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Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur lärare kan kombinera skönlitteratur med 
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Bakgrund 
 
Vi är två lärarstudenter som läser till svensk- och engelsklärare för de tidiga skolåren. 
Anledningen till att vi valde att skriva om skönlitteratur och läsinlärning är för oss naturlig. 
Då vi ämnar undervisa de yngre eleverna är läsinlärning en central del. Skönlitteratur är något 
som vi båda finner intressant och brinner för. Det finns många olika arbetssätt vad gäller 
läsinlärning och det är viktigt att hitta sin egen metod som man som lärare känner sig trygg 
med. Vårt intresse för skönlitteratur är stort, därför har vi valt att undersöka vilka möjligheter 
som finns vad gäller arbete med skönlitteratur och läsinlärning. Vår förhoppning är att vi i 
framtiden ska kunna ha användning av de kunskaper vi tillägnar oss genom vårt 
examensarbete. Det vore fantastiskt att kunna kombinera något så lustfyllt och spännande som 
skönlitteratur kan vara med den livsnödvändiga, men ändå så pass komplicerade process som 
läsinlärning är.  Vi har i förväg många tankar om hur ett sådant arbete skulle kunna bedrivas 
och vilka förtjänster det kan finnas med ett sådant arbetssätt. Förhoppningsvis kommer vi 
efter genomfört arbete veta betydligt mer om just detta. 
      
Styrdokument 
 
Då både läsinlärning och skönlitteratur faller under ämnet svenska anser vi att det är relevant 
att ta upp vad kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) säger angående detta. Vikten av 
skönlitteratur är något som tas upp i kursplanen i svenska. Tillsammans med teater och film 
ska den hjälpa eleverna att utveckla sitt språk och utbyta erfarenheter med andra. I kursplanen 
i svenska finns en underrubrik som behandlar just skönlitteratur, film och teater. Här kan man 
läsa om hur skönlitteratur ger eleverna möjligheter att sätta sig in i andras situationer och att 
fundera över och förändra sina åsikter. Vidare står även att skönlitteratur på liknande sätt kan 
fungera som motbild till bland annat stereotyper och odemokratiska företeelser. Samtidigt 
som skönlitteratur ger barnen möjlighet att fundera över det som berör dem och det som finns 
runt omkring dem, kan skönlitteraturen även erbjuda upplevelser och information om det som 
befinner sig långt ifrån barnens verklighet. I samma stycke står det dessutom att 
skönlitteraturen möjliggör möten mellan olika kulturer och att eleverna genom detta kan 
skapa sig en egen referensram gällande kulturella uppfattningar. 
     Vad gäller uppnåendemålen för år tre finns ett mål som direkt berör skönlitteratur.  

• ”Eleven ska beträffande läsning kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna 
återberätta handlingen muntligt eller skriftligt” (Kursplan i svenska, Skolverket, 
2000:29).  

I uppnåendemålen för år fem finns inte ordet skönlitteratur utskrivet. Där står det istället 
följande:  

• ”Eleven skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och 
budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 
läsningens upplevelser samt reflektera över texter” (Kursplan i svenska, Skolverket, 
2000:30).  

I uppnåendemålen för år nio nämns skönlitteratur liksom i uppnåendemålen för år tre. Dock 
använder man i målen för år fem istället ordet böcker. Detta finner vi underligt, vi funderar på 
om det finns något motiv bakom detta. Är skönlitteratur lika viktigt för en elev i år fem 
jämfört med en elev i år tre eller är det en slump att ordet saknas?    
     Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” (Kursplan i svenska, Skolverket, 
2000:26) framhålls det att i svenskämnet ska språk och litteratur inte vara uppdelade. Här kan 
man läsa mer om hur litteraturen kan bistå eleverna i processen att uttrycka känslor och 
reflektera över erfarenheter. 
     Även under strävansmålen finns skönlitteraturen direkt och indirekt representerad.  
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”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,  
- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap 
från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 
- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 
- stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta 
aktiv del i kulturutbudet,” (Kursplan i svenska, Skolverket, 2000:26, 27). Så som vi tolkar 
kursplanen i svenska öppnar den för ett arbetssätt som inkluderar skönlitteratur. Det är upp till 
varje enskild lärare att göra något meningsfullt och spännande av undervisningen så att 
eleverna blir motiverade till att lära. Eftersom skönlitteratur återfinnes på åtskilliga ställen i 
kursplanen i svenska tror vi att varje lärare kan finna ett användbart sätt att föra in 
skönlitteratur i undervisningen. 
     De mål i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 1994) som berör 
skönlitteratur och läsning är följande:  
”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, 

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska 
kulturarv,” (Lpo, Skolverket, 1994:10). 

Vi anser att flera av de strävansmål som återfinnes under rubriken ”normer och värden” blir 
lättare att arbeta med om man använder sig av skönlitteratur. Med detta menar vi att vi tror att 
skönlitteraturen ger möjligheter som ligger bortom det rent språkmässiga. De punkter ur Lpo 
94 som vi har i åtanke är följande: 
”Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor,  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen” (Lpo, Skolverket, 1994:8). 
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Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur man kan använda sig av skönlitteratur i 
läsinlärningen i de tidiga skolåren. Ett andra syfte vi har är att undersöka om det finns 
förtjänster med ett sådant arbetssätt, och vilka dessa i så fall är. Vi vill med vårt 
examensarbete få fördjupade kunskaper inom dessa två områden. Förhoppningen är att 
undersökningen kan gagna både oss men även andra som intresserar sig för skönlitteratur och 
läsinlärning.  
      
Problemformulering 
 
Med utgångspunkt i våra syften har vi utformat två problemformuleringar. Den första är:  

• Hur kan man använda skönlitteratur i läsinlärningen i de tidiga skolåren? 
 
Problemformulering nummer två lyder:  

• Finns det förtjänster med ett sådant arbetssätt, och vilka är dessa i så fall?  
 
Genom intervjuer och litteraturstudier kring tidigare forskning ska vi försöka få en klarare 
bild av de problemformuleringar vi har ställt upp. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom ämnet behandlas. Det är uppbyggt på så 
sätt att de områden som är mest omfattande i litteraturen har fått egna rubriker i detta kapitel. 
Syftet är att ge läsaren tillräckliga förkunskaper för att kunna ta till sig resten av arbetet.  
 
Historik  
 
I Eva Längsjö & Ingegerd Nilssons (2005) bok berättas det om läsundervisningens historia. 
Det tog lång tid innan den första läsundervisningen blev skolans uppdrag. När väl detta hade 
skett vad det med starka influenser från kyrkan och dess metoder. Man använde 
bokstaveringsmetoden, det vill säga man sa bokstavens namn, en stavelse åt gången och sedan 
hela stavelsen. När alla stavelser räknats upp sa man hela ordet. Val av metod var något som 
bestämdes över lärarnas huvuden. När ljudmetoden kom till Sverige var många lärare 
skeptiska och ville inte släppa sin gamla metod. Eleverna skulle även ersätta sin egen dialekt 
med rikssvenska, författarna uttrycker sig: ”Barnens eget språk underkändes” (s.34). Något 
annat som författarna tar upp är hur eleverna placerades i klassrummet, de duktiga längst fram 
och de sämsta längst bak. 
     Ordbildmetoden gjorde entré på 1850-talet. Per Adam Siljeström var en stark anhängare av 
denna metod. Han arbetade som lärare och senare även som rektor i Stockholm, han gjorde 
sina åsikter kända genom tidningsartiklar och tidskrifter. Han menade att det var av stor vikt 
att läraren skulle ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet då denne undervisade. Vidare 
ansåg Siljeström att man skulle använda läseböcker istället för enbart psalmböcker och bibeln. 
Dock var inte Siljeströms idéer särskilt populära på den tiden eftersom kyrkan fortfarande var 
så pass inflytelserik, samhället var inte redo för Siljeströms läslära ännu. Ordbildmetoden 
kom tillbaka starkare i början av 1900-talet. Denna metod ansågs vara särskilt bra för att lära 
små barn, innan skolålder, läsa (Längsjö & Nilsson). 
     Kännetecknande för texter för barn under tidigt 1900-tal var att de var moraliserande och 
gav sina läsare en idé om hur man skulle uppföra sig. Men det var även under denna tid som 
lärarna började arbeta mot en förändring. De var inte längre nöjda med de gamla 
läseböckerna, de ville ha böcker som intresserade eleverna till att läsa god litteratur. Ett 
exempel är Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906) som hon 
fick i uppdrag att skriva för att denna skulle användas i skolan. Härefter fortsatte läseboken att 
utvecklas och fler läseböcker skrivna av erkända författare dök upp (Längsjö & Nilsson). 
     En viktig brytpunkt i barn- och ungdomslitteraturens historia är enligt Ingrid Nettervik 
(1994) romantiken. Detta eftersom romantikerna ansåg att fantasi och känsla var viktigast, 
och vilka låg närmre barnens verklighet än de vuxnas. Här får hon även stöd av Lena 
Kåreland (1981) som har liknande information. Dock var skönlitteraturen inte en självklarhet 
för alla, då klassamhället fortfarande var starkt. Något annat författaren tar upp är hur 
samhällets normer genom historien funnits med i barnlitteraturen. Särskilt starka har 
normerna för pojkar respektive flickor varit. Ett exempel är det som betraktas som den första 
svenska barnboken för flickor, Een skö och häligh jungfrw speghel (1591), senare kallad 
jungfruspegeln. Denna bok var en regelbok för hur unga damer skulle föra sig i samhället. 
Vidare berättar författaren om hur det funnits, och fortfarande finns, pojkböcker och 
flickböcker. Pojkböckerna genomsyras av äventyr och risktagande, medan flickböckerna 
handlar om familjeliv och vardagliga händelser (Nettervik).  
     ”De allra äldsta barnböckerna hade enbart ett pedagogiskt syfte och var inte spännande 
eller roliga” (Kåreland, 1980:16). Kåreland berättar om hur barn i avsaknad av litteratur för 
dem, sökte sig till böcker skrivna för vuxna. Som exempel ger hon Daniel Defoes Robinson 
Crusoe, som kom ut 1917. En annan bok författaren tar upp som något av en klassiker är den 
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drastiske Pelle Snusk (1845). Denna bok hade som syfte att skrämma upp barnen, att visa dem 
vad som hände med den som inte skötte sig. Det var under 1800-talet svåra tider för barn och 
vuxna, men detta var inget det berättades om i skönlitteraturen. Inte förrän i början av 1900-
talet kom Laura Fitinghoffs Barnen från Frostmofjället (1907). Detta var en av de första 
böckerna som beskrev hur det var att tillhöra samhällets lägre klasser. Under denna tid kom 
också tanken att alla barn och elever, oavsett härkomst, hade rätt till god litteratur. Makarna 
Emil och Amanda Hammarlund hade med sitt Barnbiblioteket Saga en stor betydelse, de 
värvade duktiga författare och illustratörer och såg till att böckerna fanns tillgängliga för så 
många barn som möjligt. 
 
