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Abstrakt  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur en utvald grupp av pedagoger använde sig 
av barnlitteratur i undervisningen. I vår bakgrund har vi använt oss av forskningslitteratur 
som behandlat ämnet barnlitteratur både ur ett historiskt och ett modernt perspektiv. Vi 
använde oss av intervjuer som metod för att ta del av de olika pedagogernas inställning 
till användandet av barnlitteratur i undervisning. De nio utvalda pedagoger som vi 
intervjuade var verksamma i förskoleklassen till och med år 3. Även observationer 
genomfördes i den miljön där pedagogen var verksam, detta för att komplettera 
intervjuerna. Vår intervjuundersökning visar att de flesta pedagoger använde 
barnlitteratur i undervisningen, dock på olika sätt och med olika syften. Vissa pedagoger 
använde barnlitteraturen med ett tilltänkt mål, det vill säga läsutveckling, välgrundat och 
anpassat bokval samt lustfylld undervisning i en stimulerande miljö. Andra pedagoger 
använde litteraturen mer som en utfyllnad trots vetskapen om barnlitteraturens värde. 
Observationerna visade stor skillnad i de verksamma pedagogernas miljö.  De flesta 
förskoleavdelningar hade en avskild plats där litteraturläsning kunde ske. Den stora 
skillnaden mellan de olika miljöerna var utbudet och åskådligheten av litteraturen.  
Sammanfattningsvis såg vi att samtliga pedagoger uppfattade barnlitteratur i 
undervisningen som någonting meningsfullt. Trots ett ibland bristfälligt användande hade 
pedagogerna en vision om hur litteratur kunde användas på ett mer lustfyllt sätt. 
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Inledning 
 

Vi har båda under vår skoltid erfarenheter av att nyttjandet av barnlitteraturen i 
undervisningen var bristfällig. Med bristfällig menar vi upplägget och tanken bakom 
användandet av barnlitteratur. De metoder som våra lärare använde sig av var den 
klassiska bänkboken där vi elever fick läsa en bok och därefter göra en kort recension av 
vad boken handlade om. Detta resulterade ibland i avskrivning av bokens baksida för att 
snabbt gå vidare. Bänkboken togs upp när det fanns tid över och genom att läsa tyst fick 
vi träna upp våra läsfärdigheter. Andra val av metoder var högläsning som utfördes både 
av oss elever och av läraren. Det vi mestadels saknade under vår skoltid var ett inspirerat 
tankesätt och ett mer reflekterande arbete utifrån litteraturen. 
 
Vi har i vår egen universitetsutbildning kommit till insikt om vikten av att nyttja 
barnlitteratur i elevers undervisning och vill därför se om man i dagens skolor använder 
sig av mer reflekterande och inspirerande sätt gällande barnlitteratur. Den undersökning 
som kommer att ligga till grund för detta arbete är intervjuer gällande barnlitteratur i 
undervisningen. Den grupp utvalda pedagoger som vi ska inrikta oss på är verksamma i 
förskoleklasserna till och med år 3. Vi tror att genom användandet av barnlitteratur kan 
elever behandla olika områden till exempel sorg, kärlek och relationer till föräldrarna 
som de går igenom, inte bara i skolan utan också i deras vardag.  Även själva arbetssättet 
med barnlitteraturen kan varieras i temaarbeten, i bild och form, i musik och integrerat i 
andra ämnen. Förhoppningsvis kommer vi genom vårt examensarbete att få insikt om hur 
lärare använder barnlitteratur i sin undervisning och i vilket syfte.  
 
I vår kommande yrkesroll önskar vi kunna inspirera våra framtida elever till lusten att 
läsa.  Genom att presentera spännande och passande böcker redan vid tidig ålder vill vi 
visa på den fantastiska värld som barnlitteraturen kan ge. Litteratur kan ge eleverna en 
bra introduktion i böckernas värld och skapa ett fortsatt läsintresse. Astrid Lindgren säger 
att: ”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel och endast barn skapar 
mirakel när de läser” (Pricken över livet, 2007). 

 

Syfte 
 
Vårt syfte i denna studie är att undersöka hur en utvald grupp av pedagoger använder sig 
av barnlitteratur i undervisningen.  De nedanstående frågeställningarna kommer att ligga 
till grund för vår studie: 
 

• Använder pedagogen barnlitteratur i undervisningen? 
• Hur använder pedagogen barnlitteratur i undervisningen? 
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Bakgrund  
 

Definition av barnlitteratur 
 
Ett centralt begrepp i vår studie är barnlitteratur och därför är det av största vikt att 
definiera begreppet. Nationalencyklopedins definition av ordet barnlitteratur lyder som 
följer: ”Böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, så väl original 
som bearbetad vuxenlitteratur.”(Nationalencyklopedin, 1990:295) 
 
Maria Nikolajeva som är författare menar att begreppet barnlitteratur är ett otydligt 
begrepp eftersom litteraturen förr ofta var avsedd och riktad till vuxna men också älskad 
av barn, ett sådant exempel är Daniel Defoes Robinson Crusoe. Strukturen som präglar 
barnlitteraturen är typiska mönster som sökande efter identitet, föremål, överlevnad, 
kamp mellan gott och ont, gåta eller mysterium (Nikolajeva, 2004). Några andra 
författare som skriver om barn och vuxenlitteratur är Ulf och Jan Nilsson. De menar att 
barnlitteratur är mera begriplig, utformad och anpassad för barn. (Nilsson och Nilsson, 
1990) Vår definition av barnlitteratur är litteratur skriven och riktad speciellt till barn. 
 

Förankring i styrdokument 
 
I den tidigare läroplanen för grundskolan kan man läsa att skönlitteraturen ska dominera i 
ämnet svenska. Lärarens uppgift är att granska den litteratur som eleven kommer i 
kontakt med i skolan och genom att välja mångsidig litteratur åt eleverna kan de utveckla 
förståelse för olika människors kultur och bakgrund. Eleverna ska i arbetet med litteratur 
på ett naturligt och nyanserat sätt få möjlighet att införskaffa nya kunskaper genom 
barnlitteraturen (Lgr, 80). Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogen genom att 
stimulera och använda sig av barnens nyfikenhet främja språkutveckling. Genom att 
eleverna skapar ett förhållande mellan språket och lärande kan de utveckla sin egen 
identitet. Eleverna kan även genom uppmuntran utveckla förståelse för andra människors 
livssituation (Lpfö, 1998).  
 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och 
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.  (Lpfö98:30) 
 

Eleven ska enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet få kunskap och 
värderingar om vår kultur genom skönlitteratur. Eleverna ska utifrån egna erfarenheter få 
möta olika sorters litteratur och utifrån den givna litteraturen skapa en egen bild av 
bokens budskap. Genom detta kan deras personliga utveckling stärkas och de kan 
utveckla empati för andra människor. Samtala, läsa och skriva om litteratur ger eleven 
förmågan att utveckla sina möjligheter att kommunicera och växa i sin egen språkliga 
förmåga (Lpo, 1994). När den språkliga förmåga ökar kan eleverna använda språket på 
ett uttrycksfullt sätt både i tal och skrift vilket medför att de kan förstå, uppleva och 
tillgodogöra sig litteratur (Kursplanen för svenska). Dessutom kan man läsa att målen 
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med undervisningen är att under lustfyllda former locka eleverna att läsa litteratur både i 
och utanför skolans värld. Eleverna kan på ett personligt plan anknyta till litteraturen och 
därigenom känna samhörighet med karaktärerna och behandla ämnen som sorg, glädje 
och kärlek. När eleverna ges möjlighet att arbeta både i grupp och enskilt med språk och 
litteratur kan de ge uttryck för sina känslor på ett mer kreativt sätt (Lpo, 1994) 
 
I kursplanen för svenska ämnet finns en strävan mot att eleverna själva lär sig söka 
kunskap om och inom litteraturen. Detta bör ske på ett stimulerande och inspirerande sätt 
vilket främjar läsintresse inom och utanför skolans värld. Det finns även en vilja att 
stärka elevernas egna kulturarv och lära sig möta andra människor i samhället vilket står 
skrivet i Lpo94 men även i den svenska kursplanen. Där skolan bör utveckla elevernas 
fantasi och lust att lära genom att möta litteratur av olika slag. Skolan ska även ge rum för 
kunskap om författare genom tiderna, men tyngdpunkten i svenskämnet bör ligga på 
elevens egen utveckling och användande av språket. Kombinationen språk och litteratur 
kan bidra till att eleverna lär sig reflektera och uttrycka känslor: 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser 
av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå 
sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten (Skolverket).  

Barnlitteraturens historia 
 
Professorn och barnlitteraturforskaren Göte Klingberg påpekar att det är svårt att exakt 
säga när barnbokens historia började, det vill säga när litteraturen blev anpassad just för 
barn. Historiskt sett var de flesta “barnböcker” skrivna för att passa både barn och vuxna 
(Klingberg, 1991). Alla århundraden sedan 1500-talet har barnlitteratur skrivits med 
speciella avsikter beskriver Lena Kjersén-Edman som är svensk litteraturvetare och lektor 
vid Umeå universitet. År 1591 skrev den tyske prästen Conrad Prata Jungfruspegeln, som 
kallades Sveriges första barnbok (Klingberg, 1991). Prata ville enligt Edman (2004) visa 
hur unga adelskvinnor under 1500-talet skulle uppföra sig och hans texter var 
föregångare till det vi idag kallar barnlitteratur. I Jungfruspegeln kunde man se att 
inställningen till kvinnor var mer positiv än tidigare, eftersom litteraturen under denna tid 
mestadels riktandes mot män. Litteraturen var anpassad till läsarnas intressen och deras 
tidigare läskunnighet, vilket även det var ovanligt under detta århundrade (Edman, 2004).  
Under 1700-talets England växte industrialisering fram, Edman beskriver hur litteraturen 
förändrade synen på familjen, som fick en annan ställning. Litteraturen skulle hjälpa till 
med barnuppfostran eftersom arbetande fäder var frånvarande under längre perioder. En 
sådan bok var författaren Daniel Defoes Robinson Crusoe där handlingen var pojkars 
uppväxt till gentlemän och vördnad för fosterlandet (Edman, 2002). 
 
Edman beskriver barndomen före 1700-talet som en mindre betydelsefull del av barnets 
liv, där arbetslivet för barn tog vid redan vid sju års ålder. Barndomen blev en mer 
accepterad period dock inte för alla barn. De flesta fick leva i den ”korta” barndomen 
ända in på 1900-talet (Edman, 2002).  
 
