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Abstract 
 
I vårt examensarbete fördjupar vi oss i yngre skolbarns läsutveckling. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur lärare använder skönlitteratur för att stimulera 
eleverna i deras läsutveckling. Enligt skolans läroplan är skönlitteratur en nödvändig 
komponent i läsutveckling och annat lärande. Forskningslitteraturen belyser starkt vikten 
av att läsa skönlitterära böcker och visar på många olika möjligheter som det ger i 
undervisningen och för barnens sociala utveckling. Litteraturen visar också på sätt att 
stimulera läsning av skönlitterära böcker, samt vilken roll lärare respektive föräldrar spelar 
för barns läsutveckling. Genom intervjuer med sex lärare som arbetar i årskurs ett till tre 
fick vi det material som vi sedan analyserade och sammanställde i löpande text. Resultaten 
visar att intervjuade lärare använder sig mycket av skönlitteratur och att de har 
genomtänkta och tydliga syften med det arbetet. Det framkom att lärarna var väl medvetna 
om skönlitteraturens möjligheter, inte bara i svenska utan i skolans alla ämnen och som en 
metod att integrera ämnen med varandra. De konstaterar att böcker stimulerar fantasin och 
ger tillträde till nya världar och erfarenheter. Vi har av motiverade och väldigt engagerade 
pedagoger fått ta del av många olika inspirerande sätt att använda skönlitteratur i 
undervisningen.  
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1. Inledning 
Förmågan att kunna läsa och förstå texter av olika slag är väldigt viktig i vår svenska skola 

och en förutsättning för att fungera på ett tillfredsställande sätt i ett modernt samhälle. I 

skolan möts elever både av läroböcker, skrivna med speciella inlärningssyften och 

skönlitterära böcker som bjuder på en mångfald av berättelser, livsöden och kulturer av olika 

slag. Genom olika lärandesituationer vi deltagit i under utbildning och praktik väcktes vår 

nyfikenhet på hur lärare tar tillvara de möjligheter till lärande av olika slag som skönlitterära 

böcker erbjuder. Används skönlitterära böcker som utfyllnad eller har lärare för yngre elever 

andra syften och mål med att använda skönlitteratur i sin undervisning? Detta är 

utgångspunkten för vår undersökning Läsa för att lära? 

 

1.1 Bakgrund 
Överallt i vårt samhälle möts vi av det skrivna ordet, ibland enstaka ord och ibland texter som 

bildar ett sammanhang. Det är viktigt för oss att kunna läsa och tolka texter antingen det är 

skyltar, brev, böcker eller annat, för att kunna fungera tillsammans med andra. I skolan möts 

barnen ofta av många böcker, både läroböcker och skönlitterära böcker. Ord förmedlar alltid 

något till oss och för ett barn som lär sig läsa öppnas dörrar till en helt ny värld. Skolan har ett 

stort ansvar att möta varje barn på dess nivå och ge dem positiva upplevelser av läsning och 

böcker. Ofta finns ett eget intresse hos barn som är på gång att ljuda ihop bokstäver till ord, 

att läsa av skyltar och andra ord som finns i barnens naturliga omgivning. Med vuxna 

omkring som uppmuntrar och bekräftar barnets första läsande och visar på sitt eget bruk av 

det skrivna ordet i vardagen, får barnet en förförståelse av betydelsen att kunna läsa. Ann-

Katrin Svensson (2005) menar att om barnens nyfikenhet på språket uppmuntras kan det bli 

en positiv spiral som leder till att barnen når allt högre språklig medvetenhet. I kursplanen för 

svenska står det bland annat att när eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver 

och tänker - i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter (Skolverket, 

2002). 

 

Läsning av skönlitterära böcker kan bidra till att elevers lärande blir insatt i ett meningsfullt 

sammanhang. Många nutida forskare och pedagoger menar att det är så, till exempel Helen 

Amborn och Jan Hansson (2002). De ger oss några starka skäl till att läsa skönlitterära 

böcker. De menar bland annat att läsning är ett sätt att ekonomisera vägen till allmänmänsklig 

kompetens, den empatiska förmågan utvecklas genom läsning och även för kunskapens och 
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tankens skull bör barn läsa. Ovanstående skäl är direkt överförbara till kursplanen för 

svenskämnet. ”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas 

fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet ska ge läs-, film- och teaterupplevelser och 

tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa.” (Skolverkets kursplan för svenskämnet 2002, 

s.1). 

 

Under vår vidareutbildning från förskollärare till grundskollärare och framför allt under 

fördjupningskursen i svenska för elever 6-12 år studerade vi både i praktik och i teori 

skönlitteraturens möjligheter för läsutveckling. Vi mötte många positiva lärandesituationer 

där man tog tillvara skönlitteraturens möjligheter på olika sätt. Tyvärr såg vi också exempel 

på hur skönlitteraturen reducerades till en bänkbok med syfte att fylla ut tid och skapa lugn.  

 

Detta väckte många tankar och gav dessutom inspiration för fortsatt arbete med läsutveckling 

eftersom skönlitteratur kan utveckla och fördjupa elevernas kunskaper. Utifrån upplevda 

situationer och diskussioner på olika skolor, bedömer vi det som intressant och viktigt att 

undersöka olika lärares syfte med sitt användande av skönlitteratur. Hur mycket kan syftet 

med och tanken bakom användandet av skönlitteratur skilja sig åt när vi inom skolan är 

ålagda att jobba utifrån samma läroplan? 

 

 

1.2 Syfte 
Något av det viktigaste i vår svenska skola och för varje enskild elev, är lära sig läsa och 

behärska svenska språket. I vårt samhälle där vi möts av så mycket information, som måste 

förstås och tolkas är god läsförmåga en grundförutsättning, för att fungera som en självständig 

individ. I läroplanens mål att uppnå står det att ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.” ( Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, s.10). 

 

I skolverkets kursplan för svenskämnet kan vi också läsa att skolan i sin undervisning i 

svenska skall sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa 

litteratur samt gärna läsa på egen hand och av eget intresse. (Skolverket 2002). På många 
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ställen i kursplaner för svenskämnet och läroplan för skolan har vi funnit att skönlitteratur är 

en viktig del av skolans uppdrag, att eleverna finner lust och intresse av att läsa. I och med 

detta har vi blivit övertygade om vikten av att jobba med skönlitteratur på ett genomtänkt sätt. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett antal lärare som arbetar med barn i tidigare 

skolår använder skönlitteratur för att stimulera eleverna i deras läsutveckling.  

Ett sekundärt syfte är också att undersöka vad lärare anser sig ha för syfte med att använda 

skönlitteratur i elevernas läsutveckling. Hur genomtänkt är användandet av skönlitterära 

böcker? 

 

Liknande undersökningar om arbetsmetoder utifrån skönlitteratur, dess möjligheter och hinder 

har gjorts av flera forskare som vi har läst och blivit inspirerade av. Med de kunskaperna 

bakom fördjupar vi oss i några intressanta frågor som gäller skönlitteraturens möjligheter vid 

läsutveckling. Rigmor Lindö (2005) försöker svara på frågan om varför det är så viktigt att 

läsa skönlitteratur. ”Samtidigt som skönlitteraturen stöder barnen i deras identitetsutveckling 

utvecklas även deras språk, de får en känsla för språkliga nyanser och lär sig urskilja särdrag 

hos olika texttyper.” Svensson (1998), Gunilla Molloy (2002), Lars-Göran Malmgren (1988, 

1993) med flera har skrivit metodböcker där de i sin undervisning utgår från skönlitterära 

böcker. Hur långt räcker skönlitterära böcker när man jobbar med yngre barns läsutveckling? 

Behöver man använda sig av både en traditionell läsebok och komplettera med annan 

litteratur, eller är det möjligt att basera läsutveckling på skönlitterära böcker? Vilka hinder 

och fördelar ser lärare med några års erfarenhet av användandet av skönlitteratur? 

 

Intressant är också att se om vi genom intervjuer med lärare om deras arbetssätt kan få ta del 

av fler inspirerande metoder kring läsutveckling, som vi kan använda oss av i vårt framtida 

arbete som lärare. Vi vill även undersöka hur vi som lärare kan inspirera eleverna till läslust 

med hjälp av skönlitteratur. För att nå detta undersöker vi följande frågor: 

 

• Hur arbetar lärare med elever i tidigare skolår för att stimulera eleverna i deras 

läsutveckling med hjälp av skönlitteratur? 

• Vilka syften har lärarna för arbetet med skönlitteratur? 

• Ser lärarna några hinder respektive fördelar med att använda skönlitteratur i elevernas 

läsutveckling?  
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1.3 Disposition 
Uppsatsens inledningskapitel innehåller bakgrund och syfte med frågeställning. 

Forskningsbakgrunden i andra kapitlet förklarar begreppet skönlitteratur och belyser 

skönlitteraturens historia inom skolväsendet. Fokus är också på betydelsen av begreppet 

läsutveckling och anledningar till att använda skönlitteratur i undervisningen. Hur elever kan 

stimuleras till läsning tas upp utifrån tidigare forskning, likaså olika metoder som utifrån 

användande av skönlitteratur stimulerar elevers läsutveckling. Tredje kapitlet, empirin, 

innehåller metod, urval, genomförande och etiska övervägande. I fjärde kapitlet redovisas 

resultaten av undersökningen, Därpå följer i femte kapitlet en diskussion utifrån 

undersökningens resultat som jämförs med vad tidigare forskning kommit fram till. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning. 
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2. Forskningsbakgrund 
”För ett barn som precis har lärt sig läsa är läsningen en ny, spännande och magisk värld. 

Plötsligt kan man ta en bok och läsa på egen hand.”(Boken om läslust, 2007, s. 19). Genom 

att läsa skönlitteratur kan eleverna få ta del av en ny, spännande och magisk värld. Detta är 

något vi vill sträva efter att våra kommande elever ska få uppleva. 

 

Det har forskats mycket om betydelsen av att använda skönlitteratur vid läsutveckling och om 

olika metoder man kan använda sig av i det arbetet. Detta vill vi dela med oss av och skriva 

ner i vår forskningsbakgrund.  

 

De forskare vi nämner i forskningsbakgrunden har sin grund i Vygotskijs teorier. Han menade 

att läraren skall fungera som en handledare i elevernas lärande. Läraren ska iaktta eleverna 

och ”försöka förstå i vilken utvecklingsfas de befinner sig i” (Egidius, Henry 2002, s. 84) och 

därefter ge dem lämpliga uppgifter så att de kommer vidare till nästa utvecklingszon. Han sa 

även att en människa blir en människa i kontakten med andra och när människan får vara en 

del i ett socialt sammanhang. (Egidius 2002) 

 

 

2.1 Skönlitteratur 
Skönlitteratur är litteratur som består av påhittade eller uppdiktade berättelser. 

Skönlitteraturens popularitet beror delvis på att i den kan man utrycka alla mänskliga känslor 

och tankar, den erbjuder något man kan känna igen sig i och lära sig av. Skönlitteraturen har 

inte samma krav på sig som sakprosan att vara sanningsenlig. I vår studie skiljer vi på läsebok 

och skönlitteratur. Med läsebok menar vi en bok som är skriven för läsinlärning, där boken är 

uppbyggd kring bokstäver/ljud som fogas samman till ord och som efterhand blir till 

meningar. Läseboken består ofta av korta, lösryckta, små berättelser. Med skönlitteratur 

menar vi alla böcker som är skrivna för att i första hand förmedla en fiktiv berättelse av något 

slag. 