Läsebok och skönlitteratur 
 
Enligt Caroline Liberg (2006) klarar inte den så kallade traditionella läs- och 
skrivundervisningen av att tillgodose behoven hos de elever som inte på förhand är bekanta 
med områdena läsning och skrivning. Hon skriver vidare att detta problem förstärks genom att 
många av de texter som används i undervisningen inte lyckas intressera eleverna för att läsa 
vidare och att förstå varför man läser. De texter som finns i läseböckerna är ofta starkt 
influerade av vad författaren anser vara god litteratur för eleverna. Texterna är skrivna för att 
kunna tilltala och vara lämpliga för största möjliga andel av eleverna. Utifrån läsebokens 
texter ska eleverna ofta svara på frågor för att visa att de förstått innehållet. Dessa frågor är 
väldigt sällan autentiska, de är istället slutna och svaren finns tillgängliga direkt i texten. 
Frågorna är ställda så att eleven endast behöver leta upp rätt ord i texten, och sedan vända på 
frågan så att det blir ett svar. Liberg ger följande exempel: ”[…] Vad hette pojken?[…] 
Pojken hette Pelle” (s. 142). Om texten som eleven ska läsa inte på något sätt kan kopplas till 
dennes verklighet finns enligt Liberg risk att tre typer av problem kan uppkomma. Dessa tre 
är:  

• Gissning, det vill säga att eleven finner ingen mening i texten.  
• Mekanisk läsning, som innebär att eleven bara kan läsa av orden och det som står, 

denne kan inte läsa mellan raderna eller se budskapet.  
• Att eleven inte läser med olika avsikter, denne ser inte hur texter kan användas med 

olika syften.  
     Rimsten-Nilsson (1981) förespråkar i sin bok Barn och barnböcker skönlitteraturens plats i 
skolan och undervisningen. Hon menar att många lärare som undervisar de yngre eleverna 
inte utnyttjar skönlitteraturen så mycket som de skulle kunna göra. Enligt författaren kan även 
specialpedagoger tjäna på att använda spännande barnböcker i sin undervisning. ”Det är 
skillnad på att lära sig läsa och att uppleva litteratur. Men man behöver få uppleva litteratur 
för att vilja lära sig läsa!” (s. 43). 
     Då läraren vet att eleverna vid skolstarten befinner sig på vitt skilda plan har en del läsläror 
försökt anpassa sig till detta faktum genom att ge ut böcker med liknande innehåll fast med 
olika svårighetsgrad. Detta skriver Längsjö & Nilsson (2005). Vidare berättar de om ett 
exempel på en sådan läroboksserie, Läs med oss (Sundh, 1985). Olas bok är den lättare av de 
tre i serien. I Olas bok är texten enkel, ibland bara enstaka ord. Dock menar författaren att 
bilderna ska fungera som kompensation för den fåordiga texten. Elsas bok är den medelsvåra 
boken. Här möter eleverna samtliga bokstäver i alfabetet, men man utelämnar ord med 
ljudstridig stavning, exempelvis ord som skina eller stjärna. Leos bok är den svårare av de tre 
böckerna. Leos bok, som är skriven för elever som läser relativt flytande, är den bok man får 
störst behållning av att läsa. Denna serie läseböcker används fortfarande i skolor idag. 
Längsjö & Nilsson skriver vidare att även om läslärornas böcker idag inte lika tydligt 
poängterar vad som är rätt och fel som de gjort tidigare, finns alltid en svårighet i att göra 
texten helt neutral. Något som lyser igenom är könsroller.  
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Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall (2000) förespråkar skönlitteratur som läromedel i all 
undervisning, oavsett ålder på eleverna. De menar att man vinner på att inte använda sig av 
läsläror utan det är bättre att istället använda skönlitteratur, som bidrar till att eleverna får 
positiva läsupplevelser som förhoppningsvis kan hålla deras intresse för böcker vid liv. 
Genom att föredra skönlitteratur framför läseböcker tror författarna att man kan sätta fart på 
elevernas nyfikenhet och läslust. 
 
Val av text 
 
Kerstin Jörgensen (2001) betonar vikten av att välja rätt text till rätt tillfälle. Hon poängterar 
att de texter läraren väljer för den gemensamma läsningen bör inspirera eleverna till att läsa 
dem mer än en gång. Det ska löna sig att ta sig igenom texten. För de elever som befinner sig 
i ett tidigt skede av läsinlärningen passar texter som har klar struktur, ett innehållsrikt språk 
och fantasifulla bilder. Även rim och dikter är viktiga i detta stadium. Vad gäller 
nybörjarläsning, det vill säga när eleven börjar läsa på egen hand med ett visst stöd från 
läraren, är det lämpligt om böckerna inte är för omfattande. Dock ska texten vara tillräckligt 
svår för att ge eleven en utmaning. Enligt Jörgensen ska dessa texter vara nya för eleven, till 
skillnad från de böcker man använder vid den gemensamma läsningen. När eleven ska läsa 
helt på egen hand får läraren en annan roll än tidigare. Dennes jobb är att se till att det finns 
gott om texter med stor variation tillgängliga för eleven. Boklådor i klassrummet är en god 
idé. Det är en fördel om böcker som använts vid gemensam och vägledd läsning finns kvar då 
det är en trygghet för den elev som ska börja läsa självständigt, men det är ändå bra att ha en 
viss ruljans på böckerna i boklådan. Ytterligare något som betonas är hur viktigt det är att 
eleven själv får vara med och plocka ut de texter som han/hon ska läsa (Lyckas med läsning, 
2001).  
     Enligt Rimsten-Nilsson (1981) ingår det i lärarens uppdrag att kunna använda 
barnlitteratur tillsammans med eleverna. Läraren ska i sitt arbete med detta vara väl insatt i 
litteraturen och ha ett tydligt syfte med undervisningen. Liknande tankar finns representerade 
i Jörgensens bok där det står att noggrannhet och förberedelse är nyckelord i lärarens arbete. 
Det är också viktigt att läraren själv är intresserad och uppdaterad med elevernas 
skönlitteratur. När läraren står inför textvalet kan följande frågor vara vägledande: 

• ”Är berättelsen lockande? 
• Är berättelsen fri från stereotyper? 
• Är språket passande? Är berättelsens form tillräckligt bra?” (s. 91). 

     Något annat som Jörgensen tar upp är textinnehåll och svårighetsgrad. Det är bra om 
eleven läser en bok som är varken är för lätt eller för svår, men om samma elev har ett stort 
intresse för innehållet i en viss bok kan resultatet bli att denne elev klarar av en betydligt mer 
avancerad text. Om intresset är stort kan det överbrygga svårighetsgraden.  
     Som kriterier för en bra barnbok anger Rigmor Lindö (2005) att den bör vara fascinerande, 
fantasi-, språk- och kunskapsutvecklande. Boken bör också vara realistisk, den ska inte lura 
läsaren ifråga om världsbild eller verklighetsuppfattning. Detta är en uppfattning som 
författaren delar med Rimsten-Nilsson, som även hon betonar vikten av att barnböcker inte får 
ge förvrängda bilder av verkligheten. Vidare menar Rimsten-Nilsson att om läraren inte ser 
upp med valet av text finns risken att dessa missvisande uppfattningar finns kvar hos eleven 
en lång tid framöver.  
     Aidan Chambers (1993) skriver att textvalet är oerhört väsentligt, då den som väljer 
litteraturen har makten. Valet av text kan göras på tre vis, läraren kan välja en text på egen 
hand, eleven kan välja en text och rådgöra med läraren, eller kan en auktoritet, läroplan eller 
liknande, göra valet. Författaren förespråkar samtal och diskussion om det lästa, och för att 
detta ska kunna ske krävs det att texten inspirerar och stimulerar till att samtala. Valet av text 
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är enormt viktigt, eftersom vi är medvetna om hur mycket den litteratur vi läser påverkar oss. 
Enligt Chambers (1993) brukar lärarens bokval vara en mix av beprövade böcker som tidigare 
elever uppskattat och böcker som är nya för läraren men som denne anser vara värda att prova 
i undervisningen. Däremot måste läraren alltid ha i åtanke att de texter som väljs kan beröra 
elever på olika sätt, eftersom alla har olika upplevelser med sig. Det gäller att förbereda 
eleverna på läsupplevelsen och vara säker på att de är redo att ta till sig litteraturen. 
 
Vikten av att känna eleverna i arbetet med skönlitteratur och läsinlärning 
 
 ”I lärarens professionalitet ingår – förutom goda kunskaper i och om ämnet – att kunna skapa 
goda lärandesituationer och att ha förståelse för hur elever tillägnar sig kunskap” (Längsjö & 
Nilsson, 2005:22). Eftersom läraren är en så pass viktig person i elevernas liv har denne också 
ett stort inflytande över elevernas lärande. Hur läraren möter sina elever i skolan anser 
Längsjö & Nilsson vara är av stor betydelse.  
     Trivsel och trygghet, skriver Margareta Grogarn (1979) i sin avhandling, är något man kan 
uppnå genom att som lärare etablera en god relation till sina elever. Dessa två påverkar 
undervisningssituationen i en positiv riktning. Författaren framhåller, av egna erfarenheter i 
sitt forskningsarbete, att om lärare och elev har en bra relation till varandra ger detta större 
utrymme för läraren att hjälpa eleverna att kunna förhålla sig positivt till läsinlärning och 
litteraturläsning.  
     För att kunna ge eleverna tillfredställande råd och vägledning i läsningen krävs dels en viss 
kännedom om skönlitteraturen, men även att läraren känner sina elever väl (Rimsten-Nilsson, 
1981). I sin bok berättar Rimsten-Nilsson om erfarenheter kring just detta. I en undersökning 
som pågick under flera år upplevde lärarna som deltog att arbetet fungerade bättre efter ett par 
år, då de hade hunnit bekanta sig med betydligt fler böcker och de hade skapat en hållbar 
relation till sina elever. Därför kände de att de bättre kunde anpassa undervisningen och 
lästipsen efter varje enskild elev.  
    Vid skolstarten har alla elever olika bagage med sig, vilket läraren måste beakta (Jörgensen, 
2001). Eleverna behöver få vetskap om att deras erfarenheter och kunskaper värderas högt. 
Det finns ingen uppgift som passar alla elever, utan det är upp till läraren att tillgodose allas 
behov genom att anpassa uppgifterna efter eleverna. Något annat som tas upp av Jörgensen 
vad gäller lärarens roll i elevernas läsinlärning och läsutveckling är att läraren inte bara vet 
var och hur eleven ligger till rent läromässigt sett. Läraren måste också känna till elevens 
värld. Eleven har en hel del med sig från hemmet och detta måste läraren ta till vara på. Det 
gäller för läraren att visa förståelse och kunskap om både eleven och dennes läsande.  
     Chambers anser att det är viktigt att läraren antecknar och har kännedom om elevernas 
tidigare erfarenheter av skönlitteratur. Detta eftersom all ny läsning grundar sig på vad 
eleverna läst förut. För att läraren ska kunna hjälpa eleverna att komma vidare i deras 
läsutveckling och ge dem en utmaning krävs att läraren har dessa nämnda kunskaper om 
elevernas tidigare erfarenheter.  
     Då Alleklev & Lindvall (2000) berättar om läsprojektet Listiga räven anger de som en 
viktig komponent i sin pedagogik att: ”[…] läraren känner varje elev väl och ser till att ha 
mängder av lämpligt undervisningsmaterial tillgänglig” (s. 12). Gällande skönlitteraturläsning 
menar författarna att en anledning till att deras projekt har varit så framgångsrikt beror på det 
förhållningssätt de har gentemot eleverna. De menar att det finns mycket att vinna på att 
skapa en så jämlik situation som möjligt mellan lärare och elever. Att ha roligt tillsammans 
när man läser och delar upplevelser kring skönlitteratur är också betydelsefullt.  
     Även Karin Jönsson (2007) har i sin avhandling synpunkter på om läraren bör känna sina 
elever och deras erfarenheter. Hon menar att läraren, om denne vill hitta en text som passar en 
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specifik elev, måste utgå dels från var eleven ligger kunskapsmässigt, men också vilka 
uppfattningar och upplevelser eleven har med sig sedan tidigare (Jönsson, 2007).  
 
