
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Skönlitteratur på lågstadiet 

En studie om tre pedagogers syn och arbete gällande skönlitteratur 

Fiction in primary school 

A study of three teachers´ vision and work related to fiction 

 

Hawzhin Palanijafi 

  

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Examensarbetet- Grundlärarprogrammet 

Avancerad nivå, 30 hp 

Handledare:Patrik Wikström 

Examinator: Anna Swärdh 

2016-05-19 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to find out how three teachers in Sweden work with literature and fiction in 

school. The main focus of this study is to examine for what reasons the teachers use literature and fiction 

as a pedagogic tool. Research shows that using fiction in school as an education tool can develop pupils 

writing and linguistic improvement. 

The teachers who were interviewed in this study seem to have a positive attitude to fiction.  They also 

believe that fiction is increasing the pupils´ vocabulary and that group discussions about reading are 

important because the pupils learn to reflect reading. The interwied teachers´-mention that fiction has a 

positive effect on pupils’ general language development. 

The method which was used in this essay is qualitative interviews. The participants have between 3 to 16 

years of experience in their work field and the interviews were recorded and took place in their class 

room. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1-3 arbetar med skönlitterär läsning i 

skolan. Fokus i studien är att undersöka varför pedagoger arbetar med skönlitteratur i undervisningen. 

Forskning visar att användandet av skönlitteratur i skolan kan utveckla elevernas skriv- språkutveckling. 

Respondenterna i denna studie som blev intervjuade har en positiv inställning till skönlitteratur. De anser 

också att skönlitteratur ökar elevers ordförråd och att boksamtal kring böcker de läser är viktigt då 

eleverna lär sig att reflektera kring läsningen. Respondenterna nämner också att skönlitteratur har en 

positiv påverkan på lärandet och elevers språkutveckling. 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer. Lärarna som deltog i studien har mellan 3-

16 års erfarenhet av yrket och intervjuerna utfördes i respektive lärares klassrum och spelades in. 
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1.Inledning 
 

Under lärarutbildningen blev jag intresserad av skönlitteratur som kom att ingå som viktiga inslag under 

främst svenskkursen. Via föreläsningar och kurslitteratur lyftes skönlitteraturens positiva påverkan på 

lärandet vilket fångade min uppmärksamhet.  Varje dag läser vi texter som vi stöter på i vår omgivning, 

exempelvis veckotidningar, tecknade serier, reklamtexter och texter på mjölkpaketen. Det är dock 

genom den skönlitterära läsningen eleverna får möjlighet att vidga sina vyer och skapa en uppfattning 

om världen (Jönsson, 2009, s.67). När det kommer till barns läsande är det viktigt att läsningen känns 

meningsfull och intressant. Läsningen ska ge eleverna någonting, böckerna ska kopplas till deras värld 

där de kan känna igen sig. (Nilsson, 1997:37). Läsning handlar inte endast om upplevelser, genom 

läsning får eleverna även med sig en viss kunskap. Vidare nämner Nilsson (1997) att genom 

skönlitteratur kan eleverna känna sig delaktiga i den verklighet de befinner sig i. Skönlitteratur får 

eleverna att förstå andra människors livsöden och erfarenheter.  

Skolverket (2009) påpekar att svenska elevers presentationer var mycket goda vid 90-talets början i en 

internationell jämförelse, men därefter har det skett en nedgång. Vad som ligger bakom dessa 

förändringar har undersökts på skolverkets initiativ och faktorer som forksningen belyst är allt från 

systemnivå till klassrumsnivå. Den behandlar områden som samhällsfaktorer, reformer, resurser och 

skolans inre arbete. I ämnena matematik och naturvetenskapliga ämnen finns det en tydlig nedgång, men 

det finns även en svag nedgång i läsförståelse (Skolverket, 2009:8).  

Persson (2007) menar att vid 1800-talets slut talade man om “ett folk, ett språk, en litteratur ”  (Persson, 

2007:7) vilket innebar att syftet med läsning var att människor skulle formas in i en fosterlandskärlek 

och till att bli goda medborgare. Syftet med läsning var enklare då, meningen med läsning var att 

människan skulle fostras in i samhället. Idag är läsningen inte alls lika självklar som det var då, det har 

blivit svårare att besvara frågor kring hur och varför man ska läsa.  Vidare skriver Persson att läsning 

idag har en viktigare betydelse och större roll i skola. Litteraturen har förmåga att uppfylla så många 

olika behov att det i princip finns lika många svar på varför man ska läsa skönlitteratur som det finns 

läsare. Enligt Persson (2007) är orsaken till detta “omvälvande kulturella förändringar”. Han menar att 

det skett en kulturell förändring, där han tar upp mediakultur och globalisering som två faktorer som 

påverkat till att vår gemensamma kultur och vårt kulturarv försvunnit (Persson, 2007:7). 

Ytterligare en forskare som betonar  att andelen läsande barn sjunker är Kåreland (2001), hon menar att i 

dagens samhälle har många fått en oro för bokens framtid  då många barn är negativa till läsning. En 

anledning till detta kan bero på att tv-tittandet har ökat sedan 1900-talet och digitala verktyg har en stor 

central plats i dagens samhälle. Barn prioriterar att surfa på nätet, spela dataspel och videofilmer vilket 

hindrar tid till att hinna läsa. Numera är hindren till att läsa kanske inte som förr i första hand av 
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ekonomiska skäl, det är snarare en fråga om attityder. Det gäller att skapa en positiv inställning till 

böcker och läsning och ge barn tid och möjligheter att få umgås med böcker (Kåreland, 2001:18-19). 

Vidare nämner Kåreland (2005) att sagorna kan vara en motvikt till dagens tv-tittande, tv-spel och video, 

där barnen får använda sin fantasi och får en möjlighet till att diskutera och gestalta problem som finns i 

litteraturen, såsom mobbning och andra konflikter (Kåreland, 2005:95,96).  

I det centrala innehållet i läroplanen för årskurs 1-3 uttrycks det tydligt att undervisningen i svenska 

syftar till att eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

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

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

att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011:223). 

“Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” 

(Skolverket, 2011:223). 

Skönlitteraturens betydelse har en viktig plats i undervisningen enligt ovanstående resongemang. Därför 

har jag blivit intressarad av hur ett urval av lärare i årskurs 1-3 använder sig utav skönlitterär läsning i 

skolan. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett urval lärare i årskurs 1-3 arbetar med skönlitterär 

läsning i skolan och deras syn gällande skönlitteratur. För att nå målet med min studie har jag valt 

följande frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar 

 Tycker lärarna att det är viktigt att läsa skönlitterära böcker redan i tidig ålder? 

  Hur upplever lärarna vad eleverna läser för slags böcker? 

 Hur upplever lärarna att skönlitterär läsning påverkar eleverna ? 
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2. Begreppet skönlitteratur 
 

Nationalencyklopedins beskrivning av skönlitteratur är franska ”belles lettres”, sedan slutet av 1800-

talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. 