 

 

2.2 Ett historiskt perspektiv på skolans litteratursyn 
Skönlitteratur har inte haft någon framträdande eller viktigt roll i skolans undervisning förrän 

på senare tid, hävdar Amborn och Hansson (2002), vars forskning utgör det huvudsakliga 
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underlaget för den följande framställningen. Under lång tid var läsning något man skulle lära 

sig för att kyrkan och längre fram skolan/läraren krävde det. Efterhand har skönlitteraturens 

roll vuxit sig stark och den har blivit till ett hjälpmedel, en grund i läsinlärningen och i 

läsutvecklingen. Idag är skönlitteraturen ett naturligt inslag i de flesta lärares undervisning 

och en viktig del i elevernas lustläsning.  

 

Då Folkskolan (1842) och Småskolan (1858) startade hade kyrkan haft allt inflytande på 

undervisningen av bland annat läsningen. Den som inte klarade läsningen i husförhöret blev 

inte konfirmerad och fick därmed inte gifta sig. Människorna lärde sig läsa för att de blev så 

gott som tvingade, i de flesta fall var det inte för att läsning det gav dem något.  

 

1868 började Läsebok för folkskolan att spridas. Amborn och Hansson menar att läseboken 

fick allt större betydelse och detta medförde att kyrkans dominans och inflytande över folket 

efterhand minskade. (Amborn & Hansson, 2002) 

 

Den första läroplanen, Normalplan för undervisning, kom 1878. År 1889 och 1900 kom 

efterföljare på läroplanen och i dem alla tre betonades det att eleverna skulle lära sig 

utantilläsning, högläsning, samt att eleverna genom litteraturen skulle socialiseras till det 

samhälle som höll på att byggas upp.  

 

Amborn och Hansson (2002) pekar också på att inte förrän 1919 står det att eleverna ska 

bekanta sig med svensk litteratur som är anpassad till deras ålder och utveckling. Allra helst 

skulle det vara böcker om den svenska naturen, historiska texter, hembygden och 

människorna. 

 

1955 nämns skönlitteratur för första gången i undervisningsplanen. Skönlitteraturen ska få 

eleverna att förstå vad som är litterärt värdefullt. Den ska säga något till eleverna och ge 

eleverna lust till att läsa mer. I och med detta blev det allt vanligare med den fria läsningen 

och det var troligtvis vid denna tid den så kallade bänkboken kom till.  

 

Där efter kommer läroplanen för grundskolan, Lgr-62 och i den står det att undervisningen 

bör ”stimulera läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet” 

(Amborn, Hansson 2000, s.10-11) 
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Några år fram tills Lgr-80 hamnade svenskämnet i någon sorts kris. Undersökningar om 

skönlitteraturens roll gjordes och det visade sig att antingen lästes det ingenting eller var 

eleverna väldigt negativa till läsning. Skönlitteraturen fick en central plats i kursplanen i och 

med Lgr-80, Läroplan för grundskolan.  

 

1988 kom en ny kursplan i vilken skönlitteraturen blev ett huvudmoment och undervisningen 

i svenska skulle domineras av skönlitteratur. I och med detta blev läsning inte ett 

färdighetsämne, att kunna läsa är ett måste för att kunna delta i samhället.  

 

I Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet) står det klart och tydligt att genom 

att läsa litteratur utvecklar man sin fantasi och lusten att lära.  

 

Skönlitteraturen har vuxit sig stark i samband med skolans utveckling. Den ska inte användas 

som ett komplement utan ska vara ett redskap för eleverna i deras kunskapsinhämtning och i 

deras utveckling inom alla skolans kunskapsområden. Genom studierna av skönlitteraturens 

historik kan man anta att den har kommit in i skolan för att stanna, ge läslust, inspirera och ge 

kunskap.  

 

 

2.3 Vad är läsutveckling? 
När ett barns läsutveckling tar sin början är svårt att svara på, kanske startar den när någon 

närstående läser högt för det lilla barnet, ur en bok med passande innehåll. ”Barn som möter 

barnlitteratur från späd ålder får aptit på böcker och blir motiverade att upptäcka skriftspråkets 

mysterier.” (Lindö 2005, s.25).  Lindö (2005) beskriver vidare hur det lilla barnets möte med 

litteratur genom en trygg vuxens högläsning, ger en förförståelse för läsning och hjälper 

barnet utveckla en lingvistisk medvetenhet (det vill säga lär sig skilja mellan språkets innehåll 

och dess form). I praktiken innebär det till exempel att barnet så småningom lär sig vad som 

är text och bild, att man läser från vänster till höger, kan skilja på korta och långa ord och vad 

som är ord eller mening.  

 

Läsutveckling är förstås något som är individuellt och olika från barn till barn. Man delar 

ibland in läsutvecklingen i olika stadier, men alla barn går inte igenom samtliga dessa stadier 

eftersom utvecklingen är individuell. Forskare ser olika på läsutveckling, men fyra stadier 
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brukar dock fokuseras när man beskriver läsutveckling. Vi har valt att belysa Ann-Katrin 

Svenssons metod för att den var tydlig. Olika forskare beskriver läsinlärning och 

läsutveckling på olika sätt, men huvuddragen är i de flesta teorier desamma. Vi valde att 

beskriva en metod som bakgrund till vår undersökning.   

 

Svensson (1998, s. 114) beskriver det första steget i läsinlärning som pseudoläsningen, barnet 

läser ordet som en helhet. Ofta ”läser” barn orden i samband med en logotyp t.ex. GB, Bamse 

o.s.v. Det andra steget i läsinlärningen är logografisk läsning, barnet kanske läser sitt eget 

namn. Barnet är uppmärksamt på specifika bokstäver, på ordens längd och form. Alfabetisk 

läsning är det tredje steget i läsutvecklingen. Barnet inser sambandet mellan språkljuden och 

bokstäverna. Barnet har en fonologisk medvetenhet och läser via avkodning. Alfabetisk 

läsning förekommer hela livet, speciellt om det är en text med många främmande ord eller om 

sammanhanget är svårt. Det fjärde stadiet innebär ortografisk läsning. Barnen läser allt oftare 

genom att se hela ord. Läsaren utnyttjar sin morfologiska förmåga och läser ordet i delar, om 

inte hela ordet läses på en gång. 

 

Flera sakkunniga menar också att läsutveckling sker när man genom läsning av skönlitteratur 

inte bara kommer vidare med den rent tekniska läsförmågan, utan också får en ökad kunskap 

om sig själv och världen runt omkring. Detta är något som flera nutida forskare belyser, bland 

annat Lindö: 

 

Förutom att få insikt om andra människors livssituationer får vi som läsare hjälp att 
verbalisera våra egna tankar och känslor. Via de skönlitterära texterna kan läsaren få 
olika sociala modeller i sökandet efter sin egen jagbild. Författarna till skönlitteratur 
medvetandegör oss om allmänmänskliga problem och hjälper oss att sätta ord på dem. 
Människan är en meningsskapande varelse och berättelser, oavsett om de är i muntlig, 
skriftlig eller bildlig form, hjälper oss att skapa mening i våra liv. 
(Lindö, 2005, s. 24) 

 

I skönlitteraturen möter man olika slags texter att relatera till, vilket gör att man kan utvecklas 

som människa och komma vidare i sina tankar, känslor och sitt förhållningssätt. 

 

 

2.4 Varför använda skönlitteratur i undervisningen? 
Vi möts alla av ett enormt utbud av information av olika slag. Tidningar, radio, TV, filmer, 

spel med mera öser sina budskap över både barn och vuxna. Idag tar medievärlden en stor 
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plats i elevernas fritid. Linn Mattsson och Therese Nilsson (2007) har skrivit i sin 

sammanfattning av sitt examensarbete att ”en stor anledning till att många elever inte känner 

läslust är att skönlitteratur konkurreras ut av medievärlden. Därför är det viktigt att man låter 

läsning av skönlitteratur ta en plats i undervisningen.” (Mattson, Nilsson, 2007) I litteraturen 

får eleverna möta andra människor som de kan identifiera sig med och lära av, både nutida 

och historiska personer. Skönlitteratur kan vara till hjälp för att förstå omvärlden och sortera 

intryck för att kunna hitta sin egen identitet och få större förståelse och kunskap. 

”Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar 

till att forma identiteten.” (Skolverket 2002, s. 3). Eftersom läs- och skrivinlärning är det mest 

centrala i undervisningen för barn i de lägre åldrarna, så är det många lärarstudenter som 

skrivit examensarbete om språkutveckling. En annan intressant undersökning som Johanna 

Sandström och Carola Svensson (2006) har gjort, ger en bra grund för fortsatt forskning.  De 

sammanfattar ett antal intervjuer av lärare på följande sätt: 

  

Som en sammanfattning av pedagogernas svar framkommer det att de använder 
skönlitteraturen som ett komplement i sin undervisning för att eleverna själva ska kunna 
utveckla sin läsförmåga samt få en djupare kunskap om sig själva och andra människor. 
Det framkommer även att någon av pedagogerna använder skönlitteratur istället för en 
lärobok då lärobokens texter anses vara ointressanta och meningslösa. Pedagogerna 
använder skönlitteraturen för att de vill att eleverna ska utveckla tanken, läsandet och 
språket så att de då kan få en större möjlighet att uttrycka sig. 
(Sandström och Svensson, 2006, s.27) 
 

 

Pedagogerna i Sandström och Svenssons (2006) undersökning menar att eleverna utvecklar 

sina tankar och sitt språk genom litteraturläsning. De får även en djupare kunskap om sig själv 

och andra människor. Som lärare av idag måste vi utgå från den verklighet där barn och 

föräldrar befinner sig nu, för att ge framför allt barnen, redskap som hjälp till att forma sin 

egen framtid.  

 

”Skönlitteratur ger kunskap om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider 

och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl 

det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen 

bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna.” (Skolverket 2002, s. 3)  
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På flera ställen i både läroplanen och kursplanen för svenskämnet får vi stöd för vikten av att 

använda skönlitteratur, och vi är enligt styrdokumenten för skolan ålagda att använda 

skönlitteratur i undervisningen. 