Vad skönlitterära texter kan erbjuda 
 
Genom att eleverna får lyssna till och läsa böcker tillsammans med vuxna får de tillgång till 
skönlitteraturens värld (Lindö, 2005). Tack vare detta kan eleverna utveckla sitt språk såväl 
som sin fantasi. Skönlitteratur är en av de komponenter som gagnar elevernas förmåga till 
empati. Dessutom får de genom att läsa mycket skönlitteratur möjlighet att vidga sina 
referensramar gällande både skrivande och läsande. Vid läsinlärningen är skönlitteratur viktig 
för elevens förmåga att uttrycka sig, dennes språk utvecklas och eleven får lättare att 
formulera sina åsikter.  
     Enligt Längsjö & Nilsson (2005) ligger det på lärarens ansvar att begrunda de syften och 
budskap som olika skönlitterära böcker sänder ut. Läraren måste utöver detta försöka se vad 
boken kan betyda för eleven. Författarna ger könsroller som ett exempel på budskap som 
sänds ut genom skönlitteraturen. 
     I Alleklev & Lindvalls (2000) bok beskrivs ett arbetssätt som till största del grundar sig på 
arbete med skönlitteratur. Författarna berättar om hur eleverna som arbetade med denna 
metod blev duktiga på att arbeta självständigt. Dem fick en större tilltro till sin egen förmåga 
och blev mer trygga i klassen. Lärarna lade även märke till en större grad av förtjusning och 
iver i klassrummet. Vidare skriver författarna att arbetet med skönlitteratur ökade elevernas 
ordförråd och deras förmåga att skriva fritt. Ett exempel på hur stor påverkan skönlitterära 
texter kan ha på eleverna är då de berättar om en liten pojke från ett afrikanskt land som blev 
så hänförd av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga att han ville lära sig prata småländska för 
att vara som Emil. Med detta exempel vill Alleklev & Lindvall visa hur elever kan identifiera 
sig med de karaktärer de möter i skönlitteraturen.  
     Det kan finnas olika syften med skönlitterära texter, menar Rimsten-Nilsson (1981). 
Skönlitteraturen kan både ha ett fostrande syfte så väl som ett roande. Den kan också vilja 
förmedla kunskaper eller göra läsaren uppmärksam på något. Detta är något som skiljer seriös 
skönlitteratur från så kallad kiosklitteratur, då den senare har som främsta syfte att gå med 
vinst. Författaren anger flera skäl till att använda skönlitteratur i större utsträckning, både 
hemma och i skolan, bland annat följande:  

• ”Barnböcker ger tillfällen till gemenskap.  
• Barnböcker kan ge hjälp till verbal språkutveckling” (s. 46). 

En annan kvalitet som barnböcker har är att de kan fungera som motbild till de stereotyper 
som eleverna möter i andra uttrycksformer, exempelvis serietidningar. Författaren ger som 
exempel könsroller, kriminalitet, och materialism. Hon menar att en bra barnbok står för 
motverkan av de tre nämnda.  
     Fantasi är något som tas upp av Kåreland (1980). Hon menar att skönlitteratur ger barn och 
elever möjlighet att träda in i böckernas olika världar, och därmed stimulerar deras förmåga 
att fantisera. Genom sitt fantiserande kan eleverna bearbeta trauman, komma bort från 
verkligheten och även få nya infallsvinklar på sin omgivning. Även Lindö skriver om detta, 
då hon anser att genom att läsa skönlitteratur kan eleverna få nya perspektiv och resa mellan 
texternas olika miljöer.  
     Liksom Alleklev & Lindvall anser Lindö att eleverna genom läsning identifierar sig med 
karaktärerna och på så vis lär sig att sätta sig in i andras livssituationer. Detta är en 
förutsättning för att kunna existera och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. 
Skönlitteraturen väcker en rad av känslor hos läsaren. Det är inte alltid textens avsikt att ge 
behagliga känslor eller upplevelser, det kan likväl vara ilska eller sorg som förmedlas.  
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Högläsning 
 
Om högläsning skriver Jörgensen (2001) att det är viktigt för alla elever, oavsett ålder, att få 
lyssna till högläsning. Genom högläsning får eleverna tillgång till texter som de kanske inte 
skulle ha fått annars, vilket kan resultera i ett spirande intresse för fortsatt läsning. Vidare står 
i samma bok att det finns en rad fördelar med högläsning. Att elever får lyssna till högläsning 
kan bland annat leda till att:  

• ”De får uppleva läsandets glädje. 
• De reagerar kritiskt på många typer av texter. 
• De upptäcker nya författare” (s. 68). 

Det är en bra idé att lärare ofta läser högt för sina elever. Att få eleverna att vilja sätta sig ner 
och lyssna en stund är en av anledningarna till att läraren ska läsa högt i klassrummet. 
Högläsningen ska verka i ett stimulerande och intresseväckande syfte. Samtal under 
högläsningens gång kan vara nödvändigt, men det är viktigt att inte stanna upp för mycket 
eftersom man då riskerar att förlora elevernas uppmärksamhet. En annan sak läraren bör ha i 
åtanke är att de texter som ska användas i högläsningen ska vara noga utvalda.  
     Lindö (2005) poängterar vikten av att vara förberedd då läraren ämnar läsa högt för sina 
elever. Det kan vara användbart att ha en del texter på lager, som man är van vid och provat 
förut. På detta vis kan texterna finnas nära till hands och kan plockas fram dagligen. 
Författaren uttrycker sig som att högläsning är ett måste i klassrummet. Efter högläsningen är 
det lämpligt att ha en diskussion om det lästa. Det är inte nödvändigtvis alltid läraren som ska 
läsa högt, detta ansvar kan denne dela med sig av till sina äldre elever, som kan förbereda en 
text att läsa för de yngre eleverna. Enligt Lindö ställer högläsning höga krav på den som ska 
läsa för de andra. Hon menar att högläsaren måste gå in i texten ur både barns och vuxnas 
perspektiv. Läraren kan även förbereda stoff till diskussion med eleverna. Högläsaren bör 
välja texter till högläsning som han/hon själv har positiva erfarenheter från. Detta för att 
eleverna känner av lärarens attityd gentemot texten, och de borde då få känna glädjen som 
läraren själv upplever genom att läsa texten. 
     Högläsning är enligt Chambers (1993) nödvändigt eftersom det i vissa fall är det enda 
sättet för eleverna att få uppleva skönlitteraturens värld. Högläsningsböckerna ska inte vara 
alltför omfattande, och när böckerna är utlästa ska de finnas tillgängliga i klassrummet för de 
elever som önskar läsa dem igen. Ännu en fördel med högläsning är att den jämnar ut 
skillnaderna mellan eleverna. Det har ingen betydelse om man är en långsam eller snabb 
läsare, man kan ändå få uppleva boken i samma takt. Författaren påpekar att skillnaden 
mellan högläsning och individuell läsning är stor. Ingen av dessa får uteslutas i förmån av den 
andra.  
     För att hitta motivationen och lusten att lära sig läsa måste elever få tillgång till böcker. 
Högläsning kan vara ett sätt att ge eleverna denna upplevelse (Rimsten-Nilsson, 1981). 
Författaren menar att högläsningen fungerar som en motivation när eleverna är i 
läsinlärningsprocessen, genom högläsningen får de smaka på vad som komma ska när de 
själva har lärt sig läsa mer flytande.  
     Grogarn (1979) menar att läraren kan ha olika syften med sin högläsning. Läraren kan 
välja att läsa endast första kapitlet i en bok, med tanken att väcka elevernas nyfikenhet i hopp 
om att de ska vilja läsa vidare på egen hand. En anledning till att välja högläsning är att det 
ger eleverna verktyg att själva, med fantasins hjälp, återuppleva charmen de kände då läraren 
läste högt. Om läraren exempelvis använder olika röster till karaktärerna i högläsningstexten 
kan eleverna, när de sedan läser på egen hand, använda sig av detta och uppleva texten mer 
levande än om de inte bekantat sig med texten genom högläsning först. 
     Elevernas ordförråd kan genom högläsning påverkas i en positiv riktning. Detta skriver 
Karin Taube (2007) i sin bok. Eleverna vänjer sig också vid mer komplexa meningsbyggnader 
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och hur en berättelsestruktur ser ut. Liksom flera andra nämnda författare anser Taube (2007) 
att eleverna genom högläsning lockas att lära sig läsa på egen hand.  
 
Samtal och diskussion kring det lästa 
 
Gemenskap är något som Rimsten-Nilsson (1981) anser att man kan uppnå genom samtal 
kring böcker. Hon menar att det är naturligt att samtala om det lästa tillsammans med små 
barn, men att man även borde göra detta med de äldre barnen eftersom de också har utbyte av 
detta. Genom samtalet och att man delar med sig av sina tankar kan både barn och vuxna lära 
sig förstå varandra bättre, vilket leder till en känsla av gemenskap. Vidare anser författaren 
också att gemensam läsning ger en känsla av närhet och förtroende. När man skrattar eller 
gråter åt samma sak i en bok skapar detta en känsla av gemenskap. Även Lindö (2005) 
berättar om erfarenheter där lässtunder tillsammans med eleverna skapat gemenskap. Hon 
menar att det är skönlitteraturen i sig som ger eleverna en känsla av delaktighet och lockar till 
samtal. Denna egenskap finner man inte på samma sätt hos faktatexter. Att kunna samtala om 
och reflektera kring en text är enligt författaren en viktig del av läsförmågan. Liberg (2006) 
har också tankar kring gemenskap vid läsning. Hon menar att då man delar samvaro över en 
bok kan detta fungera som en sporre till att fortsätta tycka om läsning senare i livet. Vidare 
skriver författaren att den gemensamma läsningen bidrar till att eleverna lär sig vad det 
faktiskt innebär att kunna läsa. 
     Taube skriver angående barns språkutveckling att det är viktigt att man samtalar med 
barnen, framförallt om det som inte är här och nu, utan det bortom det vardagliga. Detta för 
att barnen på egen hand ska få upptäcka att de inte kan göra sig förstådda om de inte förklarar 
sig väl. De får på detta vis lära sig omformulera sig och göra djupare förklaringar av vad de 
menar. Vidare i sin bok skriver Taube om hur skönlitteratur låter barnen möta ord och 
begrepp som de aldrig skulle ha stött på annars. Hon anser att den vuxne vid högläsning bör 
stanna upp och samtala med barnet under tiden man läser. Om man gör detta blir 
läsupplevelsen mer givande och lärorik för barnen. 
     Samtal kring texter är något Lindö anser att man bör avsätta mer tid åt. Denna tanke har 
hon fått bekräftad då hon undersökt olika språkprojekt. Förhoppningen är att eleverna genom 
samtalandet ska lära sig att våga säga vad de funderar på och kunna klargöra dessa tankar för 
de andra i klassen. Om detta lyckas resulterar det i att denna process blir naturlig i 
klassrummet.  
     Jönsson (2007) skriver i sin avhandling om samtalets betydelse för individen. Genom att 
samtala om det lästa upptäcker man vad man egentligen tycker om boken. Boksamtal ger 
alltså inte bara kunskap om vad andra funderat på och tänkt om boken, utan även vad man 
själv fått ut av den. Vidare skriver författaren att det är en god idé att samtala tillsammans 
med andra kring det lästa, eftersom man ensam inte når de tankebanor man kan göra 
tillsammans. Detta följer samma linje som Chambers (1993) uttrycker. Han menar att givande 
samtal kring det lästa är en nyttig förberedelse för att kunna samtala om annat i livet. Med 
andra ord; om barnen får hjälp att formulera sina tankar om böcker kan de vidareutveckla sin 
förmåga att uttrycka sig om allt de tycker och känner.  
     Jörgensen (2001) skriver om gemensam läsning. Detta innebär att läraren läser texten, men 
att alla eleverna har möjlighet att se och följa med i texten. Samtal har en framträdande roll i 
detta arbetssätt, då man samtalar före, under och efter läsningen. På detta vis ges eleverna 
chansen att dela med sig av sina tankar, funderingar och upplevelser. Eleverna får även 
tillgång till böckerna efter den gemensamma läsningen om de önskar läsa på egen hand. I 
boken anges många fördelar med gemensam läsning, där ibland att ”Den ger en känsla av 
samhörighet i klassen. Eleverna blir vana vid texter så att de kan läsa självständigt. Den ger 
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tillfälle till diskussioner om budskap i texter eftersom eleverna bidrar med egna 
bakgrundskunskaper och erfarenheter.” (Jörgensen, 2001: 70). 
 