Under 1800-talets växte romantiken fram där känslan och fantasin tog sin plats i 
barnlitteraturen. Upplysningsfilosofen John Locke var en av dem som på ett lustfyllt sätt 
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introducerade fabler. Fabler kan beskrivas som en kortare saga med sensmoralen där 
författaren använde djur i handlingen (Edman, 2002). Sagorna fick sitt inträde i 
barnlitteraturen, och dessa sagor kom till Europa med arabiska sjömän, köpmän och 
soldater.  De muntliga sagor som berättades av utländska sjöfarare skrevs sedan ned av 
dåtidens författare i form av sagosamlingar (Klingberg, 1991).  
 
Edman beskriver barnpsykoanalytikern Bruno Bettelheims tankar om sagans betydelse 
för barn. Bettelheim menar att genom sagan och karaktärerna i boken kan barnet stärka 
sin identitet och genom detta skapa sig en trygghet. Ju mera barnen vistades utanför 
hemmiljön, med frånvarande föräldrar desto mer omsorg och ansvar krävdes det av 
skolan vilket gav barnlitteraturen en mer betydande roll att förmedla moral och kunskap 
(Edman, 2002). I stället för att översätta utländsk barnlitteratur började de svenska 
författarna att skriva egna verk. Temat i dessa barnböcker kunde spegla författarens egna 
barndomsminnen, vilket kunde ge ett mera realistiskt synsätt (Klingberg, 1991). 
Djurböcker som enligt Edman började inom barnlitteratur, handlade om djur som gav 
barnen en praktisk kunskap. De var väldigt populära, till exempel författaren Rudyard 
Kipplings Djungelboken. Busungeböcker var roande historier som under denna tid växte 
fram vilket gjorde att de flesta barn kunde identifiera sig och leva ut sina fantasier i 
vardagen. Bland annat Mark Twains, Huckleberry Finn, Emil Norlander, Anderssonskans 
Kalle och Astrid Lindgrens Emil och Madicken (Edman, 2002). 
 
Enligt Edman fick barndomen under 1900-talets ett mer upplyst synsätt vilket speglade 
sig i litteraturen denna period kom att kallas för den första barnbokens guldålder. Sverige 
var nu ett fattigt och outvecklat bondeland, som hade stora problem med barnarbete, 
sjukdomar och alkoholism. Ellen Key och Elsa Beskow var några av de författare som 
engagerade sig för barnen. Ellen Keys pedagogiska tankar om lekens betydelse för 
inlärningen användes i skolan där Elsa Beskow växte upp och detta influerade henne i 
hennes senare författarskap. Gemensamt för dessa författare vara att de ville ge barnen 
trygghet och stimulans, vilket uttrycktes i deras böcker. Selma Lagerlöf fick under denna 
tid uppdraget att skriva en geografibok med namnet Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige, där innehållet handlar om naturlära och geografi. Här började också 
barnlitteraturen riktas mot de riktigt små barnen och böckerna fick en enklare karaktär 
där man speglade barnens vardag med inslag av enkla bilder. Det vi i dag kallar för 
pekböcker (Edman, 2002). 
 
Den andra guldåldern för barnlitteratur började enligt Edman efter 1945 där 
efterkrigstiden präglade litteraturen. Tanken var att barnen efter krigstiden skulle få en 
mera lustfylld vardag till skillnad från det dystra kriget. De typiska dragen under denna 
tid var fri fostran och barns känslor, vilja och tankar respekterades äntligen. Författare 
som Astrid Lindgren, Towe Jansson, Lennart Hellsing och Maria Gripe trädde fram med 
ett budkskap i böckerna som präglades av en mera uppmuntrande karaktär. I slutet av 
1900-talet skrevs mer realistiska böcker och ungdomsböcker där sex, separationer och 
kärlek var några av de ämnen som skildrades. Dessa ämnen är aktuella än i dag  (Edman, 
2002).  
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Vikten av läsning 
 
I dagens TV-mediala värld där barns fantasi kan hämmas av alla intryck och bilder som 
de utsätts för, är det extra viktigt att litteraturläsning får en stor del i skolans undervisning 
(Hallberg, 1993). 
 

Barn har ännu svårare än vi vuxna att uttrycka sina upplevelser i ord och skrift, därför har de ännu 
större behov att få tillgång till bra böcker, att få uppleva och sedan själva få uttrycka sig med ord 
och bild.  (Ekström, S och Isaksson, B 1997: 46). 

 
Svenska författaren och litteraturvetaren Ulla Lundqvist menar att eleverna genom att 
läsa och reflektera kring litteratur kan identifiera sig med problem som de möter i sin 
vardag (Lundqvist,1984). Lennart Hellsing förmedlar genom författaren Susanna 
Ekström sina tankar om vad barnlitteratur kan ge barnen. Hellsing menar att litteraturen 
kan påverka barnet och genom att känna trygghet kan eleverna utveckla sin egen läsning 
(Ekström, 2004). Författarna Bengt Brodow och Kristina Rininsland talar också om 
trygghet genom litteratur där de utsatta barnen i samhället kan finna trygghet och 
bearbeta händelser i sin vardag (Brodow & Rinisland, 2005). Lundkvist beskriver i sin  
bok Bettelheim tankar om att använda barnlitteratur som ett stimulerat komplement till 
den traditionella läseboken. Om barnet i hemmet redan vid tidig ålder får möta 
barnlitteratur på ett lustfyllt sätt kan detta leda till att de lättare utvecklar sina färdigheter 
inom läsning redan före skolstart (Lundqvist, 1984). 
 
Författaren Jan Nilsson menar att användning av felaktiga metoder gällande litteratur kan 
hämma elevernas utveckling.  Han poängterar att det är felaktigt att använda bänkbok och 
tystläsning som enda litteraturaktivitet. Genom att ställa högre krav på läsmetoder och 
elevprestationer kan litteraturen i stället leda till ökad motivation för läsning (Nilsson, 
1997). Detta får han stöd av Bettelheim som i Lundkvist bok kritiserar de olika sorter av 
felläsning gällande meningslösa läsläror. Lundkvits beskriver det faktum att många 
pedagoger under sin egen skoltid saknade meningsfullt och personligt engagemang i 
undervisningen. Pedagogerna visade själva inget brinnande intresse för bokvalet vilket 
resulterade i att elever inte heller såg vad litteraturen kunde ge dem (Lundkvist, 1984). 
Författaren Aidan Chambers beskriver vikten av lärarens intresse för den valda 
litteraturen. Han menar då att många lärare använder litteratur som tidigare fungerat i 
undervisningen eller det som antas vara populärt i tiden och detta behöver enligt 
Chambers inte bli ett problem om lärarens intresse för litteratur är genuint (Chambers, 
1997).   
 
Ett genomtänkt mål med litteraturundervisningen menar Nilsson (1997) bör ligga på 
pedagogens ansvar. Han beskriver sex olika arbetssätt kring litteraturanvändning.  
Bänkbokssystemet handlar om att eleverna har litteratur i sin bänk eller låda som de tar 
fram när pedagogen anser det passande. Med detta arbetssätt menar Nilsson att 
skönlitteratur används enbart som utfyllnad vare sig det grundar sig på elevernas olika 
arbetstakt eller enbart som lästräning. Med ett sådant arbetssätt upplevs sällan 
skönlitteraturens handling relevant för eleverna, vilket författaren tycker är fel. 
Bänkbokssystemet blir på detta sätt sällan något genomtänkt arbetssätt utan används av 
pedagogen som ren färdighetsträning. Läsning som färdighet handlar om att bli en bra 
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läsare genom träning, där fokus ligger på att läsa ofta och intensivt. Med läsning som en 
läsfrämjande aktivitet handlar det här om att eleverna skall läsa så mycket god litteratur 
de kan och där litteraturläsningen fungerar som en social och kulturell kompetens. Med 
”god” litteratur menar Nilsson biblioteksböcker inte populärlitteratur och serier. Läsning 
som en kulturell aktivitet, är när eleverna får ta del av den ”goda” litteraturen till exempel 
samlade verk som är erkända av barnlitterära auktoriteter. Eleverna får möta dessa verk 
genom textanalys, språk, stil och färdighetsträning. Att använda läsning som en 
upplevelse handlar om att texten bearbetas för att förhöja upplevelsen, som i sin tur skall 
leda till att den enskilde personen utvecklas. Litteraturen betraktas som konst och eleven 
skall i största mån lämnas i fred för att få ut det mesta möjliga av sin läsupplevelse. För 
att förstå sin omvärld bör eleven kunna relatera till historiska och aktuella händelser i 
samhället. Genom läsning som källa till kunskap kan också eleven känna sig mera 
delaktig och utveckla en mer generell kunskap om sin omvärld (Nilsson, 1997). 
 
Elevens delaktighet och tillgång till litteratur av bra kvalité under lektionstid är viktig och 
kan genom pedagogen främja elevernas läsutveckling.  Detta är något som litteraturvetare 
och barnbokskonsulenten Kerstin Rimsten–Nilsson arbetat med när hon genomförde ett 
litteraturprojekt i 3 år, detta inom ramen för pedagogiska utvecklingsblocket i Göteborg 
(PUG).  Projektet gick ut på att undersöka barnboksläsningen i kommunen och 
anledningen till projektet var att man genom undersökningar sett att många barn lämnat 
grundskolan utan tillräckliga kunskaper inom läsning och skrivning (Rimsten–Nilsson, 
1984). 
 

Barnlitteratur och pedagogik  
I det nedanstående kapitlet kommer vi visa på de olika didaktiska arbetssätt som 
pedagogen kan använda sig av i sin litteraturundervisning. Pedagogens roll kommer att 
vara det centrala i detta avsnitt.  

Pedagogens roll        
 
En pedagog ska vara aktiv och hålla sig ajour om barnets aktuella behov gällande 
barnlitteratur skriver författaren Kerstin Hallberg (1993). Litteraturläsning och reflektion 
tillhör enligt svensklektor Gunilla Molloy läraryrkets professionalitet. Detta bör ligga till 
grund för pedagoger verksamma i ämnet svenska (Molloy, 1996). Pedagogen bör även 
vara välorienterad inom litteratur och anpassa detta till elevernas behov skriver Brodow 
och Rinisland. Om pedagogen skapar ett läsintresse kan det påverka barnens framtida 
läslust. Pedagogens roll är också att ge eleverna frihet och eget ansvar vid val och arbetet 
med litteraturen, detta till förmån för elevernas fortsatta kreativitet (Brodow & Rinisland, 
2005).   
 