 

I läroplanen slås också fast att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande.” (Lpo 94, s. 4). Som pedagoger ska vi möta 

varje enskilt barn där det befinner sig i sin kunskapsnivå, för att göra lärandet meningsfullt 

och utmanande, i den enorma utmaningen kan skönlitterära böcker vara ett användbart 

verktyg. Det finns en mängd skönlitterära böcker för alla kunskapsnivåer och intressen. 

 

 

2.5 Hur blir eleven stimulerad till att läsa skönlitteratur?    
Kunskapen och förmågan att kunna läsa och vad läsning ger, är det många människor som har 

skrivit om, bland annat Karin Taube (2007). Hon skriver att ”Läskunnighet är nyckeln som 

ska ge tillträde till alla annan kunskap” (Taube, 2007, s.11) Att ha en god läsförmåga och 

läsförståelse är A och O för elevens framtid, både vad det gäller framtida studier och elevens 

självbild, menar Taube (2007). Därför är det av stor vikt att eleven kan finna motivation och 

lust att läsa i ett tidigt stadium i sin läsutveckling. Många olika faktorer spelar in och har 

betydelse för att eleven ska utveckla dessa. Eleverna kan finna lust och motivation om de får 

läsa texter som är av berättelsekaraktär, för det antas, enligt Taube (2007), att eleverna har 

lättare för att förstå denna typ av texter. De känner igen både strukturen och innehållet vilket 

gör att det går lättare att läsa dem. När det går lätt att läsa och förstå då föds motivationen och 

lusten. Hon skriver också att ”när barn läser för nöjes skull /…/ lär de sig spontant betydelsen 

av omkring 15 procent av de okända ord som de möter i de texter de läser" (Taube, 2007, 

s.65). När eleverna känner tillfredställelse stärks deras självbild. 

 

 

2.5.1 Lärarens roll 

Skolan i Sverige har idag huvudansvaret för att eleverna lär sig att läsa. Detta är ett stort 

ansvar att kunna stödja alla barn så att deras läsutveckling blir en ”positiv resa” utan för 

många och stora problem på vägen. Som lärare krävs det då att man har kunskaper, inte bara 

om barnens språkutveckling och läsprocessen utan också om socioemotionella faktorer som 
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påverkar lärandet.(Taube 2007) Mår inte eleven bra i det sociala klimatet i skolan kan det 

heller inte tillgodogöra sig kunskaperna på rätt sätt. Olga Dysthe (1996) betonar också att det 

sociala samspelet mellan läraren – eleven och mellan eleverna är viktigt. Hon menar att 

undervisningen inte är något statiskt som läraren kan överföra på eleven utan den byggs hela 

tiden upp i ett samspel. För att eleven ska kunna göra kunskapen till sin egen måste läraren 

lägga betoningen i undervisningen på ett socialt samspel. Dysthe menar att strukturen bör vara 

dialogisk och att arbetet ska ske i ett samarbete. Läraren måste ta reda på vad eleven kan, 

vilken förståelse som redan finns hos eleven och sedan bygga vidare på den och ta tillvara på 

elevens starka sidor. 

 

Likaså har läraren en viktig uppgift i att leta upp litteratur som är på lagom svårighetsnivå och 

anpassad för elevens läsförmåga. Svårighetsnivån på läsmaterialet bör ligga strax ovanför den 

nivån eleven ligger på, men måste då vara så intressant för eleven så att textinnehållet driver 

dem att läsa vidare trots att det finns en del svårigheter. Läsningen måste dessutom vara 

stimulerande och utvecklande för eleven. ”Lärarens uppgift blir här att hjälpa till med att hitta 

intressant lässtoff med en lämplig svårighetsgrad”. (Elbro, Carsten 2004, s. 136) Att hitta 

läromedel i den första läsundervisningen är inte alltid en lätt uppgift, för barn ska finna lust, 

glädje och upplevelse samtidigt som de kanske inte behärskar den alfabetiska koden. Många 

nybörjartexter saknar spänningen och då får eleverna läsa enfaldiga meningar, meningslösa 

och tråkiga upprepningar. Lundberg menar att det är en stor risk att texterna gör att eleverna 

förslöas istället för att stimuleras. Läsning ska vara något spännande redan från början.  Elbro, 

(2004), Taube, (2007), Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin, (2004), Birgitta Allard & Bo 

Sundblad, (1986)  

 

Lundberg (2004) skriver att även eleverna kan inspirera och påverka varandra till att hitta 

böcker och texter som ger fortsatt lust till läsning. En lärare kan på detta sätt få hjälp av 

eleverna till att inspirera de andra i klassen. Har någon elev gillat en bok och dess tema, är det 

troligt att fler i klassen har samma intresse. Genom att berätta om och diskutera böckerna får 

de andra lust att läsa dem. Lundberg menar också att ”Ett barns läsutveckling hänger samman 

med om det vill läsa eller finner lusten att läsa”. (Lundberg, 2004, s.18)   

  

Att komma in i handlingen i en bok kan ibland vara väldigt lätt, men andra gånger kan det 

krävas mer arbete. I detta arbete har läraren en viktig roll, att vara en ”draghjälp” åt eleverna 

för att hjälpa dem att komma in i handlingen. Allard och Sundblad (1986) menar att läraren 
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ibland måste hjälpa eleverna med att få en förförståelse av boken och på det sättet kan 

eleverna lättare komma in i handlingen och därmed komma igång med sitt läsande. Amborn 

och Hansson (2000) skriver att det är en konst att väcka intresset hos eleverna för en bok, men 

arbetet med det är värt mycket när man ser elevernas ögon lysa, när de kastar sig i boken som 

just har presenterats. 

 

Lärarens roll är även att se till så att det är en stimulerande miljö i klassrummet, att det finns 

ett rikt utbud av olika slags texter i varierad svårighetsgrad och i olika intresseområden. Ett 

klassrum som är fyllt med böcker i stort sett från golv till tak inspirerar till läsning. Taube 

(2007) Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall (2000) Att eleverna letar upp egen litteratur och 

läser den självständigt är centralt för deras läsutveckling, menar Elbro (2004).  

 

Molloy menar att man ska låta eleverna läsa vad de är intresserade av hur länge de vill både i 

skolan och hemma. Det är viktigt att man absolut inte tvingar barnen till att läsa, hon menar 

att det kommer att få en motsatt effekt. Den nya läslusten är skör och utan lust kan läsningen 

förvandlas till en plåga, så låt barnet välja att läsa det som roar honom/henne så länge han/hon 

vill läsa. (Boken om läslust, 2007) 

 

Frank Smith (1986) menar att det finns två grundläggande villkor för att lära sig läsa. Det 

första är, som nämnts, att det finns intressant läsmaterial och det andra villkoret är att det 

finns en vägledare som är en erfaren läsare och som är förstående. För att kunna vara en 

inspiratör bör läraren vara insatt i skönlitteratur, i elevernas intressevärld och läsa elevernas 

litteratur.   

 

Som lärare är det lätt att bli tyngd i det stora allvaret i sin roll för barnens läsutveckling, men 

Taube (2007) menar att oberoende av vilken metodisk variant läraren väljer, leder det inte till 

så stor skillnad i läsprestationerna hos eleverna i skolår 3. Om man i den första 

läsundervisningen kopplar ljuden till bokstäverna och ger eleverna många tillfällen till 

lustfylld läsning kommer de att utveckla sin läsning. 

 

I detta avsnitt om lärarens roll belyser vi genom hänvisning till aktuell forskning att läraren 

har en viktig roll i arbetet med att stimulera varje enskild elev till att komma vidare i sin 

läsutveckling. Stimulansen kan och bör ske på många olika sätt beroende på eleverna. Läraren 
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har ett stort ansvar i att ge vart och ett av barnen det material, inspiration och stimulans det 

behöver för att komma vidare i sin läsning.  

 

  

2.5.2 Föräldrarnas roll 

Föräldrarna kan tidigt hjälpa sitt barn till att upptäcka glädjen i att läsa, genom att läsa högt 

för barnet och att föra stimulerande samtal mellan sig om det lästa.  Både i förskolan och i 

hemmet kan de vuxna använda sig av högläsning, något som bidrar till att barnen får ett ökat 

ordförråd, ett intresse för litteratur och, enligt Elbro (2004), en lust att själv vilja lära sig läsa. 

Finner barnen glädje i litteraturen får de en motivation som hjälper dem i deras kommande 

läsutveckling. När barnet efterhand börjar visa ett allt större intresse av att vilja erövra 

skriftspråket är bokstavskunskap, medvetenhet om språkljuden och ett gott ordförråd de 

viktigaste faktorerna för en framgångsrik läsutveckling. Taube (2007) skriver också att de 

”barn som har vuxit upp tillsammans med vuxna som gett dem dagliga bevis på att de är 

älskade och betydelsefulla är bättre rustade att möta de krav på koncentration och uthållighet 

som den första läsinlärningen kommer att innebära.” (Taube, 2007, s 24) Att komma vidare i 

sin läsutveckling kräver som sagt, både koncentration och uthållighet och Taube menar att 

”det är betydelsefullt att lärare och föräldrar hjälper eleverna att upptäcka läsandets glädje/…/ 

Endast om barn kan se någon nytta med att kunna läsa kommer de att vara motiverade”. 

(Taube, 2007, s. 94) Har eleverna bara motivationen, ser meningen med läsningen och har 

föräldrar som engagerar sig, har de ett försprång. 

   

 

2.6 Hur vi kan använda skönlitteratur i undervisningen 
 De lärare som använder skönlitteratur i undervisningen, till exempel Malmgren och Jan 

Nilsson (1993) beskriver undervisningen som väldigt inspirerande och verkar ge eleverna 

mersmak till fortsatt läsning. I vår undersökning vill vi få syn på hur dagens lärare använder 

sig av skönlitteratur och vilket deras syfte med det är. Vi har valt att beskriva några metoder 

vi funnit intressanta, som används av lärare vi kommit i kontakt med och som inspirerar till 

användande av skönlitteratur.  
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2.6.1 Läsinlärningsmetoden Whole language 

Whole language kallas en läsinlärningsmetod som bygger på att man använder skönlitteratur i 

läsinlärningen. Denna metod vill vi lyfta fram i vårt arbete för att en hel del svenska lärare har 

anammat detta arbetssätt. På Nya Zeeland är Whole language den helt förhärskande 

läsinlärningsmetoden. Här finner vi ett helhetstänkande kring läsutveckling där man utgår från 

barnets kunskapsnivå och där målet är att göra barnet till självständig läsare. ”Med den 

kunskapen går man vidare och sätter hela tiden barnet i centrum med tanken att, ett barn är 

inte en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas”. (Alleklev & Lindvall 2000, s. 13). 

Läsning och skrivning ska på ett naturligt och meningsfullt sätt finnas med i alla aktiviteter 

och även klassrummets miljö ska stimulera inlärningsprocessen genom att vara fyllda med 

böcker, bilder och text för att locka till läsning. Tankarna i Whole language är att barn lär sig 

läsa genom att läsa, att barnen alltid ska uppleva läsning som något positivt, läsning och 

skrivning ska alltid finnas med i alla aktiviteter och skrivning är också ett sätt att bli en bra 

läsare. 