Motivation och självförtroende 
 
Angående motivation och självförtroende skriver Grogarn (1979) att de är viktiga 
förutsättningar för att lyckas med läsning. Hon menar att lässvårigheter tenderar att leda till 
dåligt självförtroende och att detta ofta går så lång tillbaka som till den allra första 
läsinlärningen. Om läsningen redan från starten är problematisk och inte förbättras blir eleven 
med stor sannolikhet aldrig intresserad av läsning. Den undersökning Grogarns avhandling 
bygger på gjordes på gymnasieelever. Dock fann hon att den negativa inställning till läsning 
som eleverna hade grundlades redan under deras tidigare skolår.   
     Rimsten-Nilsson (1981) skriver också om hur problematiskt det är för elever som inte får 
en bra start i sin läsinlärning. Hon skriver att det rentav är smärtsamt för de elever som inte 
klarar att hålla jämna steg med sina klasskamrater. Vidare lyfter hon de svårigheter detta 
medför då undervisningen i skolan kräver att man kan tillgodogöra sig innehållet i böckerna. 
Om självförtroende skriver hon att de elever som inte lyckats vidare med läsinlärningen har 
en viss tendens att helt tappa tron på sig själv och sin förmåga. Dessa elever riskerar att bli 
passiva, uppgivna och i vissa fall även aggressiva. Det som Rimsten-Nilsson tar upp återfinns 
också i Taubes (2007) bok. Taube menar att läsinlärningen är ett stort steg i ett barns 
utveckling och att resultatet av detta påverkar barnets självförtroende i ena eller andra 
riktningen. Om ett barn misslyckas gång på gång inom ett område som är betydelsefullt för 
barnet kan det leda till att denne ger upp helt. Författaren anser att det finns ett samband 
mellan motivation och lyckad läsinlärning. Lässvaga elever med en positiv inställning till 
läsning har större chans att lyckas tack vare sin motivation. Har eleven motivationen ökar 
chanserna att lyckas med sin läsinlärning, om läraren lyckas får detta en positiv inverkan på 
elevens självförtroende.  
     Lindö (2005) berättar i sin bok om ett läsprojekt som genomfördes i en mångkulturell 
skola. Lärarna på denna skola ville förbättra läs- och skrivundervisningen genom att använda 
barnboken som läromedel. Detta för att komma ifrån läseboken, som eleverna inte såg någon 
mening med och upplevde som fattig och obegriplig. Arbetet startade med att lärarna försökte 
hitta texter som eleverna kunde ta till sig och se mening i. Barnboken blev en bra 
utgångspunkt eftersom de även ville arbeta tematiskt. Tack vare variationen i de barnböcker 
som valdes ut var det inte särskilt svårt att integrera olika ämnen. Barnboken blev grunden för 
fortsatt arbete även i andra ämnen. Då de ville arbeta med teman försökte lärarna vara öppna 
för förslag från eleverna, barnbokstemat fick följa dessa förslag. Lindö ger ett exempel om en 
pojke som skulle få en kattunge. Följden av detta blev att de andra barnen i klassen delade 
med sig av sina erfarenheter om katter. Efter detta valde lärarna att blanda in tigerungen Lilla 
t, och fortsatte på så vis att bygga på kattintresset.  
     Angående motivation anser Chambers (1993) att undervisning överhuvudtaget bör ha ett 
meningsfullt syfte för den lärande. Med detta menar han att man lär sig på ett djupare plan om 
det man vill tillägna sig har en faktisk nytta för en. Skönlitteratur är ett bra exempel, eftersom 
den kan fånga upp och omsluta läsaren. ”Man läser skönlitteratur för dess egen skull – för att 
man tycker om det, för att själv texten intresserar en, och för att man vill lära sig något av 
den.” (s. 159).  
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Whole language/Storbok 
 
Det är framförallt i de engelskspråkiga länderna man arbetar med Whole language metoden 
och det är utifrån den som Storboken härstammar. Metoden kom till Sverige från Australien, 
Nya Zeeland och England (Längsjö & Nilsson, 2005). Skaparen av Storboken är den nya 
zeeländske Don Holdaway. Med denna metod ville han ta med hemmets trygghet in i 
klassrummet, så att eleverna skulle våga fortsätta lära känna böckernas värld även i skolan. 
Enligt Holdaway är vuxna som läsande förebilder viktigt för barn i deras läsutveckling 
(Lindö, 2005).  
     Alleklev & Lindvall (2000) skriver om Whole language metoden i sin bok. Denna metod 
ligger till grund för deras projekt Listiga räven. Genom detta arbetssätt får man dels 
undervisning som ger eleverna energi och välbefinnande, och dels stärks självbilden hos 
eleverna då undervisningen är anpassad efter individuella förutsättningar. Huvudidén med 
författarnas projekt var att ha elevernas inlärningsstrategier som bas och få eleverna att själva 
se vad de behövde arbeta med. Metoden går ut på att eleverna arbetar endast med 
skönlitteratur, inga andra läroböcker används, med undantag för matematikboken. 
”Nyckelorden läs, skriv, berätta, dramatisera, rita/måla genomsyrar skolarbetet” (s. 20). Det 
finns ett stort antal böcker i klassrummet. Man arbetar med böckerna på varierade sätt. Vid 
sidan av arbetet med skönlitteratur arbetar eleverna också med alfabetet och skrivträning. 
Lärarna är noga med att inte rätta eller sätta bockar i elevernas böcker. Rättningen sker alltid i 
samråd med eleverna så att de blir medvetna om de fel de gör. Förutom skönlitteratur arbetar 
de också mycket med drama och dramatisering, detta är enligt deras elever ett av de roligaste 
sätten att arbeta på. 
     Även Lindö har erfarenhet av Whole language metoden. Hon berättar om ett klassrum som 
liknade ett bibliotek, det fanns fullt av böcker av olika slag. Inte heller här fanns det 
läroböcker i några större mängder, skönlitteratur ersatte tillsammans med facklitteratur, 
tidskrifter och uppslagsverk nästan helt läroböckerna. Andra erfarenheter författaren delar 
med sig av visar på att eleverna genom att arbeta med storböcker kan få känna sig som 
kompetenta läsare trots att de inte har lärt sig avkodning. På detta vis blir läsningen lustfylld 
och storboken inbjuder till variation i lästräningen. Diskussion är ett viktigt inslag i detta 
arbetssätt. Ofta innehåller texten i storböckerna samma ord om och om igen, detta för att 
eleverna ska kunna ta till sig orden som ordbilder. 
     Längsjö & Nilsson skriver om vikten av att tidigt ge eleverna tillgång till skönlitteratur. 
Gör man detta får eleverna i sin läsinlärning möta glädjerika och inspirerande texter. Eleverna 
både tränar läsförmågan samtidigt som de bygger upp ett intresse för och en vilja att läsa 
skönlitteratur i framtiden. Författarna anger som fördel att storboken möjliggör att eleverna 
kan samlas kring boken och alla kan ändå följa med i texten eftersom den är så förstorad. Till 
efterarbetet kring storboken finns lillboken, som är en kopia i mindre skala.  
     Något som skiljer Whole language metoden från andra läsläror är dens starka fokus på 
helheten istället för delarna (Taube, 2007). Författaren poängterar att den första läsningen ska 
kännas viktig för eleven. I arbetet med storboken ska läraren läsa för eleverna, men också 
försöka engagera dem i texten. En annan sak som är specifikt för Whole language metoden är 
att lärarna inte undervisar om förhållandet bokstav – ljud, utan istället fokuserar på helheten 
och sammanhanget.  
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Metod 
 
Då vi stod inför valet av metod, det vill säga både perspektivval och tillvägagångssätt, insåg 
vi ganska snart att den undersökning vi planerat att göra skulle göras med ett hermeneutiskt 
synsätt. Detta eftersom vi med vår undersökning vill ta reda på mer om det fenomen som står 
i centrum för vårt arbete, och få ett förhållningssätt till varför ett visst arbetssätt är att föredra. 
Alan Bryman (2001) skriver att hermeneutikens grundidé är att ”[…] den forskare som 
analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess 
upphovsman haft” (s. 370). Det är detta vi har haft för avsikt att göra då vi analyserat våra 
genomförda intervjuer. Denna tanke stöder vårt beslut att spela in och transkribera dessa 
intervjuer.  
     Enligt Bryman innebär ett induktivt förhållningsätt att man bygger sin teori med hjälp av 
observationer och resultat. Dock poängterar författaren att ett induktivt förhållningssätt alltid 
innehåller vissa mått av ett deduktivt förhållningssätt. Med vägledning av denna författare 
anser vi att vår undersökning räknas som en induktiv process. Det induktiva förhållningssättet 
förknippas ofta med en kvalitativ metod. Inom kvalitativ forskning är ord viktigare än siffror. 
Förutom induktion är också konstruktionism och tolkande nyckelord.  
     Anledningen till att vi valde bort den kvantitativa forskningsmetoden till förmån för den 
kvalitativa forskningsmetoden är de två syften vi har med vårt examensarbete. Dessa syften är 
varken påståenden eller hypoteser. Den kvalitativa metoden framstod som det mest lämpliga 
alternativet. Då vårt arbete ligger närmare det samhällsvetenskapliga förhållningssättet än det 
naturvetenskapliga förhållningssättet föll det sig också naturligt att välja den kvalitativa 
metoden (Bryman). En annan faktor som spelade in i valet mellan kvantitativ och kvalitativ 
metod är att vi som individer och studenter finner det intressant och lärorikt att analysera och 
tolka snarare än att läsa av och dra slutsatser.     
 
Val av metod 
 
För våra intervjuer valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor. Det innebär i 
vårt fall att vi utgick ifrån fyra grundfrågor, men till samtliga frågor hörde följdfrågor som vi 
ställde beroende av intervjupersonen och dennes svar. Vidare medför semistrukturerade frågor 
också att man kan variera ordningsföljden och frågorna är generellt sett mer allmänt 
formulerade (Bryman). Fördelen med att använda sig av semistrukturerade frågor är enligt vår 
åsikt att man kan anpassa intervjusituationen efter den person som intervjuas. Vi ser en 
möjlighet att man på detta vis kan få ut det bästa av varje individ som intervjuas.  
     Enligt Bryman finns fördelar med att använda enkäter gentemot intervjuer. De går 
snabbare att genomföra och de medför ingen så kallad intervjuareffekt, vilket betyder att 
intervjuaren kan påverka respondenten i en viss riktning. Dock finns det även nackdelar med 
enkäter, och dessa anser vi väger tyngre än fördelarna, och valde därför hellre 
intervjumetoden.  
 