En tidig och lustfylld introduktion av barnlitteratur kan enligt Hallberg ge eleven 
kunskaper och på så sätt kunna vara till hjälp vid bearbetning av komplex litteratur. Ett 
eget litteraturintresse hos pedagogen är något som författaren anser vara viktigt för att 
kunna skapa ett aktivt läsintresse hos eleverna (Hallberg, 1993). Molloy menar att 
tidsbrist inte är en giltig orsak till försummande av barnlitteratur utan handlar om 
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prioritering från pedagogens sida. Genom att pedagogen har kunskap om den 
språkutveckling som sker när eleverna läser bör vikt läggas vid att använda litteratur i 
undervisningen (Molloy, 1996). 
 

Bokval och läsmiljö 
 
Författare Susanna Ekström och Britt Isaksson betonar vikten av att eleverna har tillgång 
till bra och lättillgänglig litteratur. Vilket i sin tur inspirerar elevernas sätt att utrycka sig i 
ord och bild (Ekström & Isaksson, 1997). Samtidigt skriver Ekström att val av litteratur 
kan vara problematiskt, där underlättar det om pedagogen besitter kunskap om elevens 
tidigare läsvanor och anpassar litteraturen efter mognad och ålder (Ekström, 2004). 
Chambers framhåller även han att rätt litteratur kan leda till främjandet av läslusten hos 
eleverna och att miljön kan påverka de inre och yttre förutsättningarna i elevernas 
omgivning. En stimulerande miljö och möjlighet till koncentration vid litteraturläsning 
kan ge en ökad läslust. När det handlar om de inre förutsättningarna kan humöret styra 
upplevelsen av läsning vilket pedagogen bör ha i åtanke när en läsmiljö skapas. Uppgifter 
som sker under tvång kan upplevas mer negativt om miljön runt omkring inte är trivsam. 
Med den enskilda eleven i fokus och en god läsmiljö kan pedagogen bidra till att de inre 
förutsättningarna gör läsning till en mer positiv upplevelse (Chambers, 1997). 
 

Boksamtal 
 
Elevernas litteraturläsning bör bearbetas genom att pedagogen kopplar bokens innehåll 
till elevernas egna erfarenheter kan de lättare identifiera sig och utveckla förståelse för 
bokens budskap (Nilsson, 1997). Med boksamtal visar Chambers att genom bearbetning 
av litteraturen kan eleverna samtala om ämnen ur sin egen vardag och identifiera sig med 
karaktärerna i litteraturen. Tyngdpunkten vid litteraturläsning bör läggas på elevernas 
förståelse och den stimulans läsning kan bidra med. Vid litteraturläsning skapas 
minnesbilder som förhöjer upplevelsen, eleven kan senare under boksamtalet ta fram 
dessa och skapa ett samspel mellan litteraturen och egna personliga erfarenheter.  
Samtalet formas av de tankar som väckts hos eleven oavsett författarens avsiktliga 
budskap (Chambers, 1997).  
 
 
Enligt Hallberg kan föräldrar i hemmet tillsammans med eleven prata om litteraturen och 
frågor som väckts under bokens gång. Sedan kan pedagogen tillsammans med eleverna 
använda dessa frågor i en gruppdiskussion. Författaren betonar redovisning som något 
positivt, där eleven får uttrycka sina kunskaper och tankar kring litteraturen och där fokus 
bör ligga på läsupplevelsen inte bara själva momentet. Genom redovisning av litteraturen 
kan eleverna inspirera andra elever till bra litteratur och pedagogen får inblick hur eleven 
tolkar texten (Hallberg, 1993). 
 
Läsdagbok är ett annat bra sätt att arbeta kring den valda litteraturen, Hallberg menar på 
att reflektion av det lästa materialet kan visa på hur olika eleverna uppfattar och upplever 
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litteraturen. Eleverna får reflektera och skriva kortfattat om upplevelser och frågor som 
uppstått vid läsning, detta för att läsning inte enbart ska bli en färdighetsträning. Bokprat 
är ett annat sätt som författaren beskriver där eleverna ger ett kort omdöme i grupp eller 
enskilt om bokens handling inför klassen. Detta kan ge upphov till nyfikenhet hos de 
elever som inte läst boken men även skapa nya reflektioner hos läsaren. Författaren anser 
även att det är viktigt att arbeta med olika metoder när pedagogen använder 
skönlitteratur. Där kan pedagogen ta upp känsliga ämnen som ligger nära elevernas 
vardag vilket gör att de kan identifiera sig och se likheter i litteraturen (Hallberg, 1993). 
 

Bänkbok och högläsning 
 

Nilsson kritiserar ofta bänkboksläsningen eftersom den sällan följs upp på ett genomtänkt 
sätt, kanske bara genom en kort recension eller resumé av innehållet vilket beskrivits 
tidigare av författaren. Genomtänkt och organiserad läsning av skönlitteratur har minskat 
och anledningen till detta anses vara tidsbrist. Läsbar och meningsfull litteratur finns 
enligt Nilsson i skönlitteraturen. Denna litteratur ska vara genomtänkt och bör bidra till 
att eleverna utvecklar läsfärdighet men även erbjuds en läsupplevelse (Nilsson, 1997).  

Högläsning är enligt Ekström en vägledning och en start på samtal där reflektioner om 
litteraturens innehåll kan bearbetas både i bilder och text (Ekström, 2004). Betydelsen av 
högläsning i dagens samhälle menar Hallberg är viktig när barnens utbud på TV får en 
alltmer utbredd roll och det är viktigt att inte glömma litteraturen, där barnen får höra det 
svenska språket i en sammanhängande form (Hallberg, 1993). Genom att eleverna får 
lyssna på läsaren skapas upplevelser som frambringar fantasi och inre bilder. Ekström 
skriver att pedagogens högläsning ska skapa en förväntansfull stämning av harmoni där 
eleverna skall känna sig trygga.  Författaren uttrycker att högläsning är en ”kärleksgåva” 
där pedagogens närvaro och syn på läsning är av vikt. Många vuxna slutar att läsa högt 
för sina barn i syfte att barnen själva skall lära sig läsa vilket gör att läsningen ses som en 
färdighet och inte en upplevelse. Det krävs planering även vid högläsning och att boken 
har ett syfte (Ekström, 2004). Hallberg menar att läsningen skall roa, skapa spänning och 
på ett lustfyllt sätt väcka nyfikenhet hos eleverna vilket grundar sig till stor del på hur 
boken framförs. Med detta menar författaren att pedagogen genom personligt 
engagemang kan ge eleverna en möjlighet till en läsupplevelse och att eleverna ska kunna 
känna att litteraturen läses enbart för dem.  Det är också viktigt att pedagogen kan 
motivera sitt litteraturval utifrån den gällande planeringen av litteraturläsningen så att det 
känns meningsfullt för eleverna (Hallberg, 1993). 

 
Samspelet mellan läsaren, betraktaren och boken är viktig menar Ekström och ställer 
högre krav på de delaktiga. Genom bilderna, texten och den som läser skapas en miljö 
som påverkar upplevelsen av att läsa. I bilderboken är det minst två stycken som får delta 
och engagemanget från den som läser krävs för att det skall bli intressant som åhörare. 
Sagan i sin tur har en förtrollande verkan och det finns ofta starka kontraster hos 
personerna som har huvudrollerna. Ekström skriver även att de som fastnat för sagans 
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värld kan ständigt formulera nya frågor om bokens handling. Detta tycker förskolebarnen 
är roligt vilket gör att de gärna lyssnar eller läser böckerna om och om igen (Ekström, 
2004). Arbetet med att följa upp litteraturen kan eleverna själva hjälpa till med enligt 
Hallberg genom att ge en kort resumé vid nästa lästillfälle. Eleverna får då genom 
diskussion om litteraturens handling känna sig delaktiga (Hallberg, 1993). 

 

Temaarbete med barnlitteratur i fokus 
 
Skönlitteraturens roll när det handlar om temaarbete är viktigt enligt Nilsson, där väljs 
litteratur ut för att passa det tema som undervisningen skall handla om. Målet är att 
eleverna ska utveckla kunskaper och förståelse inom detta område och därför sätts denna 
litteratur i centrum. Att använda skönlitteratur i temaarbete är ett bra sätt att spegla 
elevernas egna vardagliga erfarenheter och koppla samman dessa med litteraturen, där 
dess funktion utvecklas till mer insikt och förståelse än tolkning (Nilsson, 1997).  
 
 
Listiga räven är ett projekt som startade 1993 mellan en klass i Kvarnbyskolan och 
Rinkeby Bibliotek. Genom projektet ville författaren Birgitta Alléklev på ett lustfyllt sätt 
genomföra barns läs- och skrivinlärning. Pedagogerna undvek traditionella läsläror och 
använde skön- och facklitteratur för att ge barnen egna läsupplevelser som i sin tur skulle 
bana väg för ett framtida läsintresse. Arbetssättet grundar sig på en metod från Nya 
Zeeland som utvecklats av Mary Clay för att väcka lusten till läsning. Metoden heter 
Whole Language. Målet är att hitta litteratur som lockar barnet att fortsätta läsa under 
lustfyllda former. Barnböcker används i projektet och är det enda undervisningsmaterial 
med undantag för matematikboken. Pedagogerna arbetar på olika sätt kring böckerna 
exempelvis parläsning, grupparbeten och läsning i hemmet. Här handlar det inte bara om 
läsning som färdighet utan att ge eleverna en självkänsla meningsfullhet kompetens 
utveckling och framförallt motivation. Även Alléklev betonar vikten av en stimulerade 
läsmiljö, där både elevens insats liksom lärarens självklara egna intresse för litteratur står 
till grund för ett lyckat projekt (Alléklev, 2000). 
 