  

Barnen lär sig läsa genom att läsa och det är viktigt att barnen läser riktiga böcker, 
skönlitteratur och facklitteratur, med ett innehåll som barnen tycker är intressant. 
Läsvärda böcker stärker barnens självförtroende och övertygar dem om att läsning är 
spännande och roligt. Läsningen ska alltid upplevas som något positivt och något man  
vill fortsätta med. (Alleklev, Lindvall 2000, s. 13). 
 
 

Den svenska modellen av Whole language som bygger på att man har tillgång till ett 

läsinlärningsbibliotek, kallas för Kiwi-metoden. Ett svenskt förlag har publicerat 120 små 

Kiwiböcker uppdelade i tre nivåer, där varje nivå är indelad i fyra steg. Det finns böcker med 

berättelser och även faktaböcker, tjugofem av titlarna finns i storboksformat. Fyra slag av 

läsning beskrivs: högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. 

Till materialet om Kiwi-metoden finns också lärarhandledningar med detaljerade 

undervisningsförslag till varje bok. Metoden bygger på att läsningen ska vara meningsfull 

från början. Top-down inslagen (helheten och förståelsen) betonas mer än Bottom-up 

momenten (delarna, ljud, bokstäver och ord). Under vår praktik och i andra möten med lärare 

har vi mött en hel del lärare som antingen arbetar helt efter den här metoden, eller inspireras 

av den i sitt arbete med barnens läsutveckling. Det är därför viktigt att känna till bakgrunden 

om Kiwimetoden. Det kan även finnas anledning att referera till den metoden i analysen av 

våra intervjuer.  
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2.6.2 Boksamtal 

Att ha en gemensam tystläsningsbok i klassen och sedan följa upp det lästa genom boksamtal 

är en metod som bland annat Molloy (2002), Malmgren och Nilsson (1993) beskriver i sin 

litteratur. Alla får då samma text, men alla får olika läsupplevelser att samtala om. Eleverna 

får komma med synpunkter, frågor och funderingar som de tillsammans i klassen kan 

diskutera och utveckla.   

 

Aidan Chambers (1993) har utvecklat en modell för boksamtal, och ser läsning av böcker med 

efterföljande boksamtal som en helhet.  

 

”Att samtala om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra ett bra 
samtal om böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande 
samtal om annat. Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem 
också att kunna uttrycka sig om annat i livet. Och vad kan vara viktigare att kunna i 
talets tid?” (Chambers, 1993, s.10) 

 
 
Chambers (1993) ser tre ingredienser i ett boksamtal. Han menar att bokläsande vänner 

utbyter entusiasm av antingen gillanden eller ogillanden över det de läst. Läsarna utbyter 

”frågetecken” med varandra och ur det utbytet uppstår en förståelse för vad boken handlar 

om. Läsarna utbyter också kopplingar med varandra, söker sammanhang och letar efter 

mönster som visar hur saker hänger ihop på ett begripligt sätt. I sin bok Böcker inom oss 

presenterar också Chambers (1993) en stomme av frågor som lärare kan använda sig av i 

boksamtal. Han talar om ”Jag-undrar” inriktningen och har delat upp frågorna i grundfrågor, 

allmänna frågor och specialfrågor, något att utgå ifrån när man leder samtalet vidare. ”Lärarna 

låter, precis som det är tänkt, samtalet gå åt det håll barnens kommentarer och reflektioner 

pekar. De hittar på specialfrågor som bättre än någon av frågorna i grundstommen passar just 

den bok de arbetar med.” (Chambers, 1993, s. 121) 

 

Chambers (1993) ingick under 80-talet i en liten grupp med lärare som träffades regelbundet 

för att diskutera sitt arbete. Alla i gruppen ville bli bättre i sitt arbete med att göra barn till 

läsare och de upptäckte då vilken viktig roll samtal spelar i den processen. Ur den insikten 

växte ”Jag-undrar” inriktningen fram. 

 

Lindö (2005) har med sin bok Den meningsfulla språkväven som syfte att lyfta fram den 

gemensamma läsningen med det efterföljande samtalet. Hon menar att vuxnas läsning med 
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och för barn och unga ger dem en väg in i böckernas värld, utvecklar deras språk och ger dem 

möjlighet till stimulans av intellekt, känsla och fantasi. Lindö (2005) presenterar några olika 

modeller för textsamtal, hon refererar till Dimenäs (1995) som urskiljer fyra frågetyper som 

kan användas i alla typer av gruppsamtal. Hon beskriver kontrollerande frågor, handledande 

frågor, utforskande frågor och problematiserande frågor. Lindö (2005) hänvisar också till 

Chambers ”Jag-undrar” frågor. 

 

Lindö (2005) skriver om olika mål man kan ha för ett textsamtal, det kan vara att utveckla 

inlevelseförmåga i andra människors liv, att utveckla gemenskap i gruppen kring en 

gemensam upplevelse. Det kan också vara att lära barn att lyssna och respektera varandras 

åsikter, att verbalisera sina egna tankar och våga argumentera för sin ståndpunkt. I läroplanen 

står det att ”Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och 

utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.” (Lpo -94, s. 13). Detta ger oss ett 

konkret exempel på hur man kan använda skönlitteratur för att sträva mot olika slags mål 

utifrån läroplanen med hjälp av skönlitteratur. 

 

 

2.6.3 Att använda tomrummen i en text 

Wolfgang Iser (1978) skriver i The Act of Reading att när en läsare läser en text sker det en 

process inom honom. Läsaren skapar bilder i tanken utifrån det han läser och med hjälp av 

tidigare livserfarenheter och kunskaper. Läsaren skapar sig bilder och ett innehåll som inte 

direkt finns med i den skrivna texten, de så kallade ”tomrummen” i en text. Det krävs att 

läsaren har erfarenheter och att han har kommit en bit i sin läsutvecklingsprocess för att kunna 

skapa sig dessa bilder. (Iser 1978) 

 

Ulla Sundemo (2004) beskriver i Barnboksfiguren om hur hon använder ”tomrummen” i 

skönlitteraturen i arbetet tillsammans med barnen. Skönlitteraturen ger ibland tomrum. Vi 

som läsare kan förstå vad författaren har tänkt men som han/hon inte direkt har skrivit i 

texten. ”Tomrummen” uppfattar vi ofta olika beroende på vad vi har för bakgrund, hur vi mår 

eller vilka erfarenheter vi har med oss. Dessa tomrum kan vi använda i arbetet med eleverna i 

samtal, i skapande, fritt skrivande eller i rollspel. Samtalen och diskussionerna får eleverna att 

förstå att skönlitteratur ger alla läsare tankar, tankar som ger en mening, ett innehåll och något 

att lära sig något utav. Dysthe (1996) anser också att genom arbetet med rollspel tvingas 

eleverna se situationer ur texten ur ett annat perspektiv som är väldigt lärorikt.  
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2.6.4 Hur läsning och skrivning utvecklar varandra 

I den första skriv- och läsinlärningen och i dess utveckling är det viktigt att skrivningen och 

läsningen får utvecklas i ett för barnet riktiga och verkliga situationer. Det ska vara situationer 

som är relevanta och meningsfulla för barnet. (Malmgren, 1988) När barnen själv med lite 

hjälp skriver en text kan de ganska lätt läsa den. Genom att läsa texten några gånger lär de sig 

känna igen ord som de sedan nästa gång kan skriva. Att skriva och att läsa går hand i hand.       

 

När barnen själv märker att de har varit författare till en text har de lättare att förstå att det 

finns en annan människa bakom en annan text som de läser. När barnen har fått denna insikt 

menar Allard och Sundblad (1986) att de har förstått en central funktion för läs- och skriv- 

inlärningen. De har då förstått att de kan vara författare och att de kan meddela sig genom 

skriven text. De förstår även att de kan skaffa sig information genom att läsa en text som 

någon annan har skrivit. Nu har ett intresse fötts och en nyfikenhet på att formulera ord, 

meningar och att läsa.   

 

När barnen har blivit betydligt äldre och har kommit en bra bit i sin läsutveckling har 

skrivningen och läsningen fortfarande en betydelse för varandra. Molloy (1996) skriver i 

Reflekterande läsning och skrivning hur mycket läsningen betyder för skrivningen och att 

skrivningen betyder mycket för läsningen. Det är fortfarande ett samspel mellan dessa som 

utvecklar dem båda. Molloy (1996) menar att arbetet med skönlitteraturen, läsningen och 

skrivandet gynnar varandra. Hon beskriver även i boken om hur eleverna parallellt som de 

läser skriver loggbok. I sitt skrivande formulerar de sina tankar, åsikter, frågor och synpunkter 

om boken, livet och om personer de lär känna i boken. Loggboken lämnas då och då in till 

läraren som kan se hur deras tankar och skrivning förändras. Molloy (1996) menar också att 

de fortlöpande ska få respons på det de skrivit. Genom uppmuntran och direkta synpunkter 

känner eleverna att de blir bemötta i sina personliga tankar och åsikter, vilket gör att de blir 

sporrade till fortsatt läsning och skrivning.  
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3. Empirisk del 
Efter studier av aktuell forskning om läsutveckling och olika metoder man kan använda sig av 

utifrån skönlitteratur, har vi satt oss in i hur användandet av skönlitteratur har vuxit sig stark i 

den svenska skolans läroplan. Hur lärare och föräldrar kan använda sig av skönlitteratur och i 

vilka situationer den är ett hjälpmedel i undervisning. Efter dessa studier har vi gått ut till 

lärare och intervjuat dem om hur de praktiskt använder sig av skönlitteratur i sin 

undervisning.  

 

 

3.1 Lärarintervjuer  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur man kan använda skönlitteratur i 

läsutvecklingen för barn i de tidiga åldrarna. Undersökningen är gjord bland lärare som 

arbetar med barn i de tidigare åldrarna och som har arbetat som lärare i några år. 

Undersökningens syfte var att få veta vilka metoder lärarna använder sig av när det gäller 

arbetet med skönlitteratur tillsammans med eleverna i undervisningen och särskilt i elevernas 

läsutveckling. Hur medvetet arbetar dagens lärare med skönlitteratur och i vilket syfte?  

 

Därför har vi valt att göra en kvalitativ studie, där vi har intervjuat sex olika lärare. En 

kvalitativ studie bygger på hur människan uppfattar det som existerar. En persons 

erfarenheter, känslor, beteenden och handlingar är exempel på sådant. Bengt Starrin (1994) 

beskriver hur den kvalitativa analysens mål är att upptäcka variationer, strukturer och/eller 

processer hos ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder. Delarna i dessa företeelser, egenskaper och innebörder är internt relaterade till 

varandra och dessa delar kan endast förstås i ljuset av en helhet. Vi utgår från 

läsutvecklingsprocessen som en helhet, identifierar vissa delar i den och faktorer som kan 

påverka barns läsutveckling för att sedan undersöka hur skönlitteratur används i 

läsutvecklingsprocessen och påverkar den. 