Motsatsen är facklitteratur. (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

3. Litteraturöversikt 

3.1 Historisk och nutidens syn på läsning 

Förr var litteraturläsning ett måste i skolan skriver Linnér (1984), läsning blev mer som ett slags “läxa” 

för eleverna istället för att den skulle gynna dem. Läsning av svenska litteraturens klassiker var viktigt 

då de skulle bli medvetna om nationens kulturella historia. Undervisningens fokus var på texterna och 

författarna blev det primära, med hjälp utav texterna skulle eleverna fostras till goda medborgare. Det 

blev svårt för eleverna att tolka texterna som de själva ville, texterna blev allt mer dominerande och det 

blev aldrig levande för dem. I dagens skola arbetar pedagoger med skönlitteratur på ett annorlunda sätt 

då elevernas behov och intresse är i fokus (Linnér, 1984:19). 

3.2 Varför är det viktigt med skönlitteratur? 

Brodow & Rininsland (2005) skriver att arbeta med skönlitteratur redan i tidig ålder med eleverna, där 

de får möta litteraturen i myter, sagor och sägner, är viktigt då eleverna får en större förståelse för att 

förstå världen och sig själva. Skönlitteraturen öppnar nya världar, läsning utav skönlitteratur utvecklar 

den egna språkbehandlingen och språkriktigheten och det ger även en ökad kunskap om kvinnors och 

mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder (Brodow & Rininsland, 2005:8-9). 

Även Langer (2005) framhåller litteraturens positiva påverkan och skriver att litteraturen gör oss till 

bättre tänkare. Den får oss att bli mer mänskliga genom att vi blir medvetna om hur vi är 

sammanlänkande med andra och får oss att röra oss mot drömmar och målsättningar som vi annars 

kanske inte ens skulle ha övervägt (Langer, 2005:172). Vasberg (2002) nämner att läsning av berättelser 

hjälper barn att bygga upp och finna en mening med livet. Läsning öppnar många världar och ger oss 

möjlighet att förändra våra liv (Vasberg, 2002:7). 

Kåreland (2005) nämner att barn som stöter på litteratur och läsning utvecklar större språkkunskaper och 

ett större ordförråd. Genom litteraturen blir barn medvetna om bokstäver och skapar ett intresse för att 

lära sig läsa. Med hjälp utav litteraturen får barnen en bra grund inför skolan. Barn som läser och får 

höra sagor får det enklare att skapa ett intresse för böcker och det blir ett slags förberedande för läs-och 

skrivträning (Kåreland,2005:94).  
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Vidare nämner Kåreland (2005) att läsning utav böcker som förmedlar de klassiska sagorna och 

kulturarvet berikar så mycket då det finns mycket kunskap i böckerna om exempelvis kultur och etik.  

Barnen utvecklar en större förståelse och medvetande om olika kulturer i andra länder men även i 

Sverige. Barnen får möjlighet att reflektera och diskutera om genusproblematiken och 

konfliktproblematik.  Genom litteraturen kan barnen få alternativ och motbilder till det massmedia 

förmedlar. Barnen förstår inte riktigt vad som sker i världen då tempot är för snabbt eller att det blir svårt 

att förstå språket och detta förvirrar barnen (Kåreland, 2005:95,96) . Litteraturen kan även hjälpa 

eleverna att bearbeta sina känslor genom att man väljer böcker som har förmågan att känslomässigt 

beröra barnen.  När man väljer böcker med utgångspunkt i barnens personliga behov hjälper det dem att 

förstå sina egna reaktioner och reflekterar över sina erfarenheter och upplevelser. Om ett barn 

exempelvis har fått ett syskon kan man välja böcker med detta tema. Berättelsen kan hjälpa barnen att 

uttrycka sina egna känslor i ord, bild och lek (Kåreland, 2005:96). Hene och Wahlen (1991) skriver att 

när barn möter litteratur får de upplevelser av skönhet, spänning, humor och lust att själva experimentera 

med språk och stil när de skriver (Hene & Wahlen,1991:197).   

3.3 Hur läraren kan skapa läslust hos eleverna 
Vasberg (2002) betonar att det är viktigt att som lärare försöker fånga elevernas intresse till olika texter 

och få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen.  För att kunna skapa ett förhållande till en 

berättelse kan man göra läsningen intressant på ett naturligt sätt och använda sig av att läsa sagor och 

berättelser tillsammans. Som lärare är det viktigt att man ställer frågor till barnen när de läser en 

berättelse och att man går igenom texten tillsammans och att man diskuterar kring texten för att höra 

allas synpunkter. Detta är viktigt att göra då man får se om eleverna förstår vad de läser och att de får 

lära sig att det finns likheter och skillnader mellan olika texter. Läraren kan efter avslutad bok ställa 

frågor som exempelvis: 

- Vad tror du boken handlar om? 

- Varför tror du att den skrevs, och för vem? 

- Hur reagerar du på den? Förstår du vad den vill säga? (Vasberg, 2002:95). 

Kåreland (2005) ha gjort en studie där hon undersöker pedagogers syn gällande litteratur. I studien 

nämner hon att pedagogerna i hennes urval använder olika metoder till att motivera eleverna till läsning. 

Hon framhåller att pedagogerna har ett stort intresse och engagemang för böcker. De fokuserar mycket 

på att fånga elevernas intresse till att läsa och lägger ner mycket tid på detta. Vissa av pedagogerna anser 

att det är viktigt att visa bokens bilder samtidigt som man läser, andra framhåller att barnen behöver få 

skapa sina egna bilder, och då ska de inte störas av bokens bilder. Angående högläsning och elevernas 

delaktighet vid högläsning hade pedagogerna olika åsikter kring detta. En del anser att man ska läsa utan 

avbrott för barnens frågor och andra anser att barnen måste få avbryta och ge uttryck för sina 
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funderingar. Genom väl genomtänkta litteratursamtal kan eleverna få en möjlighet att beskriva hur de 

upplevt en berättelse (Kåreland, 2005:100-101). 

 

3.4 Tid och plats för läsning 

Vasberg (2002) skriver att i ett klassrum är det viktigt att det är bra stämning då detta påverkar 

inlärningen. Att ha en bra miljö i skolan och känna en samhörighet förbättrar inlärningen genom att 

eleverna känner sig trygga och då blir läsningen kul samtidigt som det är lärorikt. En studiemiljö med 

bra ledning innebär att läraren kan ha uppsikt över eleverna, det ger även eleverna gott om tid att läsa 

och skriva samt samtala om böcker. När läsåret börjar ska eleverna känna sig välkomna till ett 

välorganiserat och väl utrustat klassrum. När man får en klass kan det vara bra att eleverna får hjälpa till 

att göra klassrummet till sitt eget. Detta får dem att känna en gemenskap och att de värdesätts. Som 

lärare ska man se till att det finns många olika typer av texter i klassrummet som t.ex. sånger, verser, 

berättelser, regler m.m. (Vasberg, 2002:141,142). 

När det kommer till läsning bör eleverna få möjlighet till att läsa självständigt varje dag. Att i början läsa 

tio till femton minuter kan vara en bra början och med tiden lär sig barnen att öka på tiden till 30 

minuters läsning. Det kan också vara bra att göra en bekväm plats eller någon slags hörna där eleverna 

får vara ifred och läsa eller om man lägger ut kuddar på den stora mattan i klassrummet just då det är 

lässtund, belysningen i klassrummet är också viktigt (Vasberg, 1996:88) . Även Chambers (1994) 

betonar vikten av att det ska finns speciella platser som är till för endast läsning i klassrummet. I 

klassrummet finns det oftast en läshörna, det är viktigt att läshörnan är tyst nog att de som vill läsa inte 

blir störda (Chambers, 1994:37–38).  