Urval 
 
Något som enligt Bryman påverkar urvalet av intervjupersoner är den attityd man tror att de 
har. Tror man exempelvis att de är intresserade och villiga att samarbeta är sannolikheten 
större att man väljer att intervjua dem. Det finns en möjlighet att detta till viss del påverkade 
vårt val av intervjupersoner.  
     Bryman skriver om bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer de respondenter som 
finns till förfogande just för tillfället, att resultaten av forskningen kan bli intressant, men att 
det inte går att dra några direkta slutsatser från resultatet. I vår undersökning har vi intervjuat 
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sju personer. Av dessa personer var bara en helt obekant för oss innan undersökningens 
början.  
     När vi skulle välja ut intervjupersoner försökte vi ha i åtanke att det skulle finnas en 
variation bland dem. Exempelvis ville vi få tag i en lärare som vi vet är insatt i att arbeta med 
skönlitteratur i läsinlärningen, och en lärare som vi vet arbetar mer med läsebok. En annan 
tanke vi hade var att försöka få en författares syn på vårt ämne, med syftet att denne ska ge en 
annan vinkel på det hela. Vi valde även en lärare som varit verksam både i de tidiga skolåren 
och på lärarutbildningen, då vi anser att detta kan bredda vår undersökning. Andra åtgärder vi 
vidtagit för att få en bredd på undersökningen är att vi har sökt upp intervjupersoner på olika 
orter, vissa från staden och vissa från landsbygden. Något som är anmärkningsvärt vad gäller 
vår undersökning är att samtliga intervjupersoner var kvinnor. Detta på grund av att vi inte 
lyckades få tag i en manlig lärare som kunde tillföra något till vår undersökning. På liknande 
sätt var det svårt att få tag i en yngre lärare. Samtliga sju intervjupersoner är individer med 20 
års yrkeserfarenhet eller mer. 
 
Genomförande 
 
Bryman (2001) skriver om direktintervjuer som var den intervjuteknik som vi använde oss av. 
Fördelen med direktintervjuer är bland annat att de inblandade har ögonkontakt och man kan 
som intervjuare se om personen som blir intervjuad förstått frågan. Detta fann vi väldigt 
användbart då vi genomförde våra intervjuer eftersom frågorna inte alltid uppfattades som vi 
avsett. Vi utgick vid samtliga intervjutillfällen ifrån samma fyra frågor, men följdfrågorna 
blev i vissa fall något annorlunda. Det finns en trygghet i vetskapen om att det fanns möjlighet 
att fråga mer om det som verkade intressant utifrån våra undersökningsfrågor. Med ett 
undantag genomfördes samtliga intervjuer på respondentens arbetsplats. Författaren träffade 
vi på neutral mark, hon föreslog ett café där vi sedan möttes upp.  
     Vi har valt att spela in och sedan transkribera intervjuerna. Bryman (2001) menar att vad 
gäller kvalitativ forskning, vilket är det vi i liten skala ägnar oss åt, är det brukligt att både 
spela in och transkribera intervjuer eftersom syftet är att inte bara komma åt det som sägs, 
utan även hur det sägs. Vidare säger Bryman att inspelning och transkribering är att föredra 
eftersom det ger möjlighet att när som helst gå tillbaka i materialet och lyssna igen.  
     Då vi bestämt oss för vilka personer vi avsåg att intervjua kontaktade vi dem via mail. 
Detta gjordes i god tid, så att både vi och respondenterna skulle få tid att förbereda sig. Vi bad 
om flera förslag på dagar och tider som skulle kunna passa och utgick från det när vi sedan 
planerade vårt intervjuschema. Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod, detta för 
att vi skulle ha dem klara i minnet för att få dem mer korrekta och därmed underlätta 
bearbetningen. 
 
Bearbetning och analys 
 
Första steget i bearbetandet av våra genomförda intervjuer var transkriberingen. Något vi 
märkte när vi började transkriberingen var att det var betydligt mer tidskrävande än väntat. 
Ytterligare en överraskning var hur mycket mer material vi fick ut av intervjun på detta sätt. 
En nackdel vad gäller transkriberingen som Bryman tar upp är den textmassa som blir 
resultatet av många timmars transkribering.   
     Nästa steg i processen var att analysera de transkriberade intervjuerna. Då vi planerat att 
använda samma struktur som i teoriavsnittet delade vi in det sagda i underrubriker, som 
matchade rubrikerna i teorikapitlet. Intervjuerna lästes sedan med dessa kategorier i åtanke, 
för att lättare kunna göra kopplingar intervjuerna sinsemellan.  
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För att få en bättre överblick av vad var och en av de intervjuade hade sagt gjorde vi först en 
kort sammanfattning av vad de olika personerna sagt angående varje kategori. På så vis fick vi 
texten mer koncentrerad och underlättade skrivandet av resultatkapitlet.  
     På liknande vis gjorde vi sedan analysen av teori- kontra resultatkapitlet, där vi ställde 
dessa två mot varandra. Genom den uppdelning i kategorier som vi tidigare gjort var det 
betydligt enklare för oss att dra paralleller mellan de två kapitlen. Exempelvis kunde vi då 
respondenterna talade om högläsning gå till denna rubrik i vårt teorikapitel och jämföra.   
 
Etiskt förhållningssätt 
 
På Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) skrivs det om de olika krav som ställs på den som 
ämnar använda intervjuer i sitt forskningsarbete. Dessa krav som vi tagit till oss är;  

• Informationskravet, respondenterna informerades om syftet med undersökningen. 
• Samtyckeskravet, respondenterna informerades om att de inte behövde svara på 

frågorna om de inte ville, och att de närhelst de ville kunde avbryta intervjun. 
• Konfidentialitetskravet, respondenterna informerades om att de skulle få förbli helt 

anonyma genom hela texten.  
• Nyttjandekravet, respondenterna informerades om att det endast var intervjuarna som 

skulle ha tillgång till det transkriberade materialet.  
 
Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet innebär en granskning av huruvida det resultat en undersökning givit stämmer eller 
ej. Vidare skriver Bryman att forskare med ett kvantitativt synsätt lägger större vikt vid både 
validitet och reliabilitet i sin forskning. De forskare som har ett kvalitativt synsätt håller inte 
detta lika högt. Trots att vi har ett kvalitativt synsätt anser vi att vår undersökning har en viss 
validitet. Detta eftersom vårt urval, även om det inte är så stort, är varierat och består av 
kunniga människor.   
     Reliabilitet förklaras i Brymans bok även med ordet tillförlitlighet. Det handlar om 
huruvida hänsyn tagits till de många faktorer som spelar in vid en undersökning, och om man 
skulle ha fått samma resultat vid en ny och likadan undersökning. Författaren skriver att det 
vanligtvis är forskare med ett kvantitativt förhållningssätt som intresserar sig för 
reliabilitetsfrågan. Vi anser att det finns reliabilitet i vår undersökning, då vi beskrivit vårt 
urval och tillvägagångssätt. Det finns möjlighet att genomföra en liknande undersökning och 
på så vis pröva vårt resultat.         
     Trots att vi i detta avsnitt valt att skilja mellan validitet och reliabilitet hänger dessa 
begrepp ihop. Validitet förutsätter reliabilitet eftersom en undersöknings giltighet, det vill 
säga om det stämmer, är beroende av att undersökningen gjorts på ett sätt som skulle ge 
liknande svar vid en andra undersökning (Bryman). Det handlar enkelt uttryckt om att ha en 
stabil grund för sin forskningsstudie. Endast då kan man få ett resultat att förlita sig på.  
 
Metodkritik 
 
Något som skulle kunna vara till vår undersöknings nackdel är vårt urval. Då vi stod inför 
detta var tanken att, bland de sju personerna som intervjuades, få med personer med 
varierande åldrar, erfarenheter, bakgrund och åsikter. Ett försök gjordes även att få tag i en 
manlig intervjuperson så att undersökningen inte bara skulle färgas av kvinnliga röster. Dock 
fick vi inte tag på någon manlig kandidat att intervjua, och hellre än att välja en manlig lärare 
vilken som helst, valde vi en kvinnlig lärare istället som vi kände kunde tillföra mer till vår 
undersökning.  
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En annan svårighet var att få tag i en någorlunda nyutexaminerad lärare. De intervjuade har 
därför alla 20 års erfarenhet eller mer av läraryrket. Med detta sagt saknar vår undersökning 
en ung lärares syn på ämnet, som kunde ha bidragit genom att ge sin syn på undersökningens 
frågeställningar.   
     Vad gäller transkribering är detta något vi missbedömde. Den tid vi hade avsatt för 
transkription räckte knappast till. Angående tid skriver Bryman (2001); ”Problemet med att 
skriva ut intervjuerna är att det är en mycket tidsödande process. Man får räkna med att det tar 
omkring fem eller sex timmar att transkribera en timmes intervju” (s. 311). Denna process var 
förutom tidskrävande mycket påfrestande för orken och lusten att arbeta.  
     Enligt Bryman är det lämpligt att börja analysera det transkriberade materialet på en gång. 
Gäller det flera intervjuer ska man alltså inte vänta tills samtliga är transkriberade, utan börja 
analysera den första när den är klar, den andra när den är klar, och så vidare. I vårt arbete 
följde vi inte denna gång, då vi analyserade alla intervjuer efter att vi transkriberat klart. Detta 
medförde en stor arbetsinsats, vi fick sitta länge och vid flera tillfällen med 
analyseringsarbetet. Dock hade vi ett arbetsupplägg som resulterade i att trots en stor 
arbetsbörda fick vi i slutändan ett lätthanterligt och välstrukturerat material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

Resultat 
 
Detta kapitel kommer att presenteras med liknande underrubriker som i teorikapitlet. Syftet 
med detta är att ge en mer överskådlig bild över arbetet i sin helhet. Det blir enklare för 
läsaren att hålla fokus läsningen igenom och möjlighet ges att kunna bläddra tillbaka om 
läsaren så vill. Trots att det finns olika rubriker i detta avsnitt går det inte att helt hålla isär de 
ämnen som behandlas eftersom en del är starkt knutna till varandra.  
 
Läsebok och skönlitteratur 
 
Läseboken Läs med oss (Sundh, 1985) är en bok som flera av de intervjuade har erfarenhet 
av. Några av de lärare som intervjuades fann denna läsebok användbar med argumenten att 
dess innehåll känns meningsfullt för eleverna, samt att den innehåller bilder som kan engagera 
och stimulera eleverna i deras läsinlärning.  
 

Den här boken utgår ifrån barnens vardag. Och bilderna är ju ett stöd för 
innehållet. Och det passar ju, jag har haft den här läsläran i flera år nu och det 
är fortfarande lika bra. Det håller, det här för det är barnens vardag. 