 

 

3.2 Fenomenografi 
Vi har i vår studie inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. I fenomenografiska 

undersökningar är intervjun den vanligaste metoden, en central utgångspunkt är att det inte 

finns ett rätt eller fel svar utan intervjun är öppen. António Barbosa och Vivian Wahlberg i 
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Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, 1994) skriver 

att den fenomenologiska metoden ibland kallas för ”Epoché” som betyder ”suspension of 

judgement” (att avstå från att göra omdöme) eller ”att sätta något inom parentes”. Man ska 

alltså vara så förutsättningslös som möjligt i sin forskning och det fenomen som ska studeras 

och dess grundläggande egenskaper ska beskrivas så noggrant, korrekt, neutralt eller 

”objektivt” som möjligt. När man gör en empirisk studie inom fenomenografin så börjar 

forskaren med att leta efter mönster, kategorier, inslag och teman. Därefter försöker man 

sedan bilda begrepp som koncentrerar iakttagelserna i materialet. Alltså letar vi i första hand 

efter det som är gemensamma faktorer för hur lärare använder skönlitteratur i läsutveckling, 

men vi vill också visa på skillnader som finns i lärares förhållningssätt till skönlitteratur för 

att kunna urskilja olika mönster. Mikael Alexandersson i Kvalitativ metod och vetenskapsteori 

(Starrin & Svensson, 1994) menar att den fenomenografiska undersökningen handlar om att 

identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar. 

 

 

3.3 Urval 
Vi har valt ut sex lärare utifrån deras erfarenheter av att arbeta med elevers läsutveckling, vi 

har gjort ett strategiskt urval. Deras egenskaper i detta fall är att de har arbetat som lärare 

under en relativ lång tid och att de arbetar med barn i de tidigare åldrarna, det vill säga med 

barn som är mellan sju och nio år. Vi vet dessutom att de har kännedom om det som ska 

undersökas. Därför har vi medvetet valt ut dem för att vi tror att de kan ge oss värdefull 

information om ämnet. Två av de utvalda har varit våra handledare under vår VFU-tid. Dessa 

har vi valt för att vi har kännedom om att de har lång erfarenhet i arbetet med skönlitteratur.  

 

 

3.4 Genomförande 
Efter våra studier av forskning och litteratur formulerade vi intervjufrågor utifrån 

Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidsson (1994). Vi valde att 

genomföra vår undersökning med hjälp av intervjufrågor. Vi tog kontakt med sex stycken 

lärare och frågade dem om de var villiga att bli intervjuade. Vi informerade om att det 

handlade om hur de använder skönlitteratur i sin undervisning och i elevernas läsutveckling. 

Därefter lämnade vi ut frågorna så att lärarna på egen hand kunde förbereda sig och tänka 

igenom sina svar. Vid samma tidpunkt bestämde vi även en tid för intervju. 
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Vid intervjutillfällena visade det sig att lärarna grundligt hade tänkt igenom våra 

frågeställningar. (Bilaga 1) En lärare hade fått förhinder och mailade därför mycket 

detaljerade svar. Med övriga förde vi en diskussion kring frågorna, ställde motfrågor och 

antecknade svaren. Diskussionerna runt frågorna var givande och intressanta. Vi upplevde att 

detta sätt gav mycket mer än att bara få in svaren som man vanligtvis brukar få i en enkät. Så 

gott som alla tillfrågade var villiga att delta i undersökningen. Vi kände oss välkomna och det 

var en god stämning i samtalet. 

 

För att få struktur i intervjuerna valde vi att skriva ner varje intervju/lärares svar ordagrant 

intervju för intervju. Därefter sökte vi både likheter och olikheter samt gemensamma 

synpunkter och försökte sammanfatta de intervjuades svar.    

 

Eftersom vi bor på skilda orter delade vi på antalet intervjuer men använde samma metoder. 

 

 

3.5 Etiska överväganden, trovärdighet och tillförlitlighet 
I de fall då en vetenskaplig undersökning genomförs skall man tänka på de etiska riktlinjerna 

som antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 (HSFR, 

1991). Detta för att skydda de som blir intervjuade i undersökningen, att alla uppgifter om de 

intervjuade tas om hand på ett sådant sätt som gör att det inte finns någon risk för att de kan få 

obehag eller ta skada. De fyra forskningsetiska huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi noga följt i vår 

undersökning (HSFR, 1991). Informationskravet uppfyllde vi genom att skriva i vilket syfte 

vi gjorde undersökningen samt att vi innan intervjuerna berättade att det var frivilligt att delta 

och när som helst avbryta intervjun. Samtyckeskravet uppfyllde vi när deltagarna själv var 

villiga att ställa upp och när de bokade in tid för intervjutillfället. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes eftersom inga personuppgifter som kan identifiera deltagarna fanns med på 

frågeformuläret. Eftersom vi muntligen informerade deltagarna om att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt uppfylldes även nyttjandekravet. Intervjusvaren kommer vi endast 

använda i en sammanställning i denna rapport. 
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Eftersom vi har använt oss av intervjuer i vår undersökning anser vi att de svar vi har fått in 

och antecknat är trovärdiga. Personerna vi har intervjuat har arbetat som lärare under lång tid 

och vi anser att informationen från dem är högst tillförlitlig eftersom deltagarna har fått god 

tid på sig att förbereda sig innan intervjun och har haft god tid på sig att formulera svar vid 

intervjutillfället. Vi anser att undersökningen är trovärdig och tillförlitlig. 
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4. Resultatredovisning och analys 
Sex lärare har deltagit i vår undersökning som vi gjorde i intervjuform, (se bilaga 1). Vi 

inriktade oss på lärare som arbetar mot de yngre åldrarna, de har lärarutbildning och 

erfarenhet av elevers läsutveckling. Det har visat sig att lärarna har haft lite olika inriktning på 

sina utbildningar, till exempel: lågstadielärare, sv/so lärare 1-7, förskollärare i botten som 

vidareutbildat sig till lågstadielärare. Den lärare som har arbetat i flest antal år, av de vi har 

intervjuat har arbetat i 27 år. Den som har arbetat kortast tid har arbetat i åtta år. Alla har 

arbetat främst mot årskurserna ett till tre. Några av lärarnas kommentarer har vi valt att ta med 

i vår redovisning, dessa har vi markerat med citattecken.  

 

Våra intervjuer har bestått av samtal med lärarna kring ”Lärarnas arbete med skönlitteratur 

tillsammans med eleverna i deras läsutveckling”, ”Lärarnas arbete med skönlitteratur i 

läsutvecklingssyfte”, ”Lärarnas syn på skönlitteraturens roll i elevernas läsutveckling”, 

”Skillnaden i att använda skönlitteratur jämfört med traditionell läsebok i elevernas 

läsutveckling”, ”Fördelarna med att använda skönlitteratur i läsutvecklingsprocessen”, 

”Lärarnas syn på hinder och begränsningar i användningen av skönlitteratur” och 

”Skolbibliotekens utbud vad det gäller skönlitterära böcker”.  

 

Vi har utgått från läsprocessen som en helhet. I intervjufrågorna om lärarnas arbete med 

skönlitteratur identifierar vi delarna som kan påverka elevernas läsutveckling. Exempel på 

delar i läsutvecklingsprocessen är reflekterande läsning, lustläsning och boksamtal som ger 

bland annat inlevelseförmåga, ökat ordförråd och läsförståelse. Efter sammanställning av 

intervjufrågorna ansåg vi att lärarna utgjorde en homogen grupp. Alla använde skönlitteratur i 

arbetet med elevernas läsutveckling. Därför redovisar vi intervjusvaren gemensamt under 

respektive rubrik. En av lärarna hade utbildning i Kiwi-metoden, tillgång till detta material 

och arbetade delvis utifrån det. Vi redovisar inte hennes åsikter separat eftersom de inte 

utmärkte sig markant. Alla lärare använde sig på olika sätt av småböcker som är en del i 

arbetet utifrån Kiwi-metoden.   
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4.1 Lärarnas arbete med skönlitteratur tillsammans med eleverna i deras 

läsutveckling 
Lärarna använder sig av skönlitteratur i arbetet tillsammans med eleverna på många olika sätt 

och i olika metoder i elevernas läsutveckling. De har i intervjuerna delat med sig av många 

arbetssätt utifrån skönlitteratur, vi ska försöka förmedla alla metoder och börjar med 

högläsning, som är något alla lärare gör. Ibland väljer läraren en bok som finns i en serie för 

att det ska inspirera till fortsatt individuell läsning, ibland väljer läraren en bok som passar för 

det som är aktuellt i klassen just nu och följer upp med samtal och diskussioner. Individuell 

tyst läsning har de flesta flera gånger i veckan i sina klasser och någon lärare endast någon 

gång i veckan. Reflekterande läsning, då eleverna läser några få kapitel och sedan samtalar 

om det som hänt i boken, gör de flesta fast på lite olika sätt. Till exempel läsning i skolan som 

följs upp av boksamtal i biblioteket, gruppläsning – eleverna väljer mellan tre böcker som 

läraren presenterar och efter att de har läst diskuterar de i grupp med dem som har läst samma 

bok. Till läxläsning använder sig också de flesta av skönlitteratur på olika sätt, bland annat 

intensivläsningsperioder där målet är att stimulera läsning på ett roligt sätt med läsläxor 

inspirerade av ett tema. Som uppstart har de alltid en ”happening”, till exempel film, teater 

eller annan upplevelse som stämmer med temat. Fyra till fem veckor senare har de ett avslut 

med utlottning av böcker. Eleverna har högläsning för sina fadderbarn, skönlitteratur används 

i temaarbeten och som introduktion till temaarbeten eller skrivuppgift. Små skönlitterära 

böcker används i den första läsinlärningen och övergår sedan till mer traditionell 

skönlitteratur, man har läsecirklar där tre barn läser samma bok och det ska mynna ut i 

boksamtal och recension. Barnen tar också med böcker hemifrån och visar för varandra, ett 

sätt att låta barnen inspirera varandra. En lärare konstaterar att skönlitteratur är ett sätt att 

koppla ihop t.ex. svenska, matte och engelska med mera. En lärare säger att hon kan använda 

skönlitteratur ”hur mycket som helst, så mycket som möjligt”. 