Speciella läsplatser betonar också läsandets värde. Man reserverar inte en plats åt en enda aktivitet om man inte anser 

den oerhörd viktig. Genom att helt enkelt existera, användas på ett bestämt sätt och skyddas av enkla, lättfattliga regler 

talar läsplatserna om för barnet, och det utan att läraren överhuvudtaget behöver säga något, att i det här klassrummet, 

i den här skolan, betraktar vi läsning som något mycket betydelsefullt (Chambers, 1994: 39) 

Kåreland (2005) skriver att många av litteraturaktiviteterna skärper uppmärksamheten, ger lugn och ro. 

Det är vanligt att litteratur används i samband med vila men även vid andra tillfällen som t.ex. när 

barnen behöver varva ner, kan det fungera med läsning (Kåreland, 2005:97). 

Hene och Wahlen (1991) nämner ur en lärares perspektiv att när man ska sitta och läsa är atmosfären 

och omgivningen viktig då miljön påverkar oss. Vidare nämner  Hene och Wahlen (1991) att böcker är 

viktigt och att det ska finnas böcker överallt. Dessa böcker ska inspirera, trösta och lära oss, böckerna 

ska synas hela tiden och finnas i alla svårighetsgrader. Det är viktigt att klassrummets dörr är öppen vid 

halv 8 på morgonen, eleverna kan komma och bara sätta sig och börja läsa. Det är en bra start på dagen 

att sätta sig på soffan eller vid skolbänken och börja läsa än att stå ute och frysa tills klockan ringer in 

(Hene & Wahlen, 1991:43).  
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Skolverket (2011) nämner att det finns olika sätt att få en elev till att vilja läsa. Det kan vara nyttigt att 

veta vad som kan påverka läslusten. Pedagogen bör stanna upp och fundera på hur man ska få eleverna 

till en ”livslång lust till att lära” (Skolverket, 2011, s. 7).  

Chambers (1994) betonar två olika aspekter som påverkar resultatet av den mänskliga aktiviteten. Dessa 

två aspekter kallar han för de inre och yttre förutsättningarna. De inre förutsättningarna är exempelvis, 

våra känslomässiga attityder, våra förväntningar, tidigare erfarenheter, kunskaper och sinnesstämning 

(Chambers, 1994:20) som alla påverka vår vilja att läsa.  Med de yttre förutsättningarna menas 

omgivningen runtomkring eleven. Chambers (1994) menar att det kan vara svårt att fokusera och sjunka 

in i bokens värld när det är mycket ljud och stökigt runtomkring. Yttre föruttsätttningarna handlar om 

allt från platsen du befinner dig på till vilket väder det är. Dessa två olika förutsättningar påverkar vårt 

beteende men också vår inställning till det vi ska göra. Genom att ha en stimulerande läsmiljö där man 

tänkt över varje inslag noggrant kan man påverka de inre förutsättningarna genom de yttre 

förutsättningarna (Chambers, 1994:20–21).  

3.5 Högläsning 
Lindö (2005) skriver att inför högläsning är det viktigt att läraren har läst texten flera gånger, det handlar 

om mycket mer än att bara läsa högt. Det handlar om att leva sig in i berättelsen och kunna bjuda på sig 

själv.  Som lärare behöver man gå in i dialog med texten, ta till sig den känslomässigt och intellektuellt 

utifrån såväl ett vuxen-som ett barnperspektiv och planera för vad pedagogen vill samtala med sina 

elever om (Lindö, 2005:55). 

Lärarens förhållningssätt till läsning påverkar eleverna mycket. Som pedagog är det viktigt att man 

väljer texter som man själv tycker om så att barnen upplever lärarens engagemang, vilket smittar av sig 

på eleverna (Lindö, 2005:56). 

Lindö (2005) beskriver vidare att litteraturpedagogen Inger Norberg har utarbetat en modell för 

högläsning av ungdomsböcker som innehåller fyra faser, dessa har Lindö (2005) anpassat till yngre barn. 

I de fyra faserna beskrivs det att genom att diskutera personer, handling, samtala om omslagsbilden och 

låta barnen gissa vad boken kommer att handla om väcker det elevernas intresse. Under arbetet är det 

viktigt att variera aktiviteterna som högläsning, kortskrivande utifrån texten, boksamtal, diskussioner 

m.m. När eleverna läser hemma kan de få med sig frågor att fundera på, exempelvis att iaktta personer, 

citera och kommentera i sin läslogg etc. Efter att man läst hela boken kan det vara bra om man ger 

eleverna stödfrågor som de kan fundera kring. Det kan också vara nyttigt att i helklass eller grupp ha ett 

avslutande samtal som synliggör elevernas tankar ytterligare (Lindö, 2005:57). 

Chambers (2011:71) skriver att en fördel med att läsa högt är att det tar lika lång tid för alla att läsa. Han 

tar även upp att beroende på om man lyssnar eller läser själv kan man tolka boken på olika sätt, det är 

alltså inte samma sak att lyssna på en högläsningsbok som att läsa den själv.  
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Fridolfsson (2008) betonar vikten av högläsning och skriver att högläsning har en stor betydelse för 

barnet under hela dess skoltid och inte endast under barnets förskoletid. Genom högläsning blir barnet 

medveten om hur ord ordnas i meningar och hur dessa byggs upp till berättelser (Fridolfsson,208:30ff). 

Lundqvist (1995) hävdar att ”vårt behov av att berätta och höra berättelser är lika gammalt som vårt 

språk och kommer troligen att följa oss så länge vi finns som släkte”. (Lundqvist, 1995: 116). Genom 

högläsning får man uppleva en riktig läsupplevelse och det är genom att bli läst för som vi blir läsare. 

Edlund (2005) menar att högläsning är den form av läsning som är mest demokratiskt, eftersom där är 

alla lika. När vi får ta del utav denna läsupplevelse kan vi förstå meningen med att själva läsa böcker 

(Edlund, 2005: 32-33). Det är viktigt att man läser böcker för barnen dagligen då det har en mycket god 

verkan på barnen (Ekström & Isaksson, 2000: 39). 

3.6 Läsandets cirkel 

 

 

Chambers (2011) skriver om något han kallar för läsandets cirkel. Denna cirkel förklarar vad som sker 

när vi läser. Han menar att ”varje gång vi läser gör vi i själva verket något annat” .”Det är inte en linjär 

kedjereaktion, där man börjar på A och fortsätter till ett avlägset Ö.” (Chambers, 2011:15). Det är 

snarare en cirkel, där de olika leden för oss tillbaka till början igen. Chambers (2011) betonar fyra olika 

punkter som utgör stommen i läsandets cirkel.  