 
Ett annat projekt vid namnet Alfons, Ellen, Kotten och alla som andra handlar om 
litteratur i undervisningen och är en profilförskola i Västra Götalands kommun. De har 
utvecklat ett treårigt metodutvecklingsprojekt som pågått under 2003/2004. Skolan har 
profilerat sig för att låta barnlitteraturen stå i centrum för undervisningen.  Bibliotekarier 
och förskollärare har på ett kreativt och spännande sätt arbetat med detta projekt. Målet 
var att ge barnlitteraturen, berättandet och högläsningen en mer betydande roll i det 
vardagliga arbetet med hjälp av bibliotekets och förskolans kompetens. Genom projekten 
ville man se betydelsen av ett ökat samarbete mellan förskolan och biblioteket, där all 
personal var inblandad. Att ge barnen en god tillgång till böcker och få läsupplevelser 
som de kan ge uttryck i olika former som till exempel bild, musik och drama. Miljöns 
betydelse, samtal kring böcker, metodval och böckernas tillgänglighet var självklar för 
pedagogerna (Regionbibliotek. Västra Götaland ). 
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Metod 
 
I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en djupare kunskap 
om pedagogernas tankar kring barnlitteratur i undervisningen. Vi valde att intervjua nio 
verksamma pedagoger som arbetar med åldrarna förskoleklass till och med år 3.  Vi 
kontaktade pedagoger i två olika kommuner på grund av att vi tidigare besökt dessa 
skolor under olika perioder. Vi valde även att genomföra observationer i skolmiljön där 
våra tilltänkta intervjupersoner arbetar för att se urvalet och mängden av barnlitteratur 
som fanns tillgänglig för eleverna.  
 
 
 

Undersökningsgrupp 
De yrkesverksamma förskolelärare och grundskollärare vi intervjuade var i åldrarna 30-
55 år. Vårt urval bestod av både manliga och kvinnliga pedagoger. Intervjuerna varade i 
ca 20-30 minuter och delades i fyra huvudgrupper (se bilaga 1).  

Tidsplan 
 
v. 36 Ämnet för uppsatsen bestämdes 
v. 38 PM lämnas in och litteratur bestämdes 
v. 39 Metoddelen klar och inläsning av litteratur till bakgrunden påbörjades 
v. 40-43 Vfu veckorna började  
v. 44-46 Intervjuer och observationer gjordes och sammanställdes 
v. 47-48 Finslipning av bakgrunden 
v. 49-50 Resultat och diskussion sammanställdes 
v. 51-52 Arbetet slutfördes och lämnades in 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Professor Stenar Kvale (1997) skriver att intervjun används för att samla information för 
ett bestämt syfte, där den som intervjuar bestämmer hur intervjun fortskrider till skillnad 
från ett vardagligt samtal där ingen styr inriktningen och det finns inget bestämt mål. 
Samtalet sker ofta spontant utan strukturerad mall, däremot i intervjun är frågorna riktade 
och aktivt lyssnande krävs.  Kvale påpekar att genom att använda sig av intervju som en 
forskningsmetod kan intervjuaren förnya, bredda och berika den kunskap som personer 
redan innehar eller den forskning som redan finns. Både intervjuare och intervjuperson är 
medskapare av intervjun, där intervjuaren kan se hur någonting förhåller sig och vilken 
mening det har. Vidare beskriver Kvale att en kvalitativ forskningsintervju kan vara en 
positiv upplevelse för den intervjuade personen och att det i praktiken är svårt att avsluta 
en sådan intervju. En nackdel med en intervju kan vara att det är svårt att ställa relevanta 
frågor, det finns en risk att frågorna är otydliga vilket kan leda till korta svar. Författaren 
anser vidare att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte och att de 
kvalitativa intervjuundersökningarna har en tendens att behöva öka eller minska. Detta 
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syns tydligt när antalet intervjupersoner blir för få och det inte går att göra några 
statistiska generaliseringar eller att testa olika hypoteser. Även när antalet 
intervjupersoner är för stort går det inte att göra några ingående tolkningar av 
intervjuerna (Kvale 1997). Jan Trost beskriver skillnaden mellan och kvalitativastudier 
och kvantitativastudier. Där ger han enkät som ett exempel på en kvantitativ studie. En 
enkät kan inte besvaras muntligt, de används enligt Trost ofta som ett komplement till 
intervjun, detta görs för att den svarande skall få vara mer anonym och kunna svara 
sanningsenligt (Trost, 2001). 
 
 
Författarna Bo Davidsson och Runa Patel menar liksom Kvale att intervjuer är en teknik 
som kan användas för att samla in information genom att ställa frågor. Personerna som 
valts ut för intervju kan inte alltid se någon mening med att besvara intervjufrågorna och 
intervjuaren måste därför motivera undersökningspersonerna. Författarna skriver vidare 
att det är viktigt att förklara för intervjupersonen vad syftet med intervjun är. Genom att 
förklara syftet med intervjun kan den intervjuade få en mera positiv inställning innan 
arbetet startar vilket kan få stor betydelse för vilket resultat det blir. Betydelsen av att få 
ta del av den intervjuades erfarenheter och att tillgodogöra sig ny kunskap kan ses som ett 
gemensamt mål och därigenom motivera den intervjuade att ställa upp. De öppna 
intervjuerna har inga fasta svarsalternativ, frågorna är även ostrukturerade. De formuleras 
så att svarsutrymmet är fritt, eftersom de är frågor av sorten: ”Vad anser du att … ” 
Författarna skriver vidare att när det gäller frågornas formulering bör man undvika långa, 
ledande frågor, negationer och svåra, oklara och främmande ord (Patel och Davidsson 
1991). 
 
Författaren Annika Lantz hävdar liksom Patel och Davidsson att i intervjun handlar det 
om den intervjuades förståelse och upplevelser som uttrycks med egna ord. Här uttrycks 
det subjektiva, alltså den uppfattning som den intervjuade har inför de begrepp som den 
ställs inför. Hon förklarar att denna datainsamlingsmetod är mest av kvalitativ karaktär. 
Det viktigaste är inte om informationen är giltig utan det handlar i stället om att gå på ett 
djupare plan och få större förståelse för det man studerar. Det som är en fördel med den 
kvalitativa metoden är att man får en slags helhetssyn och den är även mer flexibel Lantz 
(1993). Även Kvale diskuterar hur intervjun ska behandlas och analyseras.  Syftet här är 
att beskriva och tolka de teman som förkommer i intervju personens livsvärld, där 
samband kan ses mellan berättelse och den tolkning som den intervjuade gör. Analysen 
sker utifrån de bandade intervjuerna, men är en sammanfattning av det muntliga samtalet 
i skriftlig form (Kvale 1997). 
 
I vår studie har vi för att resultatet av den kvalitiva forskningsintervjun ska bli så tydligt 
som möjligt utgått från Kvales fem punkter:    
 

1. Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 
mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilket den väsentliga 
innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. Koncentrering av mening innebär 
således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. 
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2. Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden reduceras 
till enkla kategorier. Genom kategorisering kan en stor text således reduceras och struktureras 
till några få tabeller och figurer. 

 
3. Narrativ strukturering innebär att en text organiserats tidsligt och socialt för att avslöja sin 

mening. Den inriktar sig på de historier som berättats under intervjun och söker utveckla deras 
struktur och intriger. Denna narrativa strukturering kommer normalt att reducera 
intervjutexten; den kan emellertid också vidga den genom att utveckla den potentiella 
meningen i en enkel intervjuhistoria till en mer utarbetat berättelse. 

 
4. Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna en text till 

djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. 
 
5. Att skapa mening genom ad hoc- metoden; en rad vardagsförnuftiga liksom också 

sofistikerade textuella eller kvantitativa metoder kan användas för att skapa mening i 
materialet. Resultatet av detta meningsskapande kan presenteras i ord. 

                                                                                                          (Kvale 1997:174) 
 
 

Främst har vi använt oss av Kvales första punkt, meningskoncentrering.  Där vi har kortat 
ned långa uttalanden till kortare och koncisare formuleringar med väsentlig innebörd.   
 
Kvalitativa intervjuer passar vårt syfte för att vi vill få en bredare och djupare förståelse 
av våra utvalda intervjupersoners erfarenheter utifrån vårt syfte med arbetet. Denna 
metod är lämpad till att belysa den intervjuades livsvärld på ett bra och åskådligt sätt. 
Genom den nyförvärvade kunskapen kan vi föra en vidare diskussion och 
förhoppningsvis bredda våra tankar kring hur pedagoger arbetar med barnlitteratur i sin 
undervisning.  
 
 
 

Observationer 
 
Observation kan användas på olika sätt till exempel observering av ett beteende eller 
handlingsmönster. Observationer sker mer eller mindre slumpmässigt i vårt vardagsliv, 
vilket sker utifrån observatörens egna erfarenheter, behov och förväntningar. Observation 
kan användas som vetenskaplig insamlingsmetod, men då skall observationen uppnå 
kraven som ställs för en vetenskaplig teknik. Med det menar Patel och Davidsson att 
observationen ska planeras och registreras på ett systematiskt sätt. Observation kan 
användas för olika avsikter, främst för att utöka kunskaper inom olika områden. Detta sätt 
lägger en grund för fortsatta studier. I vissa fall kan observation användas för att 
komplettera enkäter och intervjuer. Om föremålet som ska observeras saknar verbal 
förmåga som till exempel miljöer fungerar observation som en lämplig metod (Patel och 
Davidsson 1991). Observationer används enligt universitetslektor Jan Hartman för att ge 
kunskap om beteenden och skeenden i naturliga situationer där man undersöker 
reaktioner på olika slags påverkan. Det finns strukturerade och ostrukturerade 
observationer. De strukturerade observationerna ska genomföras beroende på syftet med 
det man undersöker. Användning av observationer som en insamlingsmetod var i vårt 
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arbete till för att förstärka och komplettera  (Hartman 1998). 
 
 

Genomförande 
 
Vi valde att utföra intervjuerna på pedagogernas arbetsplatser i ett ostört rum. Intervjun 
inleddes med en kort bakgrund till vårt syfte med frågorna och vi förklarade för 
pedagogerna att de var helt anonyma. Vi berättade att intervjun spelades in på band för att 
vi skulle kunna fokusera och för att underlätta efterarbetet. Pedagogerna blev informerade 
om att de vid vilken tidpunkt som helst kunde avbryta intervjun och innan intervjun 
började fick de ställa eventuella frågor. Något viktigt att tänka på under intervjun enligt 
Kvale är hur man bemöter pedagogerna. Huvuduppgiften med intervjun var att försöka 
förstå innebörden av vad den intervjuade hade att säga angående barnlitteratur i 
undervisningen. Vi fick då beskrivet specifika situationer och handlingsförlopp ur 
pedagogens erfarenhet och kunskap om ämnet barnlitteratur.  Detta för att få kunskap 
kring personens tankar, därför var intervjufrågorna öppna (se bilaga 1), Det vill säga att 
det fanns inga fasta svarsalternativ. Detta var formulerat med ett fritt svarsutrymme där 
frågorna var av sorten: ”Vad anser du att…?” Denna undersökningsmetod passade vårt 
syfte (Kvale, 1997).  
 