 

En respondent berättar att lärarna på hennes skola har gått en kurs i Kiwi-metoden och att 

skolan har köpt in alla Kiwiböckerna. Hon har jobbat med det i perioder och tycker att 

materialet är mycket bra, men att arbetssättet kräver mycket planeringstid. Nu plockar de in 

kiwiböckerna i läsningen, tillsammans med andra småböcker och läsebok. 
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4.2 Lärarnas arbete med skönlitteratur i läsutvecklingssyfte 
Alla lärarna har genomtänkta och tydliga syften med varför de använder skönlitteratur och vi 

har fått flera olika svar på den här frågan. Flera lärares syfte med att använda skönlitteratur är 

att eleverna ska få läsupplevelser, vilket de tycker man får på ett helt annat sätt när man läser 

skönlitteratur kontra läsebok. Lärarna vill att barnen ska få insikt i olika människors öden, 

kulturer och roller. Flera lärares syfte är att stimulera fantasin och utöka ordförrådet, ge 

ordförståelse samt utveckla den språkliga medvetenheten hos eleverna. Att ge barnen 

motivation och inspiration, väcka deras nyfikenhet och visa på mångfalden är väldigt viktigt 

för någon. Genom skönlitteraturen kommer man lätt in på samtalsområden om känslor och 

empati, och det kan vara en bra start på riktade samtal. Lärarna vill utveckla barnens läsning 

så att de blir lustläsare och upplever läsglädje. ”Det ger en sådan härlig känsla när man har 

sett dem sedan de var sex år, när de satt där med bokstäver och enstaviga ord, till idag när de 

går i trean och tar sig igenom kapitel böcker. Vilken fantastisk resa för dem och att jag får 

vara en del i det!”  

 

 

4.3 Lärarnas syn på skönlitteraturens roll i elevernas läsutveckling 
Lärarna tycker att skönlitterära böcker är väldigt viktiga och har stor betydelse för eleverna i 

deras läsutveckling. De konstaterar att läsning av skönlitterära böcker ger läsförståelse, 

bygger upp ordförråd, ger förståelse för andra människor och situationer och ett 

helhetslärande. ”Forskning visar att barn behöver läsa ett visst antal skönlitterära böcker på 

rätt nivå för att få ”flyt” i sin läsning. Min största utmaning är nog att få alla barn motiverade 

att vilja läsa gärna och mycket.” Böcker lockar till nyfikenhet, ger avkoppling och fantasi, när 

barnen läser skapar de egna inre bilder till skillnad mot TV, film och datorer som levererar 

mer färdiga upplevelser. Skönlitteraturen gör att eleverna ser sin egen utveckling på ett lättare 

sätt. De kan själv känna och upptäcka att de förbättrat sig när man utgår från skönlitteratur i 

läsundervisningen. En lärare berättar om en elev som tyckte läseboken var jättesvår och tung, 

vilket gjorde att de bestämde sig för att lägga bort läseboken under en period för att istället  

börja använda enkla småböcker som genast gjorde läsningen enklare och mer gripbar. Genom 

de skönlitterära böckerna sporras barnen dessutom av varandra till läsning. Utbudet och 

urvalet bland böcker/texter är mycket större, man kan hitta böcker till alla elever och i alla 

intresseområden, därför befrämjar den också läsglädje om man hittar ”rätt” böcker. En lärare 

säger: ”Läsning är viktig, så viktig att jag ibland kan sätta mig ner när eleverna läser och själv 
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läsa för att visa att jag också läser och att jag tycker det är viktigt. Jag vill prioritera läsning.” 

Läsning av skönlitteratur visar sig även i hela språkutvecklingen. En annan lärare säger att 

man märker direkt vilka som läser mycket. Hon märker det på deras språk, deras sätt att 

uttrycka sig, de har lättare för att stava och formulera sig, använder många fler ord och skriver 

på ett helt annat sätt. De använder skiljetecken på ett naturligt sätt och de vet hur språket är 

uppbyggt med ord, meningar och text. Läraren säger sig se tydliga skillnader redan i trean på 

hur eleverna använder sitt språk. De barn som tidigt fått höra böcker läsas och som har fått 

goda läsupplevelser får helt klart ett försprång i läsningen och i sin språkutveckling.  

 

 

4.4 Skillnaden i att använda skönlitteratur jämfört med traditionell läsebok 

i elevernas läsutveckling 
Flertalet av de intervjuade lärarna vill använda sig av skönlitteratur, men har märkt att elever 

med lite svårigheter i läsinlärningen behöver ordentlig struktur till att börja med. Det är tryggt 

för dem att följa en läsebok och personerna som finns med i den. I en läslära/läsbok får 

eleverna mer av formen, ljud, ord och meningar. Detta måste eleverna förstå/veta för att 

kunna läsa en skönlitterär bok, annars får de koncentrera sig mer på formen än på innehållet. 

Ofta får lärare använda sig av olika metoder till olika elever beroende på vad de behöver. För 

elever som använder sig av ljudningsstrategin är läseboken den bästa och för dem som 

använder helordsstrategin är skönlitteratur den bästa. Den metod som lärare känner sig trygga 

i använder de och faller oftast tillbaka i den. En lärare säger ändå att hon vill börja i 

skönlitteraturen och komplettera med läseboken. ”Tror och vill tro att om man vågar använda 

enbart skönlitteratur får man barnen att känna sig mer motiverade.” Ett skäl till att man 

använder läsebok är att det sparar arbete för läraren, ofta finns det någon arbetsbok kopplad 

till läseboken och en lärarhandledning som stöd. De flesta tror på en kombination av 

skönlitteratur och läsebok. En av lärarna har jobbat långa perioder utan läsebok och tilltalas 

mycket av det, men känner att det är väldigt tidskrävande. Det tar tid att hitta lämpliga böcker 

till varje barn och allt de läser måste noga antecknas. Fördelarna med skönlitteratur är att 

intresset för det man läser sporrar, läsningen blir friare och inbjuder till mer kreativa 

arbetssätt. När alla barn läser olika böcker blir det inte heller någon tävlan om vem som 

hunnit längst eller har svårast läsebok (en del läseböcker är indelade efter olika 

svårighetsgrad). ”När barnen har haft som läxa att läsa högt ur en skönlitterär bok, för någon 



 - 29 - 

vuxen hemma en kvart om dagen under tre till fyra veckor, ser man särskilt i klass två att 

barnen tagit konkreta steg framåt i sin läsutveckling.”  

 

 

4.5 Fördelarna med att använda skönlitteratur i läsutvecklingsprocessen 
Enligt de intervjuade lärarna finns det många fördelar med att använda skönlitteratur. Den ger 

motivation och glädje, det är roligt, arbetssättet blir mer kreativt. Det är utvecklande, eleverna 

kan läsa böcker utifrån sina egna intressen, de får upplevelser genom litteraturen, språket 

utvecklas, eleverna lär sig att utrycka sig. Lärarna menar att skriftspråket utvecklas genom att 

eleverna får med sig stavning och meningsbyggnad, fantasin ökar och de lär sig hur språket är 

uppbyggt, ”ja allt!”. En av de intervjuade lärarna tror även att ansvarskänslan kommer av sig 

själv när man använder skönlitteratur. Läseboken läser eleverna för att de ska, den 

skönlitterära boken får de en känsla för och läser för att de vill, det blir inte ”läxa” på samma 

sätt. Samtidigt är det svårt i början när eleverna använder små böckerna, läser de ut den måste 

de ta ansvar för att låna en ny bok för att få in ”varje-dags-läsningen”. En annan av de 

intervjuade lärarna menar att i början spelar det inte någon roll vad de läser, faktaböcker, 

serietidningar, pek böcker mm, bara det väcker intresse för att läsa. Flera av lärarna menar att 

det går att jobba utan läsebok men inte utan skönlitteratur. 

 

 

4.6 Lärarnas syn på hinder och begränsningar i användandet av 

skönlitteratur 
En lärare svarade bestämt nej på att det finns några hinder och begränsningar i användningen 

av skönlitteratur. Några lärare tycker att det i så fall bara finns materiella och organisatoriska 

hinder. Det kan vara svårt att hitta bra och utmanande böcker på alla nivåer och 

undervisningen måste vara upplagd så att det finns tid att ge återkoppling till alla barn. Fler 

hinder och begränsningar som några av lärarna ser med att använda skönlitteratur är för de 

elever som ännu inte har knäckt läskoden. Till dem är det svårt att hitta bra skönlitterära 

böcker. I dessa fall ger läseboken en trygghet, eftersom läseboken byggs upp efter ljuden, 

ordbilden och efterhand arbetar man sig fram till läsningen. Även till de elever som kan läsa, 

kan det ibland vara svårt att hitta intressanta böcker i rätt svårighetsnivå. Ett annat hinder kan 

vara om barnet läser ut boken och inte lånar en ny. Som lärare har man inte samma koll som 
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man har när alla läser samma stycke i sin läsebok. Det krävs att eleverna känner ett ansvar och 

ett intresse för sin läsning som gör att de spontant lånar en ny bok när de gamla är utläst.  

 

 

4.7  Skolbibliotekens utbud vad det gäller skönlitterära böcker  
Samtliga skolor som vi har kommit i kontakt med genom våra undersökningar har ett eget 

skolbibliotek. I våra intervjuer med lärarna upptäckte vi att skolornas bibliotek har ett 

skiftande utbud, skötseln av biblioteken ser också olika ut på de olika skolorna. På någon 

skola finns det en bibliotekarie som har en del av sin tjänst där, på en annan skola är det några 

frivilliga pensionärer som tar hand om skolbiblioteket, på två av skolorna är det någon av 

lärarna som har biblioteket som sitt ansvarsområde. En av lärarna som ansvarar för biblioteket 

på sin skola är med på träffar som Skolbibliotekscentralen anordnar en gång per år. Där tycker 

hon att man får mycket bra boktips och därifrån får skolan också en viss summa pengar att 

handla böcker för, dessutom avsätter skolan varje år pengar till böcker. På det här biblioteket 

som inte är så stort har man satsat mycket på att utforma en mysig och lockande miljö för att 

barnen ska trivas med att både låna och läsa böcker i biblioteket. Nya böcker presenteras 

genom bokprat för att locka till ännu mer läsning. På andra skolor hävdar lärarna att det finns 

ett basutbud av skönlitterära böcker, men att det alltid finns behov av fler. Genomgående 

använder sig lärarna mycket av skolbiblioteket. Eleverna får gå till biblioteket och låna hem 

böcker en gång i veckan, låna till klassrummet till den tysta läsningen, de kan själv gå ner och 

låna om de skriver eller ritar om något speciellt. På en skola får eleverna varje år önska 

böcker som de tycker ska köpas in och för det mest räcker pengarna till några önskemål. Vid 

större temaarbeten lånar skolorna från stadsbiblioteket där det finns ett mycket större utbud av 

barnlitteratur.      
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5. Diskussion  
Det har genomförts åtskilliga undersökningar och forskats mycket om hur man kan använda 

skönlitteratur i undervisningen. Efter mycket läsning, studier av litteratur, antecknade och 

bearbetning har vi begränsat undersökningen till läsutveckling mot de yngre åldrarna. I denna 

begränsning valde vi vilka rubriker som ansågs vara relevanta att redogöra för i 

undersökningen. Efter djupare studier av dessa har forskningsbakgrunden skrivits. 