Den första punkten är att välja, denna process handlar om att när vi väljer böcker styrs vi av en mängd 

olika aspekter. Han menar att varje val är beroende av tillgång, finns det gott om böcker att välja mellan  

är chansen större att vi vill läsa något vi tycker om. Vi måste ha tillgång till böcker för att vilja läsa och 

bland dessa böcker måste det finnas sådana böcker vi vill ha (Chamber, 2011:16). Vidare belyser han ett 

exempel från sin egen erfarenhet av skolans tillgång till böcker. Han skriver att när han gick i skolan 

fanns det 50 skönlitterära barnböcker som förvarades i ett låst skåp som bara öppnades några minuter 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://epubl.ltu.se/1652-5299/2008/035/LTU-LAR-EX-08035-SE.pdf&psig=AFQjCNG3UfkLDVXolW7gq-9AM2eRyvIDNw&ust=1465501280245868
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varje fredag. Detta lyfter han som ett problem och betonar vikten av att det ska finnas tillgång till böcker 

i skolan (Chambers, 2011:17). 

Den andra punkten är att läsa. Här menar Chambers (2011:19) att läsning handla om mycket mer än att 

låta ögonen löpa över texten. Han menar att nybörjarläsare ofta tror att de inte kan läsa förrän de klarar 

av att avkoda varje ord i en text. Bästa sättet att hjälpa en läsare att utvecklas är att pedagogen ger dem 

bekräftelse varje gång de lyckas med något medan de rör sig. Att välja bok är att lyckas, att slå sig ner 

och börja läsa är att lyckas och att bekräfta elevernas framgång kan vara bra för deras läsutveckling. 

Vidare nämner han att det tar tid att läsa skönlitterära texter. Att läsa skönlitteratur ligger i att upptäcka 

de olika mönstren som finns i boken som t.ex. handling och karaktärer och för att förstå sammanhanget 

krävs det tid. Vad gäller tiden för hur mycket det ska läsas skriver han att så länge barnet kan behålla 

koncentrationen och intresset (Chambers, 2011:41). Han pratar också om platsen för läsning och påpekar 

att vi läser bäst i en miljö där vi kan koncentrera oss och det är viktigt att koncentrationen inte störs av 

omgivningen (Chambers, 2011:20). 

På den tredje punkten pratar Chambers (2011) om reaktion och respons. Här påpekar han att vi 

människor fungerar så att när vi läser någonting  reagerar vi på det vi läser. Han pratar om två reaktioner 

som vi människor känner när vi läser. Den ena är att när vi läst en bra bok vill vi gärna uppleva den 

positiva reaktionen en gång till. Den andra är att vi inte kan låta bli att prata om en bra bok vi läst, vi vill 

att andra ska uppleva det vi just upplevt.  

Den sista punkten kallar han för vuxenstödet. Denna punkt har Chambers (2011) satt mitt emellan de 

andra punkterna och med detta menar han att vuxenstödet påverkar en stor del av de andra punkterna. 

Han skriver att eleverna kan ta stöd av varandra när de läser men det är med hjälp av en erfaren vuxen 

man kan bli en hängiven läsare. Vidare skriver han också att det inte bara är barnet som lär sig av den 

vuxna, utan också tvärtom (Chambers,2011:24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vygotskij var en rysk vetenskapsman, och likt många andra forskare som nämnts i litteraturdelen 

påpekar han vikten av högläsning och skönlitteratur. Hans teorier har haft en stor inflytande på svensk 

pedagogik under senare år.  Vygotskij intresserade sig för människors utveckling både ur ett biologiskt 

och ur ett sociokulturellt perspektiv (Lundgren, Säljö,2010:297). Det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling handlar om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin 

karaktärer.  När han pratar om språk refererar han det som redskapens redskap,han menar att det är 

genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss. Genom språket blir vi delaktiga i 

en kulturs eller ett samhälles sätt att se på och förstå omvärlden (Lundgren, Säljö, 2010:302). Det är 

genom samspel med andra människor vi utvecklar vår fantasi och estetiska uttryckssätt.(Lundgren, 

Säljö, 2010:303). 

 

För att beskriva och förstå lärandet använder den sociokulturella traditionen ett uttryck som kallas 

appropriering. Appropriering innebär att en person blir bekant med kulturella redskap, som t.ex. att 

skriva, cykla räkna, rita. I en tidig ålder blir vi bekanta med kulturella redskap genom att mycket av det 

redan finns i vår vardag. I vardagliga samtal lär vi oss automatiskt att samtala och samspela med 

föräldrar och syskon. Samspelet kan även ske med genom lek och andra aktiviteter och den 

appropriering som sker tidigt i livet är mycket betydelsefull (Lundgren, Säljö, 2010:303,304). 

 

Lindö (2005) påpekar Vygotskijs uttalande om högläsning .Detta kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivet, där Vygotskij menar att högläsning för barn är viktigt och det är någonting man borde göra 

under hela grundskoletiden. När man väljer böcker vid högläsning ska man som pedagog se till att välja 

böcker som ligger nära elevernas närmaste utvecklingszon, på så vis kan barn utveckla kunskaper. 

(Lindö, 2005:56).  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att behandla min metod. Här presenteras val av undersökningsmetod, urval, 

genomförande av intervjuer samt databearbetning. 

5.1 Val av metod 
Jag har i min undersökning använt mig av den kvalitativa intervjun som metod för att kunna besvara 

syftet samt frågeställningarna i min undersökning. Bryman (2011) påpekar att den kvalitativa intervjun 

som metoden är väldig populär inom kvalitativ forskning och detta beror på att metoden är flexibel då 

intervjun kan tillåtas att röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011: 412-413). Med hjälp av den 

kvalitativa metoden får jag möjlighet att gå djupare in i tankarna på informanterna och jag kan anpassa 

följdfrågorna efter de personer jag intervjuat. 

5.2 Urval 
Min undersökning bygger på intervjuer med tre olika lärare. Intervjuerna gjordes på två olika skolor för 

att få ett mer varierat urval av intervjuer.  Trost (2010) påpekar att vid kvalitativa studier vill man få en 

så stor variation som möjligt, ”urvalet ska vara heterogent inom en given ram ”(Trost, 2010:137). 

Jag började med att skicka ut mejl till slumpvis utvalda grundskolor i en stad i Sverige. Responsen på 

flera skolor var dålig men genom personliga kontakter hittade jag tre lärare som kändes relevanta för 

studien. Två av lärarna som jag har intervjuat kategoriseras som erfarna lärare då de har haft erfarenhet 

av yrket som 1-3 lärare 3 respektive16 år och är mellan 30-47 år gamla medan en av lärarna 

kategoriseras som icke-erfaren då personen jobbat som lärare i 3 år. Den icke-erfarna läraren har också 

tidigare arbetet med förberedelseklass och det är första gången hon är förstelärare i en årskurs 1:a. Jag 

valde även lärare som har ett intresse av att arbeta med skönlitteratur i sin undervisning, dels för att få in 

mer material att analysera samt att det var en viktig del för syftet. 

5.3 Genomförande 
Jag har under intervjuns gång använt mig av semistruktuerade intervjuer där jag använt mig av en 

intervjuguide. Detta innebär att jag har förberedd specifika frågor innan varje intervju men det har 

uppkommit frågor i efterhand inom samma område. Bryman (2011) beskriver intervjuguiden som en 

flexibel metod som ger forskaren chans att utforma intervjun på sitt eget sätt i förhållande till de svar 

som forskaren får (Bryman, 2011, s.415). 