 
Detta säger en av de intervjuade lärarna angående Läs med oss (Sundh, 1985). Dock håller 
inte alla med. En annan av de intervjuade, också hon lärare, menar att hon använt samma 
läsebok men slutat använda den på grund av innehållet. Detta var en anledning till att hon 
valde att gå över till Whole language metoden. Hon anser att innehållet i läseboken inte är 
tillräckligt spännande och relevant, varken för henne eller för eleverna. Här får hon medhåll 
av en annan lärare som också valt bort läseboken i förmån till skönlitteratur. Den främsta 
anledningen till att hon gjorde så var för att eleverna inte förstod vad de läste i läseböckerna.  
 

Det handlar bara om att ljuda ihop. Ungarna såg ut som frågetecken ”vad är 
det här?” 

 
Detta berättade hon under intervjun då läseböcker kom på tal.  
     Flera av de intervjuade lärarna nämner till läsebokens fördel att den är nivågrupperad och 
därmed enkel att anpassa till elevernas behov och förmåga. Några av de intervjuade lärarna 
finner det svårt att hitta skönlitterära böcker som passar för nybörjarläsarna, de som inte har 
knäckt läskoden. Författaren som intervjuades har en annorlunda syn på detta, då hon menar 
att man kan nivågruppera även om man använder sig av skönlitteratur. Det måste inte vara 
svårt.  
     En annan synvinkel som framkom under ett intervjutillfälle är att eleverna genom lära sig 
läsa med hjälp av skönlitteratur får läsförståelsen både snabbare och mer bestående. Detta har 
dock inget att göra med den teknik man använder eller om det finns ett bra flyt i läsningen.  
 

Det man kan säga då är väl att sedan vi började med detta va, jag är inne på 
sjätte året är det nog, att sedan jag började med detta har jag inte haft någon 
som inte har haft läsförståelsen. Utan alla barnen har läsförståelse. Däremot 
kan ju en del ha lite knackig läsning då, tekniskt sett, att det kan ta lite tid och 
att det kan vara så men… 

 
Detta anser en av de lärare som intervjuades, men hon är noga med att poängtera att detta 
endast är hennes egna iakttagelser, något hon lagt märke till sedan hon lagt undan läseboken 
och istället tagit fram skönlitteratur.  
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En nackdel som nämndes av de intervjuade angående skönlitteratur i läsinlärningen är att det 
är tidskrävande, och det finns ingen färdig och tydlig arbetsgång för läraren att följa. Däremot 
finns fördelen att skönlitteratur ger många olika möjligheter i arbetet med läsinlärning. 
 
Val av text 
 
Alla de intervjuade menar att bokvalet är väldigt viktigt, men de har olika argument till varför 
de tycker så. Något som togs upp var vikten av att inte välja för svåra texter till de elever som 
är i ett tidigt skede av sin lärinlärning. Att texten är elevanpassad är viktigt för att eleven ska 
kunna utvecklas.  
 

Det får inte bli för tungt, det får inte vara för svåra ord, det får inte vara för 
mycket text i den i förhållande till hur långt eleven kommit i utvecklingen för 
läsandet. Det måste ha en avgörande roll därför att det kanske bli kramp 
annars, det blir inte någon utveckling för dem för att det blir för svårt. 

 
Detta säger en av de lärare som intervjuades då hon pratar om textval.  
     Svårighetsgraderade böcker kom på tal åtskilliga gånger under flera av intervjuerna. 
Möjligheten att arbeta inom samma ämne fast med olika svårighetsgrad på böckerna angavs 
som en fördel, eftersom man då kan göra ett textval som passar varje elev. Flera av de 
intervjuade tog upp vikten av att läraren anpassar de texter som eleverna ska läsa till deras 
behov och förmåga. Många framhåller också att läraren måste ha läst den litteratur som ska 
presenteras för eleverna, annars kan det bli väldigt fel.  
 

Jag skulle vilja att man istället strävar efter att göra språket rikare om man har 
den möjligheten. Att som jag sa, gärna välja böcker som ligger ett snäpp över 
den nivå som barnet befinner sig på. 

 
Så uttalar sig den författare som intervjuades angående bokval. Genom att göra så anser hon 
att man utmanar barnen och sporrar dem till att ta nästa steg. Om denna åsikt är hon ensam, de 
övriga som intervjuades ser hellre att den litteratur som används vid läsinlärningen håller sig 
på den nivå där eleven befinner sig. 
     En förutsättning för att kunna erbjuda eleverna en passande bok är att läraren vet var de 
befinner sig. Detta är något som betonas av majoriteten av de intervjuade. Läraren är oerhört 
viktig i valet av text, denne måste vägleda sina elever så att de inte väljer böcker som inte alls 
passar dem.  
     Om man väljer att läsa böcker som behandlar känsliga ämnen som till exempel död eller 
mobbning, måste dessa läsas med stor medvetenhet och när det inte är aktuellt. En av de 
intervjuade talar varmt om hur viktigt det är att förberedda eleverna på vad som ska läsas. 
Hon berättar också om att man kan välja böcker till eleverna med olika syften, att man med ett 
visst bokval vill uppnå något. Detta kan vara exempelvis att man vill få eleverna att tänka på 
något speciellt, eller att de ska få upp ögonen för en ny genre. Denna tanke delar hon med en 
av de andra lärarna som intervjuades.  
     Något som samtliga av de intervjuade tar upp är elevens intresse, som är en förutsättning 
för att lyckas motivera dem att vilja läsa en bok. Ett återkommande inslag under alla 
intervjuerna är att rätt bok till rätt elev ger läslust. Och för att veta vad som är rätt bok krävs 
att läraren är insatt i sina elevers tillvaro. 
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Vikten av att känna eleverna i arbetet med skönlitteratur och läsinlärning 
 
Av de lärare som intervjuades anger samtliga att de mer eller mindre låter elevernas intresse 
styra arbetet. Detta för att eleverna ska få en bra start i läsinlärningsprocessen, vilket de 
förhoppningsvis får om de får läsa något de finner intressant. På frågan om vilka 
läsinlärningsmetoder de använder svarade en av lärarna;  

 
Om jag säger så här då så använder jag skiftande och olika metoder vid olika 
tillfällen, väldigt individuellt vilka barn det gäller. 

 
Här återkommer argumentet hur viktigt det är för läraren att låta elevernas behov stå i 
centrum. Samma sak gäller med deras intresse, är de exempelvis intresserade av djur så ska 
man läsa böcker om djur. Detta anser flera av de intervjuade. Dock är det viktigt att hålla i 
minnet att även om eleverna så småningom utvecklar sin egen läsinlärningsstrategi har läraren 
ett stort ansvar. Denne måste lägga en god grund innan eleverna kan fortsätta att utvecklas på 
egen hand.  
     Under intervjuerna kommer respondenterna ofta tillbaka till elevernas intresse, att det är av 
stor vikt att de tycker läsinlärningsarbetet är kul, att man läser roliga böcker både själv och 
tillsammans i klassen. Läraren måste kunna väcka elevernas intresse, och för att lyckas med 
detta krävs det av läraren att denne har en god relation till sina elever. Dock framhåller en av 
lärarna som intervjuades att i början av läsinlärningsprocessen måste läraren styra valet av 
litteratur mer, för att sedan släppa efter när eleverna lärt sig läsa.  
     För att kunna välja böcker som är verklighetsförankrade och betydelsefulla för eleverna 
krävs att läraren känner till elevernas intressen och personlighet. Då kan denne välja 
skönlitteratur som eleverna kan ta till sig. Detta, menar en av de intervjuade, är oerhört 
viktigt. Att vara insatt i elevernas värld ger många fördelar enligt en av respondenterna. Hon 
föreslår att man genom denna vetskap kan utmana sina elever, ge dem böcker man misstänker 
att de aldrig skulle välja själva, men som de kan ha stor behållning av att läsa.  
 

Man kan välja böcker med flickor som huvudperson, därför att man anar att 
mina pojkar i den här klassen kommer faktiskt att gilla detta, men de skulle inte 
välja den själva. 

 
     En av de intervjuade framhåller att det inte bara är viktigt att känna eleven som individ, 
utan läraren måste också känna individen i klassen, det vill säga klassen som helhet. Vissa 
saker fungerar enskilt och vissa saker fungerar i gruppen, menar hon. 
     Respondenterna uttrycker sig olika angående ämnet, men kärnan i det de säger är 
densamma, nämligen att läraren ska vara engagerad i elevernas tillvaro och veta vad som 
fungerar eller inte fungerar.   
 
Vad skönlitterära texter kan erbjuda 
 
Angående detta ämne har de intervjuade många tankar och stor erfarenhet. En av lärarna säger 
att i hennes klass använder de skönlitteraturen som en bas till allt skolarbete, det är själva 
stommen i klassen. En annan av lärarna berättar om hur hennes elever lär sig om allt möjligt 
tack vare skönlitteraturen. Även den författare som intervjuades framhåller vikten av 
skönlitteratur i skolan, även inom läsinlärningen. Hon menar att skönlitteratur öppnar nya 
världar, vilket flera av de andra intervjuade instämmer i. Dessutom anser författaren att 
skönlitteraturen lär eleverna att se bortom sig själva och ta andras perspektiv. Om den 
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används på rätt sätt kan den minska trångsyntheten. Här får hon medhåll av en av lärarna som 
berättade att hon ser möjligheter i skönlitteratur att kunna minska fördomar.  
 

Det finns mycket symboliska berättelser som handlar om att utvecklas som 
människa. Så man får väldigt mycket på köpet. Och jag tror att det till och med 
kan vara med och minska fördomar till exempel. 

 
Med detta kommer hon in på något som flera andra tagit upp, nämligen möjligheten för 
eleverna att känna igen sig och relatera till det lästa. Dock påpekar en av de intervjuade att en 
förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla tankar kring det lästa och sätta ord på dem är 
att det finns en vuxen till hands att tala med. Liknande åsikter finns hos författaren som 
intervjuades. 
     De flesta av dem som intervjuades anser att det finns möjligheter för eleverna att utveckla 
sin kritiska förmåga med hjälp av skönlitteratur. Enligt en av lärarna har detta med mognad att 
göra, vissa elever ifrågasätter och undrar mycket medan andra bara vill läsa och inte funderar 
över det de läser. En annan lärare menar att i läsinlärningen är eleverna för unga och har för 
mycket arbete med avkodningen för att kunna utveckla det kritiska tänkandet, det är något 
som enligt henne kommer senare, när de börjar läsa mer skönlitteratur. Oavsett när eleverna 
börjar utveckla detta kritiska tänkande är det viktigt att det finns en lärare till stöd när de väl 
gör det, menar flera av de intervjuade. Här återkommer de åsikter som nämnts tidigare om att 
läraren måste veta hur denne ska använda skönlitteraturen tillsammans med sina elever. En av 
de lärare som intervjuades anser att skönlitteratur som behandlar dilemman, att se olika sidor 
av samma sak, är väldigt användbar för att utveckla elevernas kritiska tänkande.  
 

Så jag tror ju att skönlitteraturen kan göra vad som helst, så det är ju inte så 
konstigt att jag tror att den kan gynna det kritiska tänkandet! 

 
     Ett återkommande inslag i samtliga intervjuer är att skönlitteraturläsning ger ökat 
ordförråd, stimulerar elevernas fantasi och är språkutvecklande. Även insikten om en texts 
uppbyggnad och struktur är något som flera av de intervjuade framhåller att eleverna får 
genom skönlitteratur i läsinlärningen. En förutsättning för detta är att eleverna är omgivna av 
böcker, att de utan problem bara kan gå och hämta sig en bok om de så önskar.  
     Ytterligare något som samtliga intervjuade tar upp är gemensamhetsstunderna man får i 
arbetet med skönlitteratur. En av dem menar att gemenskapen är central och påtaglig. Men för 
att man ska få den här gemenskaphetskänslan krävs också att man pratar om det man läst, 
menar flera av de intervjuade. Även känslor av glädje och spänning väcks av skönlitteratur 
hos eleverna, tycker en av de intervjuade lärarna. Hon fortsätter med att säga;  
 

Det man kan tillsammans idag det kan man ensam imorgon. 
 