I vår studie valde vi att observera miljöerna där pedagogerna utövar sin 
litteraturundervisning för att få ett mera tydligt insamlingsmaterial. Dessa observationer 
utfördes i den skolmiljö där pedagogerna var verksamma. Vi bestämde oss för att 
observera utifrån utbud och den mängd litteratur som fanns tillgänglig för eleverna samt 
miljön och dess utformning. Observation som en metod används för att beskrivas ett 
händelseförlopp och vi valde utifrån vårt syfte att endast observera den miljö där 
pedagogerna var verksamma och därför förekom inget observationsschema. Vi 
observerade miljön utifrån följande punkter:  

 
• Litteraturens placering, bokhyllor, bokställ och boklådor 
• Läsmiljöer, till exempel klass och grupprummets utformning där läsningen sker 
• Alternativa sittplatser så som soffor kuddar fåtöljer mm 
• Utbudet och mängden böcker 

 

Resultat 
 
I vårt resultat valde vi att redovisa våra intervjuer med pedagogerna i tre kategorier: 
Pedagoger i förskoleklass, pedagoger i år 1 och pedagoger i år 2-3, eftersom vi hade nio 
pedagoger, tre ur varje kategori. För att kunna åskådliggöra pedagogernas synpunkter 
tilldelades varje pedagog ett fiktivt namn. De namn som används är: Eva, Per, Mattias, 
Tommy, Anita, Patrik, Anna, Birgitta och Lars. Vi valde sedan att beskriva ur 
pedagogens perspektiv valt motiven och urvalet av barnlitteratur i undervisningen samt 
hur genomförandet och bearbetning av barnlitteraturen såg ut. Kategoriseringen av 
pedagogerna gjordes inte för att jämföras mellan varandra utan detta gjordes för att få ett 



  

 14

så lättöverskådligt resultat som möjligt. Nedan kommer en sammanställning av våra 
intervjuer. 
 

Pedagoger i förskoleklass 
 

Motiv till litteraturanvändning och urval av barnlitteratur i 
undervisningen 
 
Samtliga pedagoger i förskoleklass läste barnlitteratur i klassen och målet med detta var 
att dels lugna ner barnen efter att ljudnivån blivit för hög men också för att eleverna 
skulle se funktionen mellan bild och text.  

 
Vi känner att det är viktigt att eleverna förstår funktionen med att läsa och att de kan sätta ihop 
text och bild. Det finns ett budskap i alla böcker.  Läsa är en så otroligt viktigt del i hela 
förskoleåldern. Många elever kan inte läsa än och vi försöker arbeta dagligen med att utveckla 
detta. Fram mot vårterminen får eleverna själva göra sagoböcker eftersom de kommit längre i sin 
läs- och skrivutveckling.  (Eva)  
 
Böcker får barnen att koncentrera sig, lugna och samla sig eftersom det ofta varit stimmigt med 
hög ljudnivå som resultat. Eleverna lär sig mycket genom litteraturen, detta genom bokens 
innehåll och budskap. Efter vi läst pratar vi om vad det som hände i boken. Genom diskussion 
tillsammans med barnen kan respons och feedback ges kring litteraturens handling och budskap.  
(Per) 

 
Pedagogerna ansåg att elevernas språk skulle stimuleras och genom att använda 
barnlitteratur i läs- och skrivinlärning kunde eleverna utveckla ordförståelse, nya ord och 
begrepp. De fick på så sätt se andra dimensioner av samhället som de har nytta av i hela 
livet. 
 

Den kulturella upplevelsen av litteraturen ger eleverna chans att utveckla sin fantasi genom den 
nya bokens värld. Genom att lyfta fram och aktualisera det eleverna läst i boken och diskutera 
detta kan eleverna få respons på de tankar och frågor som väckts under läsningens gång.  (Per) 

  
En stor vikt läggs också på att låta föräldrarna bidra, engagera och ge stöd i elevernas 
läsning. Samtliga förskollärare läste litteratur men uppgav även tidsbrist som ett skäl till 
minskningen av deras egen läsning. När pedagogerna Per och Eva arbetande med teman 
avgjordes valet av litteratur utifrån det aktuella ämnet. Boklåda, bibliotek på skolan och 
bokbuss fanns alltid att tillgå. Samtliga tre pedagoger lade själva inte tyngdpunkt på 
bokvalet utan detta skedde främst utifrån elevens eget intresse. Barnen valde själva sina 
favoriter från bokbussens urval. Vid temaarbete om hösten och vintern letade 
pedagogerna själva efter böcker som passade. Även deras erfarenhet gällande tidigare 
populär litteratur var avgörande faktorer gällande bokvalet.  

 
Mattias kunde locka eleven till läsning och genom pedagogens egen entusiasm och 
inlevelse förhöja elevernas upplevelse. Elevernas användning av litteratur skedde i 
förskoleklass i form av bildstuderande och låtsasläsning 
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 Jag som pedagog väljer ofta ut böcker som är stimulerande, intressanta och välskrivna som jag 
använder vid högläsning eftersom dessa elever inte läser själva. När det är fri lek och på fritids har 
eleverna möjlighet att använda litteratur på ett lustfyllt sätt och då väljer de utefter ett eget 
intresse. Ofta väljer de bilderböcker vilket jag som pedagog tycker minskar möjlighet att skapa 
egna inre bilder och på så sätt begränsar fantasin.  (Mattias) 
 

 
I ovanstående citat menar pedagogen att det självklart fanns möjligheter till att eleverna 
själva fick tillgång till litteratur men här handlade det mest om att titta på bilder eftersom 
läsningen inte ännu var aktuell.  
 
I de här åldrarna var det inte frågan om att läsa litteratur i förväg eftersom 
litteraturläsning till största del skedde av pedagogerna. Samtliga pedagogers presenterade 
bok utifrån det aktuella ämnet de behandlade.  Per sa att vid vanligt boklån var det 
framsidan och intresset som lockade eleverna till läsning. När boklånet hade skett 
placerades böckerna ut på ett åskådligt sätt som enligt pedagogen skulle locka till 
intresse. Pedagogen presenterade endast högläsningsboken eftersom individuell läsning 
sällan skedde utöver bokbussens hemlån.  
 

Genomförande och bearbetning av barnlitteratur i undervisningen 
 
Samtliga pedagoger ansåg att användandet av barnlitteratur till största del bestod av 
högläsning. När de menade högläsning skedde det då mest i form av att pedagogen läste 
högt för sina elever, eftersom eleverna inte utvecklat sin egen läsning.  Pedagogerna 
ansåg att elevernas läsutveckling skulle prägla bokvalet.  
 

Att läsa mycket för barnen när de är små är viktigt och på så sätt ökar deras ordförråd vilket vi ofta 
säger till föräldrar. Detta är av ännu mera vikt när eleven har läs och skrivsvårigheter för att 
genom läsning tillgodogör de sig sin medvetenhet om sitt egna språk.  (Per) 

 
Mattias tyckte att när det gällde högläsning fick eleverna i uppgift att rita bilder utifrån 
boken, här kunde pedagogen upptäcka elevernas utveckling gällande läsförståelse och 
undersöka om textens budskap hade nått fram. Samtliga pedagoger ansåg att miljön hade 
betydelse för elevernas lust att läsa och hade ett rum där läsning kunde ske. Detta var 
utsmyckat med soffor och kuddar.  

 
Det är väldigt viktigt och avgörande med läsmiljö, det måste finnas en plats där eleverna kan 
komma undan en stund och få njuta av läsningen. I skolans värld är den huvudsakliga miljön 
stimmig och stojig vilket gör att eleverna ibland måste hitta lugnet.  (Per) 

 
Samtliga pedagoger i förskoleklassen genomförde efterarbete utifrån högläsningsboken 
eller det aktuella temat. Diskussion av litteraturens handling, innehåll och budskap var 
den huvudsakliga bearbetningen av alla pedagoger. Mattias lät eleverna rita en bild 
utifrån litteraturen. Det var en skapande form som ofta användes som bearbetningsform. 
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Pedagoger År 1  
 

Motiv och urval av barnlitteratur i undervisningen  
 
I citatet nedan talar Tommy om läsning som en färdighetsövning där bokstavs och 
läsinlärning utgjorde tyngdpunkten och litteratur användes endast som utfyllnad vid tid 
och lust.  
 

Jag använder litteratur i form av små texter till den bokstav som jag arbetar med. Alla gånger ska 
inte barnlitteratur vara att det är intressant för eleverna, att läsa och lyssna till högläsning blir det 
viktiga här eftersom eleverna ännu inte utvecklats till fullständiga läsare.  (Tommy) 

 
Samtliga pedagoger gav eleverna själva möjlighet att välja litteratur utifrån det egna 
intresset. De såg även att barnlitteraturen i det här stadiet huvudsakligen användes för att 
påbörja elevernas lästräning. Pedagogerna Patrik och Anita ville på ett lustfyllt sätt 
introducera eleverna till litteraturläsning för att de ansågs vara till förmån för att bibehålla 
läsintresset. De ansåg att de mest använde barnlitteratur utifrån de teman som 
behandlades så som bokstäver, författare eller intresse.  

 
När det handlar om det individuella valet av litteratur, utgår jag från barnets intresse för att väcka 
lust till läsning. Elevens intresse styr valet av den litteratur jag väljer att presentera i klassen. När 
det gäller högläsning väljer jag en bok som kan ge eleverna något, kanske vi berör ämnet vänskap 
eller arbetar med någon bokstav.  (Patrik) 

 
Samtliga pedagoger tittade igenom och hade en viss förkunskap om litteraturens innehåll 
innan den togs in i klassrummet för användning. Anita och Patrik använde 
bokpresentationen i form av kort introduktion av litteraturens handling eller genom att 
pedagogen läste ett kort stycke för att locka eleverna till läsning på egen hand. Tommys 
efterarbete bestod endast av frågor om boken varit bra. 
 