Intervjuerna med respondenterna har skett på respektive arbetsplats i pedagogernas klassrum efter 

skoldagens slut eftersom det var den tid som passade pedagogerna bäst. Anledningen till att intervjuerna 

skedde i pedagogernas klassrum var för att de skulle känna sig bekväma i en miljö som de är i kontakt 

med dagligen. Intervjuerna skulle kännas lugna och harmoniska för att respondenterna skulle få en 

känsla av att det är behagligt och tryggt.  Trost (2010) skriver att det finns en skillnad mellan en intervju  

och ett samtal.  Den intervjuade ska uppfatta intervjun som ett samtal medan intervjuaren helst inte ska 
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uppfatta intervjun som ett samtal. Kvalitativa intervjuer innebär att den som intervjuar vill få tag på den 

intervjuades åsikter och tankar utan att själv dela med sig av sina egna (Trost, 2010:54). Det var det jag 

ville uppnå med mina intervjuer för att få ut så mycket material som möjligt och för att samtalen skulle 

kännas bekvämt. Alla tre lärare har intervjuats var för sig under inspelning, Intervjuerna spelades in med 

min mobiltelefon och varade i ca 30 minuter. Mina intervjuer skedde på så sätt att jag började ställa 

huvudfrågor sedan fick respondenterna tala fritt utifrån frågorna (bilaga 2). Bryman (2011) menar att 

man behöver vara aktiv som intervjuare men att det behöver finnas en balans där man heller inte blir allt 

för påträngande. (Bryman, 2011:423). 

Utöver inspelningarna som skedde under varje intervju har jag också antecknat lite efter varje fråga, 

detta gjorde jag för att använda anteckningarna som stöd för minnet. Sedan sammanställdes intervjuerna 

och det som kändes relevant användes till studien.  

5.4 Databearbetning 
När jag spelat in alla mina intervjuer, transkriberade jag intervjuerna ordagrant och gjorde sedan en 

sammanställning utav alla intervjuer. Detta gjordes direkt efter varje intervju då minnet fortfarande var 

färskt. Bryman (2011) nämner att när man gör en intervju är det bra om intervjuerna skrivs ut så tidigt 

som möjligt för att få ut helheten av intervjun, både det som sägs och hur det sägs (Bryman, 2011:429). 

Vidare nämner Bryman (2011:429) att det är mycket tidskrävande och kräver mycket pappersjobb att 

analysera det som har sagts. 

5.5 Reliabilitet och Validitet 
Bryman (2011) nämner att beroende på vilken typ av forskningsmetod man utgår ifrån i en studie så är 

reliabilitet och validitet beroende av de metoder som har valts (Bryman, 2011: 352-253). Det är väldigt 

viktigt att ha reliabilitet och validitet i ett arbete och att även jag som författare klargör vad det är som 

undersöks. Enligt Stukát (2005) är syftet med kvalitativa studier att öka förståelsen av vissa händelser 

och att forskaren inte endast fokuserar på delarna utan helheten också (Stukát, 2005:32). I min studie 

beskriver jag hur lärare i grundskolan arbetar med skönlitterära böcker i sin undervisning. Eftersom jag 

endast intervjuat tre lärare är det viktigt att man inte generaliserar att alla pedagoger arbetar med 

skönlitteratur på liknande sätt.  

Något som kunde stärka studiens tillförlitlighet är om jag skulle ha använt mig av ostrukturerade 

observationer för att jämföra respondenternas svar med verkligheten. Att använda observationer var inte 

något jag hade tänkt på innan undersökningen. Tanken av att använda denna observationsmetod kom 

försent och på grund av tidsbrist användes inte metoden. Jag har också anpassat vissa frågor efter varje 

situation och person och de svar jag fått fram, jag anser att det var mest relevant att göra så för att få ut 

det mesta av min studie. 
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5.6 Forskningsetiska principer 

I mitt examensarbete har jag informerat respondenterna om studiens syfte och vad mitt examensarbete 

handlar om (se bilaga 2). Jag har valt att inte skriva ut namn på de personer som intervjuats samt 

skolornas namn för att behålla anonymiteten. 

Vid genomförandet har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras 

beskrivning av de olika principerna, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer bör man tänka på när man gör en 

kvalitativ och kvantitativ undersökning i sitt examensarbete. 

Informationskravet: För att informera pedagogerna som ska medverka i undersökningen, kommer jag att 

skriva ett missivbrev där jag förklarar tydligt vem jag är, syftet och bakgrunden till examensarbetet samt 

att intervjuerna jag ska genomföra kommer att vara anonyma. Stukát (2011) skriver att när man skriver 

en missivbrev kan det vara bra att presentera brevet muntligt för dem medverkande i undersökningen. 

Detta leder till att den som ska intervjuas får en bild och kontakt med forskaren (Stukát, 2011:53). 

Vetenskapsrådet (2015-12-8) beskriver att regel nummer ett är att man som forskare ska informera 

deltagarna i undersökningen om vad det är som gäller för deras deltagande och att deltagandet är 

frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet: En viktig princip deltagarna kommer att informeras om i missivbrevet är att de har 

möjlighet att avsluta sitt deltagande under undersökningens gång. I missivbrevet kommer mina 

kontaktuppgifter finnas där de får möjlighet att ringa eller mejla mig om personerna som ska medverka 

känner att de vill ha mer information om undersökningen.  Vetenskapsrådet (2015-12-8) nämner att om 

en deltagare skulle vilja avbryta sin medverkan i undersökningens gång så är det fritt för henne eller 

honom att göra detta, igen medverkare ska känna tvång för att vara med i undersökningen. Detta betyder 

inte att den insamlade informationen under intervjun ska förstöras utan att man som forskare skall kunna 

använda den information som redan har samlats in, (Vetenskapsrådet: 10).  

Konfidentialitetskravet: Vetenskapsrådet (2015-12-8) beskriver i konfidentialitetskravet att det är viktigt 

att personerna som medverkar i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialiet och att forskaren 

är medveten om att personuppgifter inte publiceras i arbetet. Mina intervjuer kommer att vara 

konfidentiella då jag har valt att inte nämna forskningspersonernas namn, adress, vilket skola han eller 

hon jobbar på eller andra personliga uppgifter i mitt examensarbete. Att hålla personernas integritet är 

viktigt då datainsamlingen kan innehålla känsliga data. Det är även viktigt att man som läsare inte får 

tillräckligt detaljerad information om den individ som har blivit intervjuad, (Vetenskapsrådet:13).  Vad 

som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle och från en tid till en 
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annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de berörda, således ej forskaren och deras 

efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller kränkande (Vetenskapsrådet ,2015-12-8) 

Nyttjandekravet: Vetenskapsrådet (2015-12-8) nämner att de generella personuppgifterna får endast 

användas till det arbetet som personen har valt att medverka i. Uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften. I mitt 

examensarbete kommer jag se till att den information jag samlat in under mina intervjuer verkligen 

kommer att användas till mitt arbete. När jag har skrivit mitt examensarbete och använd mig utav det 

material jag har haft användning för kommer de inspelade intervjuerna att förstöras för att inte användas 

får något annat forskningsändamål. Genom att följa forskningsetiska principerna menar  Johansson & 

Svedner (2010) att man som forskare visar respekt och tar hänsyn till personerna som deltar i 

undersökningen. Det ökar motivationen hos de deltagande som medverkar i undersökningen och på så 

vis vinner man deras förtroende. Som forskare är det viktigt att jag respekterar personerna som valt att 

medverka i undersökningen för att de ska känna sig trygga och jag ska även kunna respektera deras 

åsikter och tankar. 
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Jag har valt att benämna lärarna i ordning, lärare 1, 

lärare 2 och lärare 3. Resultaten är baserade på de intervjuer som har genomförts med de tre olika 

pedagogerna. 