 

Därefter har vi gjort en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer. Vi har undersökt hur 

lärare arbetar med skönlitteratur, vilket syfte de har med arbetet, vilken roll skönlitteratur 

spelar i elevernas läsutveckling, om de kan se några skillnader i arbetet med skönlitteratur 

mot att använda traditionell läsebok, samt vilket utbud deras skolbibliotek har när det gäller 

skönlitteratur. Vi koncentrerade vår undersökning till lärare som arbetar mot de yngre 

åldrarna, och till lärare som vi visste hade arbetat en längre tid med undervisning, i bland 

annat läsutveckling. 

 

I forskningsbakgrunden har vi redogjort för hur skönlitteraturen har vuxit sig stark i skolan ur 

ett historiskt perspektiv. Resultatet av intervjuerna visade att lärarna arbetar mycket med 

skönlitteratur och att detta arbete prioriteras högt. Läroplanen, som man är skyldig att följa, 

tar även den upp arbetet med skönlitteratur vid ett flertal gånger. Skönlitteraturen har blivit 

populär, för i den kan eleverna känna igen sig själva med alla sina känslor och tankar, 

samtidigt som skönlitteratur inte behöver vara sanningsenlig. Detta fascinerar både barn och 

vuxna och ger lust och motivation till att läsa. Denna motivation/lust får man som lärare gripa 

tag i och stimulera genom att erbjuda eleverna intressanta och meningsfulla böcker. En lärare 

i intervjun säger att ”min största utmaning är nog att få alla barn motiverade att vilja läsa 

gärna och mycket.” 

Alla lärare vi intervjuade berättade intressant och fängslande om olika metoder och situationer 

då de tillsammans med eleverna arbetade utifrån skönlitteraturen med syfte att främja 

elevernas läsutveckling. Att eleverna fick lyssna på högläsning återkom i alla intervjuer. En 

lärare poängterade hur viktigt det är med högläsning redan för de små barnen. Hon menade att 

de barn som får höra läsning tidigt får ett försprång. Lindö menar också att ”Barn som möter 

barnlitteratur från späd ålder får aptit på böcker och blir motiverade att upptäcka skriftspråkets 

mysterier.” (Lindö 2005, s.25) Läraren menade att hon kunde se skillnad på de barn som har 

hört böcker läsas för sig och som sedan fortsatt att läsa själv. De har ett rikare språk, ett större 
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ordförråd, kan uttrycka sig bättre, har lättare för att stava, stor fantasi och vet hur språket är 

uppbyggt, de får med andra ord en språklig medvetenhet. Molloy (1996) menar att samspelet 

mellan läsning och skrivning utvecklar båda förmågorna. Det är gynnsamt att medvetet arbeta 

med skönlitteratur, läsning och skrivning parallellt för det utvecklar dem alla tre. Vi som 

författare till denna uppsats och förskollärare i vår grundprofession, har många gånger upplevt 

att barn som fått del av mycket högläsning har ett språkligt försprång. Inom förskolan är 

högläsning ett område som prioriteras högt. 

 

Lärarna berättade i intervjuerna om hur viktigt det är att anpassa böcker, text och uppgifter 

efter det individuella barnets nivå, intresse och utveckling. De intervjuade menade att genom 

skönlitterära böcker är det lättare att hitta lagom långa och lätta böcker i elevens 

intresseområde. Detta skapar en nyfikenhet hos eleverna. I forskningsbakgrunden hävdar vi 

att när böckerna är i rätt svårighetsnivå och passar elevens intresse blir eleven motiverad till 

att läsa och det ger fortsatt lust till att läsa. ”Lärarens uppgift blir här att hjälpa till med att 

hitta intressant lässtoff med en lämplig svårighetsgrad”. (Elbro, 2004, s. 136) Någon av 

lärarna som vi intervjuade berättade att det ibland är tidsödande och svårt att hitta individuella 

böcker till alla elever, särskilt om man har en stor klass. För elevernas läsutveckling är det ju 

förödande om lärarnas brist på tid gör att de inte får hjälp att hitta lämpliga böcker som lockar 

in dem i böckernas värld. Kanske handlar detta om hur lärare prioriterar men självklart är det 

också något som styrs av ökat elevantal i klasserna och mindre resurser. För de barn som 

redan har knäckt koden är det inte svårt att hitta böcker, men till dem som inte kan läsa är det 

svårare. Någon lärare menade att dessa barn hade lättare för att börja i en traditionell läsebok 

och efter hand komplettera läsningen med små skönlitterära böcker. Medan en annan lärare 

berättar att när en elev med svårigheter började läsa i småböcker istället för läseboken, blev 

läsningen enklare och mer gripbar. För oss låter det relevant att läsningen upplevs lättare när 

man får en mindre bok som man faktiskt själv kan läsa från pärm till pärm, än när man får en 

tjock läsebok framför sig som kan kännas övermäktig att läsa igenom. 

 

För att hitta ”rätt” bok till alla elever måste läraren ta reda på/ha kontroll över vad eleven kan 

och var den befinner sig i sin utveckling. Detta är ett måste för att kunna sporra till vidare 

läsning och utveckling. Lärarna berättade att de ofta får använda olika metoder till olika 

elever beroende på vad eleven behöver. De får utgå från eleven och prova sig fram. 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
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elevernas fortsatta lärande.” (Lpo 94, s. 4) Samtidigt menar lärarna att det är lättare att 

individanpassa undervisningen när man utgår från småböcker/skönlitteratur. Lärarna berättar 

att läsningen blir friare och man kan arbeta på ett mer kreativt sätt. Dessutom slipper man 

tävlingen mellan eleverna om vem som kommit längst, som det gärna blir när alla har samma 

bok.  

 

Oftast finner eleverna lust och motivation i att läsa litteratur av berättelsekaraktär som 

skönlitteratur är. Lärarna styrker detta genom att de alla tycker att fördelarna med att läsa 

skönlitteratur är att läsningen blir roligare och mer utvecklande när alla kan läsa utifrån sitt 

eget intresse. En lärare säger att den traditionella läseboken läser eleverna för att de ska, 

skönlitteratur läser man för att det är roligt, spännande och lärorikt. Att läsning upplevs som 

något lustfyllt för elever som precis börjat läsa borde väl vara bästa drivkraften för att komma 

vidare i sin läsutveckling. Det finns en sådan mångfald i skönlitteraturen. Samtidigt säger en 

annan lärare; det viktigaste är att de läser, vad de läser spelar inte så stor roll, bara det väcker 

intresse för att läsa.  

 

I läroplanen står det att vi är ålagda att använda skönlitteratur för att den lär oss att förstå, ger 

insikt om andra människor, deras öden, kulturer, roller och situationer, forskare säger det 

samma. Skönlitteraturen kan bli till hjälp att förstå omvärlden och sortera intryck. Genom 

litteratur, film och teater kan människan få hjälp att förstå sig själv, världen och att forma sin 

identitet. Samtidigt tar dagens media en allt större plats i elevernas fritid. Mattsson och 

Nilsson (2007) skriver att skönlitteraturen konkureras ut av medievärlden och att det är viktigt 

att man låter läsning av skönlitteratur ta plats i undervisningen. En av lärarna vi intervjuade 

säger att när eleverna läser skapar de inre bilder till skillnad från när de ser på TV, film och 

datorer, då får de upplevelserna levererade. Kanske är det viktigare nu än någonsin tidigare att 

arbeta med skönlitteratur i skolan när media av olika slag har så stor påverkan på och 

inflytande över elevernas liv. De är vana vid det snabba tempo som film med mera bjuder på, 

i skönlitteraturen finns utrymme för eftertanke och egna reflektioner. Vi tror att skönlitteratur 

är ett sätt att stimulera elevernas fantasi, vilket också flera av de lärare vi intervjuade tyckte. 

Skönlitteraturen måste upplevas och eleverna måste få hjälp att finna lusten och motivationen 

till att läsa. 

 

Många av lärarna berättade att en av metoderna i arbetet med skönlitteraturen var att samtala i 

mindre grupper kring det de hade läst, till exempel ”reflekterande läsning”, ”boksamtal” och 
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”riktade samtal”. Chambers (1993) menar att samtalet kring böcker är en mycket värdefull 

aktivitet, han ser läsningen av boken och samtalet efteråt som en helhet. I dessa samtal bildar 

sig eleverna en identitet och lär sig förstå sig själv och andra. I samtalet mellan eleverna, 

mellan eleverna och läraren kan man lättare komma in på ämnen som känslor och empati, om 

man utgår från skönlitteratur, berättar en av lärarna. I dessa samtal byggs det sociala klimatet 

upp mellan alla i klassrummet. Det sociala klimatet poängterar även Dysthe (1996) i sin bok 

Det flerstämmiga klassrummet. Hon skriver att om det sociala klimatet inte är bra, så mår inte 

eleverna bra och kan då inte tillgodogöra sig kunskaperna på rätt sätt. Undervisningen ska 

bygga på ett socialt sampel och ett dialogiskt samarbete, detta kan man få genom att bygga sin 

undervisning på samtalet kring böckerna. Vi har både i intervjuerna och under praktikperioder 

upplevt att många lärare är medvetna om boksamtalets betydelse, återigen verkar det vara 

brist på tid som gör att lärare inte i så stor utsträckning använder sig av boksamtal. 

 

Föräldrarna har en viktig roll för att eleverna ska komma vidare i sin läsutveckling. Taube 

(2007) skriver att de barn som känner att de är älskade och betydelsefulla har lättare för att 

möta de krav på uthållighet och koncentration som krävs när de ska lära sig läsa. Hon menar 

även att ”det är betydelsefullt att lärare och föräldrar hjälper eleverna att upptäcka läsandets 

glädje”. (Taube, 2007, s. 94) I intervjuerna berättade lärarna att eleverna ofta hade 

skönlitterära böcker som läsläxa. En av de intervjuade berättade om ”vardags-läsningen”, att 

eleverna läste varje dag hemma i skönlitterära böcker. Detta kräver att föräldrarna lyssnar när 

barnen läser, i alla fall i början av deras läsutveckling. Här erbjuds tillfällen för föräldrarna att 

bli ännu mer delaktiga i sina barns utveckling, samtidigt som läsningen kan bli en stund av 

skön tid tillsammans. I intervjuerna har vi förstått att lärarna möter många olika reaktioner på 

elevernas läxor, en del föräldrar tycker inte tiden för läxläsning finns hemma. Kanske ska man 

bjuda in föräldrar till diskussioner, om bland annat läxläsning och då också förklara och 

motivera varför det är så viktigt att lyssna på barnens läsning. En annan lärare berättar att de 

ibland har ”en kvarts läsning om dagen” för någon vuxen där hemma. Detta läsprojekt gynnar 

eleverna mycket i deras läsutveckling. I detta projekt läggs ett stort ansvar på föräldrarna 

vilket gör att de blir mer delaktiga i sina barns skolarbete och att barnen får hjälp att komma 

vidare i sin läsning. 