Genomförande och bearbetning av barnlitteratur i undervisningen 
 
Högläsning var den huvudsakliga användningsformen gällande litteratur och användes av 
samtliga pedagoger.  
 

Högläsning av mig som pedagog sker dagligen. Eleverna själva arbetar minst femton minuter 
avsatt tid bara för läsning, eftersom jag tycker att svenska är viktigt och jag lägger stor vikt på 
läsning redan i årskurs ett  (Patrik) 

 
Patrik gav den enskilda eleven, utifrån sin läsförmåga, hjälp med att välja passande 
litteratur. Pedagogen gav eleverna möjlighet att genom tyst läsning träna sin läsfärdighet. 
Tillsammans med pedagogen fick eleverna träna på att läsa högt. Detta gav pedagogen en 
möjlighet att se var eleven befann sig i sin läsutveckling. Trots olikheterna gällande 
läsning tryckte pedagogen på att utmana eleven till vidare läsning. Samtliga pedagoger 
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var eniga om läsmiljöns betydelse och att en hög ljudnivå hindrar elevens stimulering till 
läsning. Läsmiljöer som fanns på skolorna var grupprum eller ett avdelat klassrum där det 
fanns möjlighet till ostörd läsning. Samtliga pedagoger såg att efterarbetet med 
barnlitteratur var någonting positivt men ansåg att de inte var något vanligt 
förekommande. 

 

Pedagoger år 2-3 
 

Motiv och urval av barnlitteratur i undervisningen 
 

Det främsta målet med läsningen är att eleverna ska få en läsupplevelse, därför är det ganska noga 
med att de böckerna de läser är på rätt nivå så att de verkligen får en upplevelse. Både den 
litteratur de själva läser och den litteratur som vi läser för dem.  (Anna) 

 
Samtliga pedagoger ansåg att målet med litteratur var att eleverna skulle upptäcka 
böckernas värld, fantasi och få ett ökat ordförråd. Även få en inblick i författarskap och 
hur texter är uppbyggda. Genom att hitta läsintresset hos barnen och visa dem på olika 
genrer som intresserar kan de motiveras till fortsatt läsning.  

 
Jag vill ge eleverna ett läsintresse även på hemmaplan, att de bibehåller lusten att läsa och ge dem 
litteratur som bidrar till en upplevelse och inte ser läsning som en belastning. (Lars) 

 
När det gäller valet av barnlitteratur försökte Anna ha nya böcker och lättläst litteratur. 
För att hela tiden kunna ge eleverna aktuell litteratur använde pedagogerna boklistor från 
bibliotekstjänst som en tillgång. Därefter gjordes ett urval genom att ta hänsyn till text, 
innehåll och nivå samt spänning som lockade till läsning. Eleverna fick välja böcker efter 
eget intresse. När det gäller högläsning valde pedagogerna ut några böcker beroende på 
syfte och presenterar dem. Efter presentationen fick eleverna själva välja ut den litteratur 
som de fann intressant. 
 

Jag tittar på texten för att anpassa efter nivån på läskunnigheten.  Vissa elever kan själv välja en 
bra bok, jag säger sällan nej till en bok som jag anser är för svår detta kommer eleven själv att 
upptäcka. Det finns också en problematik i de elever som trots en utvecklad förmåga inte vill 
lämna lättlästa och trygga böcker där är det också viktigt att uppmärksamma på en utveckling och 
en vidare utmaning. (Anna) 

 
Samtliga pedagoger beskrev att bokvalet skedde utifrån eleverna själva, denna läsning 
skedde ofta i hemmet tillsammans med föräldrarna. I skolundervisningen väljer 
pedagogerna en passande bok, detta utifrån vilken fas eleverna befinner sig i sin 
läsutveckling. Lars tyckte att en god läsare inte utvecklas om de tar en alltför enkel bok 
vilket medför att pedagogerna borde engagera sig i bokvalet. Anna såg en problematik 
när en svag läsare väljer litteratur som är alltför komplex, detta ger varken någon 
upplevelse eller färdighetsträning för eleven. 
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Vid fri läsning kunde pedagogerna titta igenom litteraturen men läste inte böckerna från 
pärm till pärm. Vid användandet av högläsning ansåg Lars att läsupplevelsen förhöjdes 
genom att inte själva veta bokens förlopp. Vid bokpresentation i klassen visade Birgitta 
på möjligheten att läsa på pärmens baksida för eleverna, och att studera textmängd och 
bilder utifrån intresse.  Högläsning presenterades mer ingående när pedagogen själv 
gjorde urvalet och när litteraturens mål var mer planerad.  

 

Genomförande och bearbetning av barnlitteratur 
 
Samtliga pedagoger arbetade i temaform med barnlitteraturer. Lars använde en sorts 
högläsning, ”En bok om en bok”, läsa tyst och bänkbok. Genom att blanda litteratur med 
olika teman i form av författarporträtt, faktakunskap kunde barnlitteraturen användas som 
en faktabok för att få bredare kunskap inom det aktuella området. Lars och Anna använde 
parläsning där eleverna ihop med andra tränade sig på att lyssna och läsa högt. 
Intensivläsning, var ett arbetssätt även kallat ”en kvart om dagen” där pedagogen under 
en viss tid gav eleverna en uppgift som utfördes tillsammans med föräldrar i hemmet.  
Efterarbetet av boken behandlades på olika sätt till exempel genom att kortfattat återge 
handlingen.  Lars talade om ”Bokorm” ett arbetssätt där eleverna arbetade två och två, 
där den ena eleven agerar läsare och den andra lyssnare, Detta skedde aktivt under ca 30 
minuter.   Vid tre till fyra gånger per vecka indelas eleverna i grupper efter den läsnivå 
som eleverna befann sig i. Efter varje läst lektion skrev de ett kort som sedan placeras 
och bildar ormens svans, vilket slutligen gör att ormen biter sig själv i svansen. Samtliga 
pedagoger såg vikten av en god och stimulerande läsmiljö. 
 

Läsning är grunden till all kunskap, utan läsning kan eleverna inte utvecklas i något annat 
ämne. Jag tycker att det är viktigast för oss lärare att skapa en bra och trygg lärande miljö 
inte bara när det gäller läsning. En trygg miljö kan stimulera eleverna till egen läsning. 
(Lars) 
 
Man behöver inte göra det så besvärligt för att utforma en bra miljö eftersom detta kan 
variera beroende på elevernas behov av tystnad runt omkring sig. Kuddar, sittunderlag, 
sackosäckar en fåtölj och avklippta hörlurar är delar av det jag bidrar med till en god 
läsmijö. (Anna) 

 
Bearbetningen av barnlitteraturen sker på olika sätt beroende på gruppen, bokrecension är 
ett vanligt sätt där bokens handling och elevens eget utlåtande ligger i fokus.  

 
Ibland har jag arbetsblad där givna svar finns att kryssa i. Genom att ge eleven ord för hur 
en bok kan vara så att den inte bara är bra eller dåligt kan pedagogen hjälpa eleverna att 
beskriva boken på ett mer utförligt sätt. Andra sätt är parläsning där jag ser hur eleverna 
förundras eller skrattar och får en upplevelser ihop. Det måste inte alltid vara en uppgift 
men just att dela upplevelsen med någon tycker jag är lika mycket värt. (Anna) 
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Lars gav förslag till bearbetning genom att efter utläst litteratur låta eleverna föra 
boksamtal, vilket visade om bokens budskap nått fram till eleverna och även betygssätta 
litteraturen. Pedagogerna föreslog även högläsning mellan eleverna. Det viktiga enligt 
pedagogerna var här att eleverna delades in grupper utifrån läskunskap och därigenom 
utveckla trygghet. Anna använde temaarbete inom litteratur, detta i form av 
författarkunskap som till exempel om Astrid Lindgren och Elsa Beskow. Eleverna 
introducerades ibland genom att se film eller läsa litteratur som var skriven av författaren 
i fråga.  

  

Observation i Förskoleklass 
 
Under vår observation kunde vi se att det fanns skillnad mellan miljöernas utformning. I 
Mattias klass fanns det inget särskilt rum där läsning kunde ske förutom i korridoren som 
alla elever använde för att komma till sina klassrum. Den var utformad med en hörnsoffa 
och litteratur uppställd i hyllor. I Pers klassrum fanns det särskilda platser med en soffa 
för att locka till läsning med några boklådor som mestadels bestod av bilderböcker. Eva 
hade ett särskilt rum speciellt för läsning, med soffor och boklådor och en hylla där 
litteraturen ställdes upp. Utbudet av böcker var inte kategoriserade vilket har sin 
förklaring i hur urvalet såg ut (se intervjuerna). Urvalet av böcker var mestadels 
bilderböcker i en låda och med en viss tillgång till de bibliotek som fanns på skolorna. 
 
 

Observation i År 1  
 
Tommys miljö var inte utformad på något speciellt sätt medan Patriks miljö bestod av ett 
utsmyckat grupprum och  ett avdelat klassrum, med en soffa strategiskt placerad i ett 
hörn. Boklådor och bokhyllor var de vanligaste alternativen för böckernas plats. I ett av 
klassrummen fanns en boksnurra, där aktuell litteratur placerades. Urvalet i klassrummen 
varierade beroende på intresset hos den enskilda pedagogen men mest förlitade 
pedagogen sig på de urval av böcker som fanns i skolans bibliotekshyllor eller det 
intresse som fanns hos eleverna. I Anitas klass hade varje klassrum en soffa och i 
grupprummet fanns det böcker på hyllor och i lådor.   
 

Observation i År 2-3 
 
I Annas och Birgittas klassrum fanns både soffor, fåtöljer, avskilda grupprum och 
avskärmning i klassrummet. Anna hade själv hittat lösningar runt bristen på pengar 
genom att klippa av gamla hörlurar för avskärmning av ljudnivå. I Lars klassrum fanns 
inget utrymme som var anpassat för läsning. Det var ett litet klassrum där hörn var fyllda 
med skåp och ingen plats var ämnad åt läsning. Korridoren utanför klassrummet liknas 
med en sjukhuskorridor med stängda dörrar och en smal gång som inte gav möjlighet att 
locka till läsning. Litteratur fanns placerad i en boklåda som visade bokens framsida 



  

 20

vilket kunde locka eleverna till att läsa. Birgitta hade soffgrupp i klassrummet samt 
tillgång till mindre grupprum och en bibliotekshörna med kategoriserade barn- och 
faktaböcker. 
 