6.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Lärare 1 är 38 år gammal och är utbildad lärare från f-6. Hon har varit verksam lärare i 3 år och idag 

arbetar hon som klasslärare i en årskurs 1:a. I sin undervisning använder hon skönlitteratur genom att 

läsa högt för eleverna och eleverna har även egna böcker som de läser i varje morgon. Klassen har 

jobbat med sagotema och då har hon själv valt en skönlitterär bok att högläsa, men det finns andra 

tillfällen då eleverna även fått vara med och bestämma bok. När hon väljer att läsa högt för klassen 

tänker hon på ålderskategorin samt att det ska vara anpassat till eleverna. Hon tycker att det är viktigt att 

eleverna får läsa så mycket som möjligt för att det är då man lär sig nya ord och hur meningsbyggnader 

kan se ut bl.a. Vidare nämner hon vikten av skönlitterär läsning i tidig ålder. Eftersom hon idag har en 

årskurs 1:a är läsningen mycket viktig då det är nu eleverna kommer in i läsutvecklingen och lär sig att 

läsa lite svårare böcker, eleverna lär sig också att bli mer självgående. Hon nämner även att eleverna får 

välja böcker själva men det finns elever som väljer för avancerade böcker och behöver då hjälp med en 

anpassad bok som passar dem. Målet är att klassen ska läsa sina böcker varje morgon och under dagen 

har de lästräning, vilket innebär att eleverna läser böcker för varandra.  Eleverna läser allt möjligt, allt 

från faktaböcker till skönlitteratur. Hon säger att forskning visar en positiv syn på läsning och anser att 

ju tidigare man läser desto bättre, hon ser en utveckling på sina elever där de börjat med bokstavsarbete 

till hela meningar. När det kommer till tid för läsning i undervisningen säger hon “att man som lärare 

själv lägger upp tiden och att det viktigaste är inte hur man läser utan att man läser”. Hon anser att första 

lästräningen är viktig och att man ska få tillgång till att ha mindre grupper att läsa i. På skolan har de 

något som kallas läsduschar, vilket innebär att en specialpedagog kommer in och intensivläser under en 

viss period med vissa elever som inte riktigt kommit igång med läsningen. Hon avslutar även med en 

personlig reflektion kring skönlitterära böcker och känner att skönlitteraturen idag ses mer som positivt 

än vad den gjorde när hon själv gick i skolan. 

Lärare 2 är 47 år gammal och är utbildad lärare för årskurs 1-7. Hon har arbetat som lärare i 16 år och 

har idag en årskurs 3:a. Hon anser att det är viktigt att läsa skönlitterära böcker redan i tidig ålder för att 

barnens språkutveckling ska bli så gynnsam som möjligt samt att det har en stor betydelse för att 

eleverna kan ta del av alla ämnen i skolan. Barnen får bättre ordförråd och de får en god språkförståelse, 

vilket är mycket viktigt för deras utveckling generellt. Klassen börjar varje morgon med tyst läsning i 

ungefär 10 minuter, tiden för läsning varierar ibland beroende på hur stor koncentration klassen har. 
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Vidare nämner hon att de läser tyst för att dagen ska börja lugnt men de har även kontinuerligt 

högläsning. Hon väljer bok utifrån elevernas ålder och under tiden hon högläser samtalar de tillsammans 

om innehållet som t.ex. svåra ord eller vad som händer i boken m.m. De diskuterar även olika genrer och 

olika författare. Hon engagerar eleverna i läsning genom att eleverna får läsa högt för varandra i par eller 

i mindre grupper. Hon låter även eleverna berätta om en färdigläst bok eller så får de skriva en 

bokrecension. I klassrummet har hon böcker på olika nivåer som eleverna kan välja mellan, men hon 

finns som stöd för elever som behöver stöd vid val av bok. Hon ser positivt på skönlitterära böcker och 

nämner att det har varit givande och utvecklande för eleverna på olika sätt. En del elever har blivit goda 

läsare och andra har utvecklat sin fantasi där de skriver fantasifulla och bra berättelser. 

Lärare 3 är 30 år gammal och har arbetat som lärare i 6 år. Hon är utbildad lärare 1-6 och jobbar idag i 

en årskurs 2:a. Varje morgon börjar eleverna med att läsa i 10-15 minuter och innan förmiddagsrasten 

läser hon högt för klassen. Hon läser i stort sett varje dag för eleverna och läsningen varierar mellan 5-10 

minuter. Hon berättar också att de börjat introducera lässtrategier som kallas spågumman och detektiven, 

vilket innebär att vid en introduktion av en ny bok diskuterar de tillsammans i helklass vad de tror att 

boken kommer att handla om. De diskuterar exempelvis bokomslaget och titeln och utgår från det. 

Under läsningens gång kan det dyka upp svåra ord och begrepp, dessa svåra ord och begrepp samtalar de 

om i klassen för att öka elevernas ordförståelse och ordförråd. Som avslut av läsningen ber hon ibland 

eleverna att fundera för sig själva om vad de tror ska hända härnäst. Hon tycker att skönlitterära böcker 

är viktigt att läsa då det ökar elevernas ordförståelse och det ökar elevernas kreativitet och fantasi när de 

ska skriva egna texter. I klassrummet har hon böcker i olika nivåer som eleverna kan välja mellan och 

detta är för att det ska finnas böcker som är anpassade till alla elever då alla inte har kommit lika långt i 

sin läsutveckling. Eleverna läser skönlitterära böcker först och främst men läser också faktaböcker 

ibland. Som högläsningsbok väljer hon böcker som eleverna tipsar om eller böcker från kända författare, 

hon försöker också variera högläsningsbok utifrån genre för att eleverna ska möta olika slags 

skönlitteratur.  Hon nämner också att hon tycker att det är viktigt att vara “aktiv som läsare”, där hon 

menar att man ska leva sin in i boken och gestalta olika röster och karaktärer. Detta för att skapa ett 

intresse för boken samt att eleverna tycker att det blir spännande. Vidare nämner hon att hon väljer också 

böcker som eleverna skulle ha svårt att läsa själva och detta anser hon är bra då det dyker upp svåra ord 

som eleverna får möta, vilket ökar deras språkkunskaper och ordförståelse.  