Högläsning 
 
Detta är den punkt i intervjuerna där de tillfrågade är som mest överrens. Vikten av att ofta 
läsa högt för eleverna framhålls tydligt av alla. Däremot skiljer deras åsikter sig åt vad gäller 
tiden för högläsning. Vissa anser att det är bra om läraren kan läsa högt ett par gånger i 
veckan, medan andra tycker att läraren bör läsa minst en timme om dagen. Detta är en speciell 
stund för eleverna, de tycker om att bli lästa för. 
     En idé som en av de lärare som intervjuades har är att systematiskt välja böcker till 
högläsning som eleverna inte har hört förr. En annan tanke samma lärare har är att högläsning 
i vissa fall är extra viktigt för språksvaga elever och elever med annat modersmål än svenska. 
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Hon ser många möjligheter med högläsning, exempelvis att man kan använda den till fri 
skrivning.  
En annan lärare menar att högläsningen motiverar eleverna till att vilja läsa själva. När de ser 
läraren läsa blir denne till en förebild för sina elever då de kämpar med läsinlärningen, vilket 
även fler av de intervjuade varit inne på, att läraren är viktig som en läsande förebild.  
     Högläsning passar sig för elever i alla åldrar, alltifrån förskolebarn till 
universitetsstudenter. Detta anser en av de lärare som intervjuades och berättar om det utifrån 
egna erfarenheter.  
 

Jag har intresserat mig mycket för de här skildringarna som är 
allåldersskildringar, som kan tilltala en 18-åring på ett sätt och en fyraåring på 
ett annat. 

 
Dock poängterar hon att man måste anpassa högläsningen efter åldern på dem som lyssnar, 
kanske måste man plocka bort något, lägga till något eller ändra vissa bitar. Men alla, oavsett 
ålder, får utbyte av att lyssna till högläsning.  
     Den författare som intervjuades menar att vi lever inte i den bästa av världar, och kan 
därmed heller inte förvänta oss att eleverna får med sig allt de behöver hemifrån. Därför har 
skolan ett ansvar att tillgodose alla elevers behov av skönlitteratur, och för dem som inte kan 
läsa är högläsning då den enda vägen att få uppleva skönlitteraturen. 
     För att eleverna ska komma igång med sin läsinlärning behöver de få lyssna till 
högläsning, då detta stimulerar läslusten, anser en av lärarna som intervjuades. En annan 
lärare fyller ut detta med att säga att eleverna får möjlighet att höra ett varierat språk genom 
högläsningen.  
    Något som flera av de lärare som intervjuades tog upp var att det är viktigt att eleverna får 
se att läraren läser. Genom att de gör det blir läraren en läsande förebild, eleverna ser att 
denne läser och blir förhoppningsvis uppmuntrade att själva vilja läsa. Läsandet blir något 
önskvärt och något som eleverna vill lära sig att göra själva. En av de lärare som framhåller 
vikten av att eleverna får se att läraren läser säger följande; 
 

Att se då att man läser ur en bok, det tror jag är viktigt, fantasi för tanken, höra 
rytmen i ett läsande. 

 
Flera andra instämmer i att om eleverna får se läraren läsa motiverar detta dem att vilja läsa på 
egen hand. 
     En av de intervjuade, som också sätter värde på att läraren är en läsande förebild, menar att 
högläsning kan inspirera eleverna till att själva låna, eller på annat vis skaffa sig tillgång till, 
böcker. På så vis får de förhoppningsvis läsningen hemma också, genom att föräldrarna läser 
för sina barn.  
 

Ja, det har det ju på det sättet att man visar dem att det är roligt att kunna läsa. 
Att man har glädje utav böckerna och att det är viktigt att man lär sig läsa 
ordentligt för att kunna ha roligt och kunna läsa själv sen. Att man får ut så 
mycket utav böcker. 

  
 
Samtal och diskussion kring det lästa 
 
Att ta sig tid till att diskutera det man läst är en viktig del i läsinlärningen, menar en av 
respondenterna. De flesta av de intervjuade håller med om detta, det är bara en av de 
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intervjuade som inte nämner något om detta. En av de intervjuade går så långt som att säga att 
diskussion och/eller samtal kring det lästa är en nödvändighet för elevernas utveckling. Hon 
menar att för att kunna utveckla de tankar man får vid läsinlärningen måste man prata om det 
man läser, annars kan dessa tankar inte utvecklas. Gemenskap tas återigen upp, om man 
samtalar kring en gemensam upplevelse, som till exempel högläsning, stärks banden i klassen. 
     För läraren som arbetar med LTG-metoden, Läsning på Talets Grund, är samtal och 
diskussion alltid centralt och nödvändigt, eftersom det är genom elevernas egna erfarenheter 
som de lär sig läsa. Texterna skapas utifrån elevernas egen verklighet och de kan då relatera 
till texterna. Denna lärare menar att eleverna bör prata om de böcker som de ska läsa och de 
böcker de har läst. För att det ska kunna bli ett så bra samtal som möjligt har läraren läst allt i 
förväg för att kunna ställa de rätta frågorna. Hon menar att genom detta arbetssätt med 
skönlitteratur och samtal kan eleverna dessutom utveckla och lära sig om olika strategier i 
läsinlärningen. De lär sig att det finns olika strategier när man lär sig läsa och hur man kan 
använda dessa. En fördel med LTG-metoden, menar läraren, är att eleverna inte behöver 
kunna läsa alla ord, eller ens några, för att kunna delta i samtalet. Eleverna lär sig av varandra 
genom att samtala. 
 

Att man för ett resonemang med hela klassen, och de är så på G! Då måste de ju 
inte kunna läsa för att kunna diskutera. Utan man äger ju texten tillsammans 
när man läser den ihop. Det är jättekul är det. 

 
Författaren som intervjuades säger att det är viktigt att en vuxen finns till hands så att 
eleverna, om de vill, kan prata om sina känslor och de reaktioner de får genom läsningen. Det 
är alltid bra att prata om det man läst, man ska inte bara läsa och sedan gå vidare, utan stanna 
upp och tänka efter. Genom att samtala kring skönlitteratur kan eleverna upptäcka de olika 
perspektiv som finns. Läsning är alltid subjektiv eftersom läsaren uppfattar boken utifrån sina 
egna erfarenheter. En person kan uppfatta en bok på ett sätt, medan en annan kan uppfatta 
samma bok på ett helt annat vis. Därför, menar författaren, är samtalet nödvändigt. Genom 
samtalet lär man sig att det finns flera perspektiv, vilket är en grund för att kunna ta andras 
perspektiv och sätta sig in i någon annans situation.  
 

Hur man, att man diskuterar det, vem som berättar, och varför man berättar och 
vad man har upplevt. Att man kan uppleva saker på olika sätt, det vill säga 
också det här med subjektivitet. 

 
I diskussionen kring det lästa har läraren ett stort ansvar, påstår en av respondenterna. Dennes 
uppgift är att föra diskussionen vidare, om samtalet stannar av kan läraren komma med en 
fråga som sätter igång eleverna igen.  
 
Motivation och självförtroende      
 
Flera av de intervjuade anser att det är viktigt att ha elevernas intresse i åtanke. Med detta 
menas att läraren kan motivera eleverna genom att ta fram skönlitteratur som är elevnära och 
betydelsebärande, men även att boken intresserar eleverna. En av de lärare som intervjuades 
påpekar vikten av att låta eleverna vara med och välja vilken bok de ska läsa, eftersom det 
motiverar eleverna när de får känna sig delaktiga i sin läsinlärning. En annan av lärarna säger 
att det är motiverande för eleverna att få läsa en hel bok, och då spelar det ingen roll om det är 
en bok på fem sidor, utan det är känslan av att ha klarat av att läsa den som är det 
betydelsefulla. I vissa fall är elevernas intresse helt avgörande för orken. Får de inte en bok 
som intresserar dem, orkar de överhuvudtaget inte läsa.  
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Något som fler än en av de intervjuade framhåller som värdefullt är att eleverna tipsar 
varandra om böcker. Det är väldigt motiverande att bli tipsad av en kompis, och det är ofta 
dessa böcker som blir populära i hela klassen. Om en har läst och tipsat om en bok så vill alla 
läsa den boken. 

 
Men ofta så stimulerar de varandra, så då berättar de ”Den här boken var 
jättebra!” ”Okej, vad handlade den om då?” Och så berättar de då, och så vill 
alla ha den. Det är rätt kul också.  

 
Återigen kommer gemensamhetsbiten på tal. En av de intervjuade menar att gemenskap är 
motiverande. Att dela en läsupplevelse, framförallt genom högläsning, fungerar motiverande 
för eleverna. Om de får lyssna till högläsning förstår de också vad läsning är bra för, och blir 
då förhoppningsvis intresserade och motiverade att vilja läsa själva.  
     Ytterligare en motivationsfaktor är, enligt en av de intervjuade, tillgången på böcker. Om 
eleverna är omgivna av böcker är det betydligt enklare och mer sannolikt att de går och 
hämtar en bok. Genom att själv få välja en bok att läsa blir eleven motiverad och sugen på 
boken. Samma lärare säger även att läraren måste kunna övertyga eleverna om att läsning är 
bra, och för att lyckas med det krävs väl valda argument. Denne lärare brukar vid 
läsinlärningens början fråga eleverna vad de tänkt sig ha sin läsning till när de väl lärt sig.  
 

Och ibland har man någon som inte har tänkt så mycket på det överhuvudtaget, 
och man bryr sig inte, ”Jag ska bli fiskare, jag behöver inte kunna läsa!” De 
finns ju faktiskt, vi möter ju faktiskt de barnen också. Och då gäller det att klura 
ut något sätt där, vad fiskaren behöver kunna för att, kunna använda sin läsning 
och sedan fortsätta på det spåret då, så man får igång lite om det nu är motigt. 

 
Vidare påpekar läraren att detta är oerhört individuellt, det finns inte ett universellt argument 
som biter på alla elever. Läraren måste söka argument som fungerar på varje individ, vilket 
illustreras av citatet ovan.  
     Läraren som ett stöd återkommer även under denna rubrik. Flera av de intervjuade anser 
att läraren måste finnas till hands och stötta eleverna i deras läsinlärning, annars är det svårt 
för eleverna att hitta motivationen.  
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Analys 
 
I följande kapitel återfinnes samma underrubriker som i teori- och resultatkapiteln. Här ställs 
teori och resultat mot varandra och jämförs. Syftet med upplägget är som tidigare angivits att 
underlätta för läsaren, förhoppningen är att det på detta vis ska bli enklare att överblicka 
arbetet. Liksom tidigare är rubrikernas ämnen flytande och går in i varandra.  
 