 

Resultatdiskussion  
 
Under denna rubrik kommer vi först att diskutera om undersökningen är tillförlitlig det 
vill säga dess validitet. Sedan kommer en diskussionsdel där kopplingar mellan de olika 
delarna i vår studie samt våra egna reflektioner att redovisas. Slutligen kommer vi visa på 
pedagogiska tillämpningar och eventuella förslag till fortsatt forskning.  

 

Reliabilitet och validitet 
 
Kvale (1997) talar om begreppen validitet och reliabilitet. Dessa begrepp används i den 
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden för att få fram ett tillförlitligt resultat ur 
en datainsamlingsteknik. Genom att avgöra om undersökningen är valid, alltså tillförlitlig 
mäts relevansen i sammanhanget. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i 
vilken situation och för vilken urvalsgrupp resultaten är giltiga. Forskaren använder då 
begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra datainsamlingen/testet har 
fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att våra resultat ska kunna 
generaliseras till att gälla även andra förutom de undersökta personerna. Kvale menar att 
reliabilitet handlar om pålitlighet. Hög reliabilitet är ingen garanti för att få hög validitet 
(Kvale, 1997). 
 
I vårt arbete valde vi intervju som en insamlingsmetod och för att få högre validitet 
använde vi följdfrågor. Våra observationer kompletterade intervjuerna och gav ett mer 
omfattande underlag till vår undersökning. För att styrka det som sades under 
intervjuerna valde vi att observera den miljö som pedagogerna vistades i. Intervjuerna 
bidrog i vårt arbete till att vi utvecklade en förståelse för hur pedagogerna valde och 
använde litteratur. Vi fick här ta del av både den didaktiska och pedagogiska 
tillämpningen. Denna metod hjälpte oss som blivande pedagoger att reflektera över vår 
blivande roll som lärare och hur vi på ett didaktiskt sätt kan använda barnlitteratur i 
undervisningen. 
 
Vi anser att vårt syfte har besvarats och att vi undersökt om och hur den utvalda gruppen 
av pedagoger använde barnlitteratur i sin undervisning men inte i den utsträckningen vi 
önskade. Genom att använda intervju som metod kunde vi få svar utifrån pedagogernas 
perspektiv. Men eftersom intervjun utgick från verksamma pedagoger där medvetenheten 
om litteraturens påverkan är stor kan vi inte vara säkra på svarens tillförlitlighet. Om vi 
använt enkät som ett komplement eller som metodval hade vi även kunnat ta in elevernas 
syn på hur deras pedagoger använde barnlitteraturen i undervisningen. Detta hade kunnat 
bidra till ett mer pålitligt resultat där pedagogernas intervjusvar kunde ställas mot 
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elevernas enkätundersökning. Intentionen att använda observationer var god men 
observationerna tillförde inte studien så mycket som vi hade hoppats på. Om vi däremot 
under en period exempelvis under vår verksamhetsförlagda utbildning kunnat observera i 
en större omfattning än vi nu gjorde, hade det förmodligen framkommit tydligare hur och 
om pedagogerna använde den tilltänkta litteraturen. Detta hade ytterligare kunnat styrkta 
validiteten i vår undersökning.  
 
Observationerna gav oss en uppfattning om hur utbudet bland litteratur kunde se ut både 
ur ett bra och ett mindre bra perspektiv. Miljöns utformning kunde genom våra 
observationer visa på skillnader och olikheter hos de verksamma pedagogerna. Men dessa 
korta observationstillfällen gav ingen befäst grund för att se om en bra miljö kunde 
främja elevernas litteraturläsning.  

 

Diskussion  
 
Pedagogens roll och synsätt på användandet av barnlitteratur har stor betydelse och ligger 
till grund för hur det fortsatta arbetet kring litteratur kommer att se ut.  Molloy (1996) 
hävdar att litteraturläsning och reflektion tillhör läraryrkets professionalitet och att de bör 
ligga till grund för pedagogers dagliga arbete. I vårt resultat kunde vi se att samtliga 
pedagoger såg vikten i användandet av barnlitteratur. Trots denna insikt nyttjade inte alla 
pedagoger barnlitteratur som en tillgång utan mer som utfyllnad av lektionstid och med 
tidsbrist som en giltig orsak. Enligt Hallberg (1993) är tidsbrist ingen giltig orsak till 
försummande av barnlitteratur utan här handlar det om prioritering från pedagogens sida. 
Genom att pedagogen har kunskap om den språkutveckling som sker när eleverna läser 
bör stor vikt läggas på litteratur i undervisningen. Vi anser att pedagogerna bör se 
barnlitteraturen som en ren tillgång i stället för ett komplement i undervisningen.  
 
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa att miljön skal vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande. Genom att verksamheten är väl utformad kan eleven tillägna 
sig nya kunskaper och bidra till ett lärande under kreativa och lustfyllda former. Under 
våra intervjuer har vi sett att det finns pedagoger som tycks sakna intresse för hur 
litteratur på ett lustfyllt sätt kan användas i undervisningen. Genom övergången från 
regelstyrd till målstyrd undervisning får pedagogen en friare tolkning om vad som bör 
finnas med i undervisningen. Det finns ett fast mål men vägen dit kan se olika ut 
beroende på tillvägagångssätten och dessa olika valmöjligheter kräver ett genomtänkt 
förhållningssätt av pedagogen. Vi tvingas konstatera att en del pedagoger har bristande 
kunskap i ämnet barnlitteratur. Vad som är mest frustrerande som blivande kollegor är att 
pedagogerna trots flera års erfarenheter och kunskap om vad litteraturen kan förmedla till 
eleverna, ändå väljer bort detta i sitt arbete. Genom att frånta eleverna möjligheten till 
läsningen under lustfyllda former, berövas de litteraturläsningens möjligheter. Med detta 
menar vi färdighetsträning genom litteratur som i sin tur ger en läsupplevelse och 
utvecklar elevens språkliga förmåga. Förutom det vi själva tagit upp om 
litteraturläsningens möjligheter menar Lundqvist (1984) att eleverna kan utveckla 
trygghet och identifiera sina vardagliga problem genom litteraturen. Bokvalet ligger till 
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grund för elevens läsintresse och är enligt Ekström (2004) något problematiskt eftersom 
valet bör ske utifrån elevens mognad, ålder och läsutveckling. Vi kunde i våra intervjuer 
se att pedagogerna verksamma i de yngre åldrarna styrdes av att använda litteratur med 
syfte att ge eleverna en läsupplevelse.  Detta fanns kvar även i de högre åldrarna men då 
var syftet att locka till egen läsning av litteratur.  Samtliga pedagoger vi intervjuat trycker 
på vikten av att i början låta elevens eget intresse styra bokvalet.  
 
 
Vi ser att pedagogens eget intresse för litteratur kan leda till att litteratur används som en 
naturlig och lustfylld del av undervisningen. I den svenska kursplanen kan man läsa att 
skönlitteratur öppnar nya världar. Genom olika upplevelser och erfarenhet kan eleverna 
förstå sig själva och världen vilket kan bidra till att skapa en egen identitet. I våra 
intervjuer berättade några pedagoger att de använde barnlitteratur för att den berör olika 
ämnen som eleverna kan knyta an till i sin vardag. Ekström och Isaksson menar att 
eleverna är i större behov än vi vuxna av bra litteratur eftersom de genom litteraturen får 
kunskap om hur man uttrycker sig.  Föräldrarna kan genom stöd och engagemang ta del i 
elevernas läsning och bidrar till att läsning sker utanför skolans väggar (Ekström och 
Isaksson, 1997). Bettelheim talar genom Lundqvist (1984) om att barnet i hemmet redan 
vid tidig ålder får möta barnlitteratur på ett lustfyllt sätt vilket kan leda till att eleverna 
lättare utvecklar färdigheter innan skolstart. Detta kunde vi även se under våra intervjuer 
där en del pedagoger använde föräldrarna som en tillgång, det vill säga att de först 
skapade en förståelse hos föräldrarna. Genom att visa hur läsning sker och betydelsen för 
elevens språkutveckling fick föräldrarna möjlighet att bidra med stöd och engagemang 
gällande litteraturläsning i hemmet. 
 
 
Tema i undervisningen var ett vanligt förekommande skäl till att pedagogen använde 
barnlitteratur. Litteratur i centrum med tema som arbetssätt används främst i skolan i de 
högre åldrarna men i våra intervjuer såg vi att de teman som användes var enligt oss inte 
så stimulerande begreppsmässigt. Här menar vi att exempelvis vanliga teman som hösten, 
vintern, julen och tomten var de områden där litteraturen endast fick en spontant insatt 
roll till skillnad från det egentliga arbetssätt som tema enligt våra uppfattningar bör 
innefatta. Temaarbete är enligt oss ett arbetssätt där pedagogen kan med hjälp av litteratur 
som utgångspunkt skapa ett välplanerat arbetssätt som löper under en längre period, 
vilket vi inte kunde se tecken på vid våra intervjuer.  Ett bra exempel på arbetssätt är 
projektet Listiga Räven där Alléklev (2000) låter litteraturens värld ligga till grund för 
undervisningen. Inte bara som läsning som färdighet utan eleverna kan även stärka sin 
självkänsla, en meningsfull tillvaro, kompetens utveckling och framförallt motivation, allt 
detta under inspirerande och lustfyllda former. Enligt oss bör litteratur löpa som en röd 
strimma genom hela skoltiden i stället för ett arbetssätt som pedagogen kan bocka “av” 
efter avslutat arbete. 
 
Våra intervjuade pedagoger arbetade till största delen med högläsning eftersom eleverna 
inte hunnit så långt i den egna läsutvecklingen. Högläsning är enligt Ekström (2004) en 
”kärleksgåva” där pedagogens närvaro och syn på läsning är av vikt. Majoriteten av våra 
intervjuade pedagoger använde högläsning som ett metodval att bearbeta litteratur, som 
menar att genom högläsning kan de skapa en förväntansfull stämning av harmoni där 
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eleverna ska känna sig trygga. Eftersom våra pedagoger redan på ett tidigt stadium ville 
skapa en relation mellan bild och text användes högläsning som en metod. Detta i syfte 
för att locka till egen läsning där de aktuella ämnena i boken lyfte fram och 
språkutvecklingen kunde främjas.  En välutformad miljö kan också bidra till läsning. 
Detta var någonting som våra pedagoger tog fasta på, men alla hade inte en välutformad 
miljö enligt oss som observatörer. En av pedagogerna förklarade detta som platsbrist 
vilket man tydligt kunde se, men pedagogen menade att eleverna trots detta kunde hitta 
ostörda platser där de kunde fokusera på sin läsning. Chambers (1997) framhåller också 
miljöns möjlighet att påverka de inre och yttre förutsättningarna i elevernas omgivning. 
En god läsmiljö ger eleverna möjlighet till koncentration vilket i sin tur kan ge ökad 
läslust. Pedagogen kan bidra till denna läsmiljö och på så sätt blir läsningen en mer 
positiv upplevelse. 
 