6.2 Sammanfattning av resultatet 

Det framkommer i resultatet att de tre respondenterna på de olika skolorna har en positiv inställning till 

användandet av skönlitterära böcker i skolan. De anser att skönlitteratur är bra att använda som 

läromedel i undervisningen då det har positiv påverkan på lärandet. Alla tre pedagoger använder 

skönlitteratur i undervisningen på flera olika sätt, både via högläsning och som individuell läsning. 
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Pedagogerna uppger att de har högläsning varje dag eller flera gånger under en vecka och det är något de 

ser som en självklarhet. Det förekommer också gemensamma samtal och diskussioner om texter samt att 

eleverna får skriva bokrecensioner där de får reflektera kring det lästa. Samtliga intervjuade lärare 

nämner att vid individuell läsning är det eleverna själva som väljer bok utifrån deras eget intresse och 

behov, detta ökar elevernas läslust och intresset för att läsa böcker. I samtliga klassrum finns det också 

böcker i olika nivåer för att de ska vara anpassade till alla elever. De tre pedagogerna anser att tiden för 

läsning är tillräckligt och att det är de själva som lägger upp tiden när de kommer till att läsa böcker.  

De tre pedagogerna har liknande åsikter gällande användningen av skönlitterär läsning trots att de jobbar 

på olika sätt. Respondent 2 och 3 använder sig mer utav lässtrategier med koppling till skönlitteraturen. 

Respondent 1 nämner inget om hur hon arbetar med lässtrategier men hon har mer påverkan på 

elevernas val av böcker.  Respondent 2 nämner återkoppling till den skönlitterära läsningen genom att 

eleverna skriver bokrecension,detta nämner inte respondent 1 och 2. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera val av metod samt resultatet. Jag kommer att koppla 

resultatdiskussionen till tidigare forskning 

7.1 Metoddiskussion 

I min studie använde jag kvalitativ metod i form av intervjuer för att undersöka hur lärare arbetar med 

skönlitterär läsning i skolan och det anser jag passar bra för mitt syfte med denna studie. Det finns dock 

forskning som visar att det finns både fördelar och nackdelar med intervjuer. Detta är något Stukát 

(2005) nämner. Han menar att fördelen med intervjuer är att man kan skapa en relation till 

respondenterna, det ger dem utrymme och möjlighet att uttrycka sig och vidareutveckla sina svar när 

intervjun är ostrukturerad. Nackdelen med intervjuer är att de kan påverka studiens reliabilitet och därför 

bör man ifrågasätta svarens tillförlitlighet (Stukát, 2005:39). En ifrågasättning av svarens tillförlighet har 

gjorts i form av att jag noterat att undersökning kan ha stärkts om observationer hade gjorts som 

komplettering till intervjuerna. Eftersom jag i min studie endast intervjuat tre pedagoger kan jag inte 

endast utgå från dessa respondenter och anta att alla pedagoger arbetar med skönlitteratur på liknande 

sätt.  

Användningen av observationer i studien som komplettering till intervjuer skulle kunna medföra att 

respondenternas svar blir mer tillförlitlig. Bryman (2008) påpekar att när man använder flera metoder i 

en undersökning kan metoderna stärka varandras svagheter, det kan också bekräfta varandra 

(Bryman,2008:55) . I mitt exempel skulle observationer bekräfta respondenternas svar. 

7.2 Resultatdiskussion 

Respondenterna i denna studie har blivit intervjuade då jag valde att utgå från några huvudfrågor och 

sedan dök andra frågor upp under intervjun inom samma område. 

 Resultatet visar att både respondenterna och forskning ser positivt på skönlitteratur och har en positiv 

inställning till att använda skönlitteratur i undervisningen då detta gynnar elevers språkutveckling. De 

intervjuade lärarna jobbar med skönlitteratur på olika sätt men de har alla liknande svar på hur och 

varför det är gynnsamt för eleverna. Motiven till att använda skönlitteratur som läromedel är många och 

de anser alla att tiden för läsning är lagom. Varje morgon började eleverna med tyst läsning i samtliga 

pedagogers klassrum och även högläsning var något som förekom flera gånger i veckan eller varje dag. 

Att läsa varje dag är något Chambers (2011:41) uppmuntrar, han nämner att de ideala förutsättningarna 

är att varje barn, varje dag på skoltid  ska få en stund självständig läsning. Samtliga pedagoger börjar 

varje morgon med tyst läsning i ungefär 5-10 minuter. Johanesson, Vasberg (2001:23) menar att läsning 

ska ske varje dag i minst 30 minuter .  
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I läroplanen beskrivs det inte hur undervisningen i skönlitteratur ska bedrivas utan det finns ett 

tolkningsutrymme för lärare. Det är dock ett krav att arbeta med skönlitteratur i den svenska kursplanen, 

där syftet är att eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011:222). Det är alltså upp till respektive 

lärare att bestämma lästiden för skönlitteratur. Respondenternas svar gällande tiden för läsning var 

liknande, de alla lägger upp tiden för läsning själva. Respondenterna i studien nämner att de börjar 

morgonen med tyst läsning, där respondent 2 påpekar att tyst läsning på morgonen ger en lugn start på 

dagen. Kåreland (2001:18) betonar vikten av att ge barnen tid att umgås med böckerna i lugn och ro. 

Även högläsning var förekommande i undervisningen bland de intervjuade lärarna och forskning har 

visat att det har en god verkan för lärandet. I resultatet förekommer det att de intervjuade lärarna väljer 

en svårare bok vid högläsning, det kan dyka upp svåra ord och meningar som de kan samtala om i 

helklass.  Chambers (2011) framhäver att det alltid är svårt att läsa sådant vi inte hört först. När vi läser 

kan det finnas svåra ord eller meningar vi aldrig tidigare stött på. Genom att härma den som redan kan 

kan vi lära oss och steg för steg ocå så småningom ta över läsandet (Chambers,2011:62ff). Vidare 

nämner han att vid högläsning sker ett socialt samspel mellan läraren och eleven där läraren lånar ut sitt 

kunnande till eleven. Eleverna lyssnar på uttal, ord och betoning, genom lyssnandet utvecklas de och 

deras intresse för nya världar öppnas .Vid högläsning fokuserar eleverna mer om pedagogen gestaltar 

olika karaktärer och röster och det gör läsningen mer intressant (Chambers 2011:62ff).   

Lärarna i intervjun nämner också vikten av att samtala och diskutera om innehållet i boken man läser. 

Lärare 3 använder olika lässtrategier som t.ex. spågumman som förutspår och ställer hypoteser om 

texten genom att titta på bilder och rubriker för att samtala om innehållet i en bok medan de två andra 

pedagogerna inte använder sig utav dessa strategier men de samtalar fortfarande om boken. Lindö 

(2005) skriver att det är viktigt att samtala kring en bok för att göra läsningen intressant. Elevernas 

intresse för en bok ökar genom boksamtal och det gynnar även eleverna genom att de blir kreativa och 

fantasifulla. Det är viktigt att man samtalar om boken innan man börjar läsningen och att man under 

arbetet har diskussioner kring t.ex. handlingen och svåra ord och att eleverna efter boken får med sig 

frågor att fundera på (Lindö, 2005:57).   

Pedagogerna i studien använder högläsning i undervisningen och forskning visar att det är viktigt.  Ett 

vanligt förekommande moment för samtliga intervjuade pedagoger var att de alla har boksamtal. 

