varför hon arbetar, vilket visar att det behövs mer 

kompetensutveckling inom arbetet med barnlitteratur.  

 
"Jag vet inte riktigt hur jag främjar det. På något vis så visar DE ett intresse 

och de frågar Vad står det där? Hur läser man det?" 

 

Probst (1992) beskriver hur litteraturläsning kan bidra till att eleven kan få 

fördjupad självförståelse och förståelse för andra människor, något som 

även  lärarna i denna studie tycker är viktigt, någon ytterligare motivering 

om varför framkom inte. Svaren visar istället att lärarna uppfattar 

främjandet av läsförmåga som den största vinsten med barnlitteratur. Vi 

menar att olika metoder i arbetet med barnlitteratur kan bidra till mycket 

mer än bättre läsförmåga, såsom en känsla av som Norberg (2003) uttrycker 

det en gemenskap och förståelse för andra kulturer. Vi anser att lärares val 

av böcker inför högläsning, och samtal om böckerna är viktigt även för att 

vidga elevers förståelse för olika kulturer.  Förberedelserna inför dessa 

högläsningsstunder är särskilt viktiga så att det finns utrymme för dialog och 

diskussion om  det lästa. Ur ett samhällsperspektiv är det allt viktigare idag 

att öka förståelsen för andra kulturer eftersom vårt samhälle är 

mångkulturellt och vår kontakt med vår omvärld ökar på grund av det stora 

informationsflödet. Med hjälp av barnlitteratur öppnas världen upp för 

eleverna och skapar större förståelse. 

Wiseman (2010) konstaterar att styrdokumenten ska utgå från elevens 

lärande, hur hon eller han lär sig läsa istället för att utgå från vad elever ska 

lära sig så som Lgr11 uppmanar till i det centrala innehållet. Vi anser att 
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Wisemans tankar är intressanta då han belyser den individuella 

lärandeprocessen gällande läsning, vilket projektet Listiga räven 

förespråkar.  

I det centrala innehållet i Lgr11 ska elever ta del av texter i andra 

framställningsformer, exempelvis i form av sång och dramatik. Detta  anser 

vi är ett ypperligt tillfälle att använda barnlitteraturen i undervisningen. 

Inom projektet Listiga räven arbetade man särskilt med dramatik för att 

träna elevers läsförståelse.  
 

Vi anser att barnlitteraturen har en betydelsefull roll i skolans verksamhet, inte 

bara för att stärka elevers läsning utan också för att belysa viktiga 

samhällsfrågor där elever ges möjlighet att uttrycka åsikter och känslor. Ett 

kreativt förhållningssätt såsom drama tror vi kan främja elevers läsintresse och 

förståelse för litteraturens budskap. Vi har till exempel fått erfarenhet av 

handdockans betydelse för elevers språkutveckling i vår utbildning. Det är en 

estetisk uttrycksform som kan användas i arbetet med barnlitteratur. Andra 

estetiska uttrycksformer såsom konst är också föredömligt att arbeta med 

eftersom det ingår mycket av det i exempelvis bilderböcker.  

Läraren har ansvar för att vara en god förebild och har en betydande roll för 

elevers fortsatta utveckling. Därför är det av ytterst vikt att läraren har god 

kompetens av ett forskningsbaserat litteraturdidaktiskt förhållningssätt. 
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Vidare forskning 
 

Våra intervjuer gav oss en uppfattning av arbetet med barnlitteratur men inte 

så mycket om hur det ser ut i praktiken. Det skulle vara av stort intresse att 

genomföra klassrumsobservationer av hur lärare arbetar med barnlitteratur 

utifrån Lgr11, för att se hur teori och praktik fungerar i skolans verklighet. 

Där kan antalet respondenter utökas vilket ger en bredare bild av 

studieobjektet.   
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 

 

- Hur arbetar du med barnlitteratur i undervisningen?  

- När arbetar du med barnlitteratur?  I vilka ämnen?  

- I vilket syfte använder du barnlitteraturen?  

- Hur sker valet av litteratur?  

- Hur arbetar du för att främja elevers läsintresse? 

- Vilka fördelar och nackdelar kan du se med att arbeta med barnlitteratur i 

undervisningen?  

- Sker det någon vägledning vid elevernas lån av böcker? I så fall hur kan 

den se ut? Om inte vägledning sker, varför?  

- Vad kan litteraturarbetet bidra till?  

- Något som respondenten vill tillägga?  

 