När det gällde pedagogernas sätt att åskådliggöra litteratur för eleverna var majoriteten av 
pedagogerna eniga om vikten av att motivera eleverna till läsning.  Ekström och Isaksson 
(1997) menar att tillgång till bra och lättillgänglig litteratur bör vara en självklarhet när 
man ska motivera barn till läsning. Under våra observationer kunde vi se att majoriteten 
av pedagogerna inte åskådliggjorde litteraturen mer än i form av olika sorters boklådor 
som fanns tillgängliga i klassrummet. Vi förstår att visionen att göra litteraturen åskådlig 
för eleverna finns men att tro att endast en boklåda ska locka till läsning är enligt oss ett 
naivt tankesätt för en utbildad pedagog.  De pedagoger som däremot uppfyllde sin vision 
med att göra litteraturen lättillgänglig för eleverna inspirerade oss som blivande 
pedagoger.  
 
Från början var vår avsikt att göra en undersökning i år tre då eleverna i denna 
åldersgrupp har tillägnat sig större läskunnighet. Vi trodde att pedagogerna i de högre 
åldrarna använde litteraturläsning i större utsträckning och med mer bearbetning. De 
åldersgrupper som vi slutligen valde var från år F till år 3, detta för att se om och hur 
pedagogerna i de tidiga åldrarna använde litteratur i undervisningen. Efter genomförda 
intervjuer och observationer inser vi att åldern inte bör ha någon relevans för hur och om 
pedagogen använder barnlitteratur i sin undervisning. Detta eftersom pedagogen bör se 
barnlitteratur som en tillgång oavsett i vilken åldersgrupp han eller hon är verksam i. 
 
Vi kritiserade i vår inledning arbetssättet kring bänkbok eftersom det sällan fanns något 
inspirerat och reflekterande arbetssätt.  Men det är inte bara vi som är kritiska till denna 
metod även Nilsson (1997) anser att arbetet kring bänkbok sällan används som ett 
genomtänkt metodval, utan sker mest i form av färdighetsträning. Vi blev positivt 
överraskade när vi under våra intervjuer såg att pedagogerna inte använde bänkbok som 
den enda form av litteraturundervisning eller bara som utfyllnad. Vi vill visa att arbete 
med barnlitteratur i undervisningen på ett positivt kan bidra till främjandet av elevers 
läsutveckling. Genom att pedagoger själva visar ett genuint intresse till litteraturen kan 
detta lättare överföras till eleverna. Med en god och välutgrundad tanke bakom 
användande av litteratur kan pedagogen i sin undervisning få eleverna att känna en 
mening med sin läsning. Pedagogerna som vi intervjuat har liksom vi själva sett vikten av 
en god och välutformad läsmiljö. 
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Sammanfattningsvis vill vi reflektera över de tankar som grundat vårt arbete, där vår bild 
av litteratur i undervisningen var fokuserat kring pedagogens sätt att bearbeta med 
litteratur. Eftersom vi själva saknade en positiv upplevelse av litteraturläsning trodde vi 
att skälet till detta berodde på pedagogens sätt att bearbeta litteraturen tillsammans med 
eleverna. Vi tycker fortfarande att bearbetning är en viktig del i litteraturläsningen men 
fokus bör ligga på att ge eleverna en läsupplevelse. Slutligen vill vi visa på att 
upplevelsen och den nya kunskapen som eleverna fått genom litteraturläsning inte är 
mätbar i diagram eller tabeller men denna form av ”kunskap” är enligt oss lika 
betydelsefull för eleven som resultatet på ett prov. 
 
 

Tillämpning i praktiken 
 
Efter detta arbete inser vi båda vikten av användandet av barnlitteratur i undervisningen 
och vi kan knyta an till de negativa konsekvenser som vi själva fått erfara genom 
bristande litteraturundervisning. Vi har därför en vision att i vår kommande yrkesroll 
kunna tillämpa våra nyförvärvade kunskaper som denna studie har givit oss.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Ytterligare tankar och frågeställningar som väckts under arbetets gång rör: 
  

• Genusperspektiv på de verksamma pedagogernas inställning på barnlitteratur i 
undervisningen 

 
• Miljöns betydelse för läsning ur elevperspektiv 

 
Båda dessa ämnen skulle kunna vara intressanta att göra ytterligare studier kring. 



  

  

Litteraturförteckning 
 
Alleklev, B. & Lindvall, L. (2000).  Listiga räven läsinlärning genom skönlitteratur.  

Stockholm : En bok för alla. ISBN: 91-7221-161-X 
 
Backman, J.(1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44- 

00417-6 
 
Brodow, B. & Rininsland, K. (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan. Lund:  

Studentlitteratur.  ISBN: 91-44-03812-7  
 
Chambers, A.(1998). Böcker inom oss. Stockholm: Raben & Sjögren. ISBN: 91-29- 
 64542-5  
 
Chambers, A.(1997). Böcker omkring oss. Stockholm: Norstedt. ISBN: 91-1- 
 957331-6  
 
Edman- Kjersen, L.( 2002). Barn & ungdomsböcker genom tiderna. Stockholm: Natur & 

kultur. ISBN: 91-27-72291-0 
 
Ekström, S. ( 2004).  Läs och berätta. Stockholm: En bok för alla. ISBN: 91-7221- 
 398-1 
 
Ekström, S. & Isaksson, B. (1997). Bildglädje och läslust. Stockholm : En bok för alla.  

ISBN: 91-7448-993-3 
 
Hallberg, K. (1993), Litteraturläsning-barnboken i undervisningen. Solna : Ekelund.  
 ISBN 91-7724-453-2  
 
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44- 
 03306-0 
 
Klingberg, G. (1991). Till gagn och nöje: svensk barnbok 400 år. Stockholm: Rabén &  

Sjögren. ISBN: 0347-5387 
 
Kvale, S. ( 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.  Lund: Studentlitteratur. ISBN:  
 91-44-00185-1 
  
Lantz, A.( 1993).  Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-38131-x  
  
Lgr 80. Läroplan för grundskolan.(1980). Stockholm: Utbildningsförlaget. ISBN:  91-40- 
 70459-9  
Lundqvist, U. (1984).  Litteratur och undervisningsmodeller och uppslag för lärare.  
 Stockholm : LiberUtbildningsförlag. ISBN: 91-40-71214-1 
 



  

  

Molloy, G. ( 1996).  Reflekterande läsning och skrivning : årskurs 7-9. Lund:  
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-61861-1 

 
Nationalencyklopedin. (1990). Höganäs: Bra böcker  
 
Nikolajev, M.( 2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91- 
 44-00511-3 
 
Nilsson, J. & Nilsson, U. (1990). Fånga läslusten: en samling artiklar. Ronneby: Nilsson  
 & Nilsson. ISBN: 91-630-0259-0 
 
Nilsson, J.( 1997).  Tematisk  undervisning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44- 
 61531-0 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens grunder. Lund:  
 Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02288-3  
 
Ramsten-Nilsson, K. (1984). Barn och ungdomsböcker i skolarbetet.  Barn & Kultur nr 3, 

 s. 67—69.  Arlöv: Berlings. ISSN: 0037-6477 
 
Trost, J. ( 2001).  Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. Andra upplagan. ISBN: 91-44- 
 018116-9 
 
Elektroniska länkar 
 
Pricken över livet. (2007). Astrid Lindgren. Hämtat från: 
  http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Astrid_Lindgren [2006-11-07] 
 
Regionbibliotek. Västra Götaland. Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra…  

Profilförskola med barnlitteratur i centrum. Hämtat från: 
http://regionbibliotek.vgregion.se/kotten [2006-11-22] 

 
Lpo 94. Läroplan för obligatoriska skolväsendet 1994. Hämtat från:  

http://www.skolverket.se/sb/d/468  [2006-10-08] 
 
Lpfö 98. Läroplan för förskolan 1998. Hämtat från: http://www.skolverket.se/sb/d/468  
 [2006-10-08] 

Skolverket. Grundskola. Kursplan för Svenska. Hämtat från: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=
11&id=3890&extraId=2087 [2006-10-17] 

 

 

 

http://www.livet.se/ord/k%C3%A4lla/Astrid_Lindgren
http://regionbibliotek.vgregion.se/kotten
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=


  

  

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  

Motiven 
 

• Läser ni barnlitteratur i klassen?  
• Vad vill ni uppnå med läsning och vad är målen med barnlitteratur i klassen? 
• Hur ser ni som lärare på användningen av barnlitteratur i undervisningen? 
• Läser du själv skönlitteratur? 

 

Urvalet 
 

• Hur sker valet av barnlitteratur böcker ut?  
• Vad avgör vilka böcker ni väljer att arbeta mera omkring? 
• Vad avgör om eleverna eller ni som lärare väljer ut böckerna? 
• Läser ni böckerna innan eleverna läser dem? Varför/varför inte? 
• Hur presenterar ni böckerna för eleverna/klassen? olika sätt? 

 
 

Genomförande 
 

• Hur arbetar ni med barnlitteratur i klassen? Motivera varför just detta sätt 
• Vad anser du som lärare om vikten av läsmiljöer? 
• Finns det särskilda rum/ platser för eleverna att sitta och läsa i? Motivera 
• Hur ser arbetet i barnlitteratur ut med den enskilda eleven? 
 

 

Bearbetning 
 

• Bearbetar ni böckerna efter läsningen?  
- i så fall hur? 
- Och varför just det sättet (motivera)? 

 
• Har ni arbetat med olika teman utifrån barnlitteratur, integrerat detta i andra 

ämnen eller någonting liknande? I så fall hur? 
 

• Har ni som lärare förslag på hur man kan genomföra en bok-presentation, själva 
genomförandet och efter-arbetet? Egna erfarenheter? 

 