Boksamtalen kunde ske i helklass men även i mindre grupper. Studien visar att boksamtal är nödvändigt 

för att fånga elevers intresse, och eleverna blir också sedda. Vid högläsning fokuserar eleverna mer om 

pedagogen gestaltar olika karaktärer och röster och det gör läsningen mer intressant. Studien visar också 

att boksamtal är nödvändigt för att fånga elevers intresse, och eleverna blir också sedda. Även 

Fridolfsson (2008) betonar vikten av boksamtal och skriver att samspelet mellan den vuxna och barnet 
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bör vara centrala i den tidiga högläsningssituationen. Som vuxen ska man vägleda barnet och det är 

kvaliten i dialogen som är viktiga. Den vuxna ska även ge barnet tid att få delta i boksamtalet. 

Fridolfsson menar också att vid samtal om svåra ord och begrepp, som tidigare varit främmande för 

barnet, bearbetas på flera olika sätt och så småningom bli en del av barnets ordförråd 

(Fridolfsson,2008:31). 

Pedagogerna i intervjun hade alla böcker i klassrummet som eleverna kan läsa. Det fanns olika böcker 

att välja mellan och det fanns även böcker på olika nivåer. Brodow & Rininsland (2005) skriver att det 

att det är viktigt att läraren hittar texter på rätt nivåer, inte för enkla och inte för avancerade, till eleverna 

för att det kan hända att eleverna vill läsa men kör fast i texterna. Även Vasberg (2001:23) nämner att 

läsintresset ökar när det finns böcker i olika svårighetsgrader. Fridolfsson (2008) påpekar att det finns 

studier där man undersökt vilka drag som är karaktäristiska för de lärare som är särskilt duktiga på att 

lära barn att läsa. Till exempelvis ser dessa lärare till att barnen har god tillgång till material som särskilt 

gynnar den litterära utvecklingen. Lärarna ser till att det finns olika sorts material som stimulerar barnets 

läslust. Deras klassrum präglas av att det finns tillgång till många olika slags böcker i olika genrer och 

svårighetsgrader (Fridolfsson,2008:37). 

Resultatet visar också att de tre respondenter som medverkat i undersökningen låter sina elever välja 

böcker ibland. I klassrummet har de också nivåanpassade böcker som eleverna kan välja mellan då alla 

elever inte kommit lika långt i sin läsutveckling. Detta är något Brodow & Rininsland (2011) också 

påpekar där författarna skriver att en viktig faktor för att väcka läsintresset hos eleverna är att de ska få 

välja böcker samt att det ska finnas böcker som är väl anpassade till elevernas aktuella behov och 

intresse (Brodow & Rininsland ,2005:87).Även Kåreland (2005) betonar att vid val av bok ska man utgå 

från barnens perspektiv, deras intressen och erfarenheter.   

Jag anser att det är viktigt att det finns ett variet urval av böcker i klassrummet. Detta för att eleverna ska 

kunna bekanta sig med olika slags texter och böcker. Det är också viktigt att det ska finnas både lite 

svårare böcker samt lite lättare böcker för elever som är i behov av det. För att fånga elevernas intresse 

för läsning ska de få möjlighet till att välja böcker själva men som lärare ska man kunna finnas som stöd 

om det finns elever som har svårt att själv välja en bok. Väljer eleverna en svår bok kan de tappa 

intresset och därför tror jag att det är bra att man som pedagog finns som stöd för elever som har svårt att 

själva välja. Det är också viktigt att eleverna får möjlighet till att välja mellan olika slags böcker för att 

möta olika slags texter. Chambers (2011) skriver att ingen lärare kan bedöma vilken bok som 

tillfredsställer en individs intellektuella och känslomässiga behov. Därför är det viktigt att eleverna får 

prova många olika böcker (Chambers,2011:39). 
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Som jag tidigare påpekat betonar respondenterna litteraturens betydelse. Respondenterna nämner att 

litteraturen utvecklar barns språk genom att de får ett större ordförråd samt att det ökar deras kreativitet 

vid skrivandet. Kåreland (2005) nämner också att litteraturen och läsandet ger stimulans till 

språkutvecklingen. Det är genom litteraturen som barn lär sig nya ord, blir medvetna om bokstäver och 

blir intresserade av att lära sig läsa. Att höra sagor i tidig ålder lär sig barn att bli intresserade av böcker 

och det blir som ett slags förberedande läs- och skrivträning. Kåreland (2005) skriver också att läsning i 

tidig ålder bidrar till ett rikare språk men också kunskap om omvärlden. Barnen lär sig om samhället och 

får möjlighet att reflektera kring större samhällsfrågor (Kåreland, 2005:94).  
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8. Avslutning 
Avslutningsvis vill jag återkomma till min frågeställning om hur lärare använder skönlitterär läsning i 

undervisningen. Studien visar att pedagogerna som intervjuats arbetar lite olika men de använder 

liknande metoder i undervisningen. Studien visar också att forskarna som används i denna studie och 

även de intervjuade lärarna har en positiv inställning av användandet av skönlitteratur i undervisningen 

då skönlitteratur utvecklar språket och eleverna får ett större ordförråd. Pedagogerna arbetar med 

skönlitteratur dagligen genom att börja dagen med tyst läsning och under dagen har de högläsning. Det 

har också framkommit att när man har högläsning är det viktigt att man har samtal kring boken för att 

väcka elevers intresse för boken samt diskutera svåra ord för att öka deras ordförråd. Avslutningsvis vill 

jag återkomma till att alla starkt framhåller vikten av skönlitterär läsning. 

8.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara relevant där man kan  använda sig utav ett större  urval av lärare och 

man kan även jämföra om undervisningen skiljer sig åt samt hur detta skulle kunna påverka lärandet.  

För att göra forskningen större kan man också använda sig utav flera metoder men också för att stärka 

studien. Det vore också intressant att undersöka hur stor påverkan högläsning i hemmet har för barns 

utveckling. 
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Bilaga 1 

Huvudfrågor 

Varför tycker pedagogerna att det är viktigt att läsa skönlitterära böcker redan i tidig ålder? 

Hur arbetar de med skönlitterärt läsande i skolan? 

Vad läser eleverna för slags böcker? 

Hur tänker ni innan ni väljer att läsa en bok i helklass? 

 

Intervjufrågor till respondenterna 

1. Vilken bakgrund har du som lärare? (utbildning/utbildningar, antal år)   

2. I vilken/vilka årskurser undervisar du?   

3. Hur ofta högläser du ur en skönlitterär bok?   

4. Hur väljs högläsningsboken? Väljer du eller klassen tillsammans?  

5. Varför läser du högt för eleverna?   

6.Hur använder du skönlitteratur i undervisningen? 

7.Finns det tillräckligt med tid för läsning i skolan? 

8.Hur vet du att eleverna läser böckerna ? 
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Bilaga 2 
Hej! 

Mitt namn är Hawzhin Palanijafi och jag läser sista året på lärarutbildningen och håller just nu på med 

att skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete handlar hur lärare i årskurs 1-3 arbetar med 

skönlitterär läsning i skolan. Jag skulle bli hemskt tacksam för om 2-4 lärare kan ställa upp på en 20-30 

minuters intervju. Intervjuerna kommer att vara anonyma och det finns möjlighet att avbryta intervjun 

närsomhelst. 

Om det finns någon som vill ställa upp på intervjun får du/ni gärna höra av er till min mejl 

hawe_@hotmail.com 

Mvh Hawzhin Palanijafi 
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