 

De flesta av lärarna berättade om att eleverna har ”småböcker”, skönlitterära böcker i läsläxa. 

En lärare som talade om ”vardagsläsning”, det vill säga att eleverna ska träna sin läsning 

hemma varje dag, nämnde även att det läggs ett stort ansvar på eleven. När han/hon har läst ut 
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boken, vilket kan gå snabbt i början, måste han/hon låna en ny bok för att alltid ha något att 

läsa. Slarvar de med detta går man miste om finessen med det hela. Det krävs även mer av 

läraren i planering och kontroll över eleverna när han/hon grundar läsundervisningen enbart 

på skönlitterära böcker. De hinder intervjuade lärare upplevde med att enbart använda 

skönlitteratur i läsutveckling, var att det är tidskrävande, krävs mycket material (småböcker 

som är ganska dyra i inköp) och rent organisatoriska hinder, som att lärarna inte hinner med 

alla elevers behov. 

 

En lärare berättade om hur hon periodvis har arbetat utifrån läsinlärningsmetoden Whole 

language/Kiwi-metoden. Denna metod grundar sig på att man helt utgår ifrån skönlitteratur.  

Läraren och eleverna börjar samtala kring bilderna i en storbok. Efter hand tar man in 

småböcker/skönlitteratur och skrivning i undervisningen. Att arbeta helt efter denna metod 

kräver mycket planering och förberedelser, vilket tar mycket tid, berättar hon. Därför 

använder hon nu, främst småböckerna i läsningen tillsammans med läseboken. Hon använder 

sig av grundtankarna i Kiwimetoden och är inspirerad av det arbetssättet. För de skolor som 

har ekonomiska möjligheter att köpa in materialet till Kiwi-metoden, så ges mycket kunskap 

och inspiration till både lärare och elever, om man tror på användandet av skönlitteratur. Vi 

har i intervjuerna märkt att många lärare är inspirerade av Kiwi-metoden i och med att de 

använder sig av småböcker. En genomgående känsla i alla intervjuerna är att lärarna vill 

arbeta mer utifrån skönlitteratur, men att det tar mycket planeringstid. En annan lärare sa 

tydligt i intervjun att hon ”tror och vill tro att om man vågar använda enbart skönlitteratur får 

man barnen att känna sig mer motiverade.”  

 

I samtliga skolor vi har besökt finns ett skolbibliotek och lärarna berättar att de använder sig 

mycket av dem. Eleverna lånar böcker där någon gång i veckan, deltar i boksamtal där och får 

önska böcker vid bokinköp. På en skola arbetade man för att det skulle vara ett mysigt, 

inbjudande ställe, dit man kunde gå och sätta sig och läsa. Kvaliteten på biblioteken varierade 

ganska mycket. I de fall då det fanns någon ansvarig fungerade biblioteken och dess 

verksamhet bättre, än i de fall då det grundades på frivilliga lärare/pensionärer som var i 

biblioteket i mån av tid. Vid större projekt eller teman vände sig lärarna till stadsbiblioteken, 

där det finns ett större utbud av böcker.     

 

Ansvaret för att hjälpa eleverna vidare i sin läsutveckling ligger på skolan. Detta är ett stort 

och viktigt ansvar som lärarna säkert ibland kan bli tyngda av. De intervjuade lärarna har 
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arbetat i många år och arbetat utifrån många olika metoder. Men alla har berättat med stor 

glädje och inspiration att de använder skönlitteratur i sin undervisning. Några som ett 

komplement till läseboken, medan andra helt utgår från skönlitteraturen. De flesta tror på en 

kombination av läsebok och skönlitteratur, beroende på vad eleverna behöver. I intervjuerna 

har vi känt att lärarna tycker det är roligt och stimulerande att arbeta med skönlitteratur 

tillsammans med eleverna. Arbetet med skönlitteratur verkar vara inspirerande och 

variationsrikt både för eleverna och för läraren, vi har också blivit väldigt inspirerade av 

många kreativa lärares arbetssätt. De intervjuade har haft mycket att tillföra i vår 

undersökning. Vi har funnit att verkligheten i dagens skola, utifrån lärarintervjuerna, i stort 

sett stämmer överens med den aktuella forskning som vi skrivit om i forskningsbakgrunden. 

Det vi kanske inte hade förväntat oss var att läseboken trots allt har en så stor roll i dagens 

undervisning. Beror det på att lärarna har ”gamla utbildningar”, att de faller tillbaka på den 

”gamla” kunskapen? Kan det bero på att antalet elever i klasserna är så hög, att lärarna inte 

hinner med att hjälpa alla att hitta en ”lämplig” bok. Är det organisatoriska och materiella 

hinder som gör att lärarna inte klarar av att arbeta utifrån skönlitteratur på det sätt de själva 

egentligen skulle vilja? Vad det beror på får fortsatt forskning visa. Vår reflektion när vi mött 

duktiga, inspirerade lärare som tycker att arbetet utifrån skönlitteratur är väldigt viktigt, är att 

de ständiga nedskärningar som görs inom skolan påverkar lärares möjligheter att utgå från 

skönlitteratur vid yngre elevers läsutveckling. Men en genomgående spontan och hoppfull 

åsikt i intervjuerna var att: Man kan få ”allt” genom att läsa skönlitteratur!  

 

För vidare forskning vore det intressant att se på användandet av skönlitteratur i ett 

genusperspektiv, kanske undersöka hur flickor respektive pojkar inspireras och utmanas av 

skönlitteratur. 
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6. Sammanfattning 
 

I kursplanen för ämnet svenska kan man läsa att ”Skolan skall i sin undervisning i svenska 

sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 

läser på egen hand och av eget intresse”. (Skolverket, 2002) Syftet med vår undersökning var 

att ta reda på om och i så fall hur, lärare som arbetar med barn i tidigare skolår, använder sig 

av skönlitteratur. Vi ville också få fram vad lärarna har för syfte med att använda 

skönlitteratur. Undersökningen koncentrerade vi till lärare som arbetar i skolår ett till tre. 

Frågorna vi har ställt oss har varit hur lärarna använder skönlitteratur för att befrämja barnens 

läsutveckling och vilket syfte de har med det. Vidare sökte vi svar på vilken roll skönlitterära 

böcker spelar för barnen och vad lärarna upplever som hinder respektive fördelar med att 

arbeta med skönlitteratur. Vi frågade också om de såg skillnader i att använda skönlitteratur 

kontra läsebok och till sist vilket utbud deras respektive skolbibliotek har. 

 

Anledningen till att vi valde detta ämne är att vi har ett stort intresse för läsutveckling och 

också känner behov av att fördjupa oss i det eftersom läsutveckling är ett av de mest centrala 

områden man jobbar med i grundskolan. I vår utbildning till grundskollärare har vi mött 

många kreativa metoder och arbetssätt där skönlitteratur utgör grundstenen i undervisningen. 

Under praktiken har vi också mött både positiva och negativa exempel på hur man jobbar med 

skönlitteratur som gjort oss nyfikna på lärares syfte med hur och varför man använder 

skönlitteratur i skolan. 

 

Det finns mycket litteratur i ämnet och även många uppsatser. Vi har försökt att ta tillvara på 

tidigare kunskap som en grund för vårt arbete och som avstamp för de frågor vi ville 

konkretisera och fördjupa oss i. Med hänvisning till vår problemformulering har vi läst 

litteratur om läsutvecklingens grunder, om språk- och skriftspråksutveckling, metodböcker 

om läsning och böcker där författare beskriver olika metoder för boksamtal och uppföljning 

av litteraturläsning. 

 

Vi har intervjuat sex utbildade pedagoger som arbetar i skolår ett till tre. Det var naturligt för 

oss att fokusera på dessa åldrar eftersom den första och mest grundläggande undervisningen i 

läsutveckling bedrivs i de yngre skolåren. Vi valde att göra intervjuer, där lärarna i god tid 

innan vi träffades fick ett frågeformulär, så att de i lugn och ro skulle hinna tänka igenom 
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svaren. När vi sedan träffades skrev vi ner lärarnas svar. Vi har gjort en kvalitativ 

undersökning som vi sammanställde i löpande text under rubriken resultat. 

 

Undersökningen har visat att de lärare vi har intervjuat använder sig ofta av skönlitteratur. De 

har också genomtänkta och tydliga syften med sitt arbete. En lärare har hänvisat till 

läroplanen i sitt svar på vilket syfte man har med skönlitteratur. Vi har fått många och 

inspirerande svar på hur man arbetar med skönlitteratur, något som fått oss att förstå att dessa 

lärare ser vikten av läsutveckling och brinner för sitt arbete. Detta är något vi kommer att ta 

med oss och ha konkret nytta av i vår egen tjänst som lärare. Det som upplevs som största 

hindret är att tiden inte alltid räcker till för att genomtänkt och fullt ut arbeta med 

skönlitteratur. Flera lärare ser också fördelar med att kombinera en läsebok med användandet 

av skönlitteratur.  
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Bilaga1 

Hej!  

Vi är två lärarstuderande vid Högskolan i Kristianstad som skriver vårt examensarbete. 

Området vi har valt att undersöka är ”Hur kan man använda skönlitteratur i läsutvecklingen 

för barn i de tidigare åldrarna?” 

 

Nu skulle vi vilja be er att ni delar med er av era erfarenheter inom det här området till oss. 

Syftet med frågorna är hur ni under er tid som lärare har arbetat med skönlitteratur 

tillsammans med barnen. Vilka erfarenheter har ni, vilka fördelar och begränsningar har ni 

funnit? 

 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

2. I vilka årskurser har du främst arbetat under din tid som lärare? 

Årskurserna 1-3  Årskurserna 4-6  

 

3. Vilken lärarutbildning har du? 

 
4. Hur tycker du att du kan använda skönlitteratur i arbetet tillsammans med eleverna i 

deras läsutveckling? 

 
5. Vilket är ditt syfte med att använda skönlitteratur? 

 

6. Vilken roll anser du att skönlitterära böcker spelar för barnen i deras läsutveckling? 

 
7. Kan du se några skillnader i att använda skönlitteratur kontra traditionell läsebok i 

barnens läsutveckling? 

 
8. Vilka fördelar ser du med att använda skönlitteratur i läsutvecklingsprocessen? 

 

9. Ser du några hinder och begränsningar med att använda skönlitteratur?  

 
10. Vad har det skolbibliotek du använder dig av för utbud av skönlitterära böcker? 

 
Stort tack för din medverkan och visat intresse. 

Hälsningar Kristina Hörestrand och Anette Jakobsson 