Läsebok och skönlitteratur 
 
Flera av de intervjuade har erfarenhet av läseboken Läs med oss (Sundh, 1985), vilken också 
Längsjö & Nilsson (2005) nämner. Somliga av respondenterna finner att denna läsebok kan 
användas med stor fördel, eftersom den är nivågrupperad och därmed lätt att använda i 
läsinlärningen, samt att innehållet känns relevant och är vardagsnära för eleverna. Däremot 
menar andra av respondenterna att läsebokens nackdelar väger tyngre än dess fördelar. De 
anser att texterna i läseboken är svårgreppbara för eleverna, de förstår helt enkelt inte vad det 
är de läser. Liberg (2006) och Längsjö & Nilsson är de författare som diskuterar läseboken i 
sina böcker. Båda är av åsikten att läseboken har många brister, exempelvis väcker inte 
texterna i läseboken elevernas intresse och då läseböckerna är nivågrupperade får eleverna 
inte samma behållning av att läsa den enklare varianten som om de läser den svårare. Här 
framkommer en skillnad mellan teori och resultat. De ovannämnda författarna uttrycker 
mestadels negativa synpunkter gällande denna läsebok, medan det råder delade meningar 
bland respondenterna i resultatdelen.      
     Sex av respondenterna anger nivågruppering som ett hinder för användandet av 
skönlitteratur, de anser att det är svårt att hitta skönlitteratur som går att anpassa efter 
elevernas förmåga. Dock anser den sjunde respondenten att så inte är fallet. Hon påstår att 
även skönlitteratur går att nivågruppera på ett enkelt sätt. Rimsten-Nilsson (1981) skriver om 
hur lärare kan tjäna på att använda skönlitteratur i sin undervisning, och det betydligt mer än 
vad som är fallet. Detta går att härleda till vad respondenterna säger angående skönlitteratur i 
läsinlärningen.      
     Under intervjuerna framkom att en fördel med skönlitteratur i arbetet med läsinlärning är 
att den ger möjlighet att arbeta på många olika sätt. Alleklev & Lindvall (2000) berättar i sin 
bok om de fördelar som finns med skönlitteratur. Genom skönlitteratur blir eleverna 
förhoppningsvis nyfikna, de får läslust och det går att hålla deras intresse för böcker vid liv. 
Något som inte tas upp av författarna i teoridelen, men som framkommer av intervjuerna, är 
läsförståelse. En av respondenterna menar att sedan hon lagt undan läseboken i förmån för 
skönlitteratur har hon lagt märke till att elevernas läsförståelse blivit betydligt bättre, hon har 
på flera år inte haft en enda elev som saknat läsförståelse. Detta är en personlig iakttagelse 
som hon gjort i flera år, men som hon inte har vetenskapliga belägg för.        
 
Val av text 
 
Var och en av de intervjuade framhåller vikten av att välja rätt text till rätt elev och tillfälle. 
Dock skiljer sig åsikterna åt bland respondenterna angående svårighetsgraden på den litteratur 
som eleverna ska läsa. Flertalet av de intervjuade anser att de böcker som eleverna ska läsa då 
de befinner sig i läsinlärningsprocessen ska vara anpassade efter elevernas förmåga, så att de 
inte är för svåra. En av respondenterna säger däremot att bokvalet bör utmana eleverna, och 
därför ligga aningen över elevernas förmåga. Jörgensen (2001) påpekar att de första texter 
eleverna ska läsa inte får vara för omfattande, men de måste ändå vara så pass utmanande att 
eleverna kommer vidare. Hon skriver också om hur elevernas intresse kan överbrygga de 
svårigheter som en komplicerad text kan medföra. Om en elev läser en text som handlar om 



 

 28 

något denne brinner för kan samma elev klara en text som egentligen ligger långt över den 
egentliga förmågan.  
     En av de intervjuade har tankar kring val av text, då hon uttrycker hur viktigt det är att 
läraren förbereder eleverna på det som ska läsas, särskilt i de fall då det rör sig om böcker som 
behandlar känsliga ämnen. Det ska finnas en stor medvetenhet hos läraren, och dessa böcker 
ska inte läsas då det känsliga ämnet är aktuellt. En annan av de intervjuade påpekar att läraren 
inte får presentera böcker för sina elever som denne själv inte har läst. Om man gör det kan 
det resultera i pinsamma situationer. I litteraturen finns liknande tankar. Både i Rimsten-
Nilssons (1981) bok och Jörgensen (2001) poängteras att läraren ska vara väl uppdaterad vad 
gäller barnlitteratur och den litteratur eleverna läser. Chambers (1993) skriver om hur läraren 
måste vara medveten om att olika texter berör eleverna på olika sätt beroende på de 
upplevelser de bär med sig. Eleverna måste förberedas väl på det som ska läsas.  
 
Vikten av att känna eleverna i arbetet med skönlitteratur och läsinlärning 
 
Att läraren etablerar en god relation till sina elever är något som hålls högt både i teori- och 
resultatavsnittet. Respondenterna anser att en bra relation mellan lärare och elev är att föredra, 
eftersom läraren måste kunna väcka elevens intresse för läsning. Detta kan läraren endast 
lyckas med om denne känner sina elever och deras intressen. Grogarn (1979) menar också 
hon, att genom en god relation till sina elever kan läraren få trivsel och trygghet i sitt 
klassrum, och därmed skapa en säker atmosfär kring läsinlärning och skönlitteratur. Även 
Rimsten-Nilsson har tankar kring detta, då hon skriver att lärare som har en bra relation till 
sina elever enklare kan anpassa läsundervisningen efter varje individ.      
     Hos de intervjuade finns fler åsikter angående lärarens relation till eleverna, då de menar 
att om läraren känner till elevernas värld för detta med sig många möjligheter. Läraren kan 
exempelvis välja böcker som är betydelsebärande för eleverna, förutsatt att läraren känner till 
elevernas personlighet och intressen. Det är också en förutsättning för att överhuvudtaget 
kunna väcka elevernas intresse för skönlitteratur och läsinlärning. Vidare talar en av 
respondenterna om att då läraren känner sina elever kan denne utmana dem ytterligare genom 
att välja litteratur som eleverna aldrig hade valt att läsa självmant. Trots att de intervjuade 
uttrycker sig olika delar de samma grundtanke, nämligen att engagemang från lärarens sida är 
A och O.  
     Läraren har stort ansvar för att elevernas läsinlärning ska lyckas. Denne måste dels se till 
att undervisningen är anpassad efter var och ens behov, och dels bör läraren också känna till 
den verklighet som eleverna lever i. Detta är något som betonas av Jörgensen. Även Jönsson 
(2007) har tankar kring ämnet då hon skriver att läraren, i sitt sökande efter en lämplig text åt 
sina elever, måste utgå både från elevernas position rent kunskapsmässigt och från de 
erfarenheter eleverna bär med sig.  
 
Vad skönlitterära texter kan erbjuda 
 
En tanke som återfinnes hos två av respondenterna, är tanken om att skönlitteratur kan 
användas i syfte att motverka fördomar och minska trångsyntheten hos eleverna. Rimsten-
Nilsson menar också hon att det går att använda skönlitteratur som motbild till de stereotyper 
som eleverna möter runtom i samhället. 
     En av de intervjuade menar att skönlitteraturen tillåter eleverna att se bortom sin egen 
tillvaro och ta andras perspektiv av saker. Enligt flera av de intervjuade kan eleverna känna 
igen sig i det de läser och relatera det till egna upplevelser. Flera av dem uttrycker att de ser 
möjligheter för elever att utveckla sin kritiska förmåga med hjälp av skönlitteratur. Här ser 
man också kopplingar mellan teori och resultat. Enligt Lindö (2005) kan skönlitteratur hjälpa 
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eleverna att utveckla sin empatiska förmåga. Vidare skriver författaren att genom 
skönlitteraturläsning kan eleverna sätta sig in i andras livssituation och identifiera sig med 
personerna i böckerna. Även Alleklev & Lindvall (2000) skriver om hur de erfarit att elever 
identifierat sig med karaktärer i skönlitteraturen. 
     Något som återkom under samtliga intervjuer är att respondenterna tycker att 
skönlitteraturläsning ger eleverna ökat ordförråd, språkutveckling och insikt om en texts 
uppbyggnad. Dock påpekar flera av respondenterna att för att detta ska lyckas måste eleverna 
vara omgivna av skönlitteratur. Flera av författarna i teoriavsnittet, exempelvis Lindö (2005) 
och Alleklev & Lindvall, framhåller skönlitteraturens positiva effekt på elevernas 
språkutveckling. Enligt dessa kan skönlitteratur hjälpa till att utöka elevernas ordförråd och 
deras förmåga att uttrycka sina åsikter verbalt. Ett utökat ordförråd gagnar elevernas förmåga 
att skriva fritt, de får enklare att uttrycka sig även skriftligt.      
     Många av respondenterna tar upp gemenskap som en komponent som görs möjlig genom 
skönlitteratur. Detta skriver även Rimsten-Nilsson (1981) om, då hon anger gemensamhet 
som ett skäl att läsa mer både hemma och i skolan.  
     Ingen av respondenterna går in särskilt djupt på skönlitteraturens inverkan på elevernas 
fantasi. Det som framkommer är att skönlitteraturläsning stimulerar fantasin och att det krävs 
en medvetenhet från lärarens sida när man väljer bok. Fantasin hjälper eleverna att träda in 
skönlitteraturens värld och ger dem nya infallsvinklar på sin omvärld. På samma sätt kan 
fantasin hjälpa eleverna att bearbeta trauman och komma bort från verkligheten. Detta anser 
Kåreland (1980), och även Lindö nämner fantasiutveckling som en positiv effekt av 
skönlitteraturläsning.  
 
Högläsning 
 
En av de intervjuade resonerar, liksom Jörgensen (2001), kring hur högläsning är viktigt för 
elever i alla åldrar. Hon berättar om sina erfarenheter där hon har läst högt för både 
förskolebarn och universitetsstudenter och alla åldrar däremellan. Här går att göra en tydlig 
koppling mellan teori och resultat. 
     En av respondenterna tar upp elevernas hemmiljö, och hur det inte alltid är givet att de får 
högläsning med sig hemifrån. I sådana fall är skolan och högläsning deras enda möjlighet att 
få ta del av skönlitteratur, åtminstone för de yngsta eleverna. Liknande tankar finns hos 
Chambers (1993) som framhåller vikten av högläsning i skolan, eftersom det i vissa fall är 
elevernas enda väg in i skönlitteraturens värld.  
     Flera av de intervjuade anser att högläsning har stor betydelse för elevernas fortsatta 
intresse för läsning och skönlitteratur. Några tar upp att det är viktigt för eleverna att se 
läraren läsa under läsinlärningsprocessen, detta för att de ska motiveras att själva vilja lära sig 
läsa. Läraren blir förhoppningsvis en läsande förebild som eleverna vill ta efter. Rimsten-
Nilsson skriver om högläsningen som en motivation för de elever som är i ett tidigt skede i sin 
läsinlärning. Genom att få lyssna till högläsning får eleverna ett smakprov på vad de får 
tillgång till när de har lärt sig läsa.  
     Något som framkommer av intervjuerna, men som inte tas upp av den utvalda litteraturens 
författare är det utrymme som läraren ger till högläsning varje vecka. Bland respondenterna 
finns vitt skilda åsikter angående detta. Någon anser att ett par högläsningstillfällen per vecka 
är nog, medan en annan påstår att läraren bör läsa högt för sina elever minst en timme varje 
dag, då högläsningen är ett viktigt inslag.   
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Samtal och diskussion kring det lästa 
 
Angående samtal och diskussion pratar respondenterna mycket om gemenskap. De menar att 
genom att samtala kring en gemensam upplevelse stärks banden i klassen och man kan få en 
riktigt fin gemenskap. Rimsten-Nilsson (1981) behandlar också gemenskap, då hon menar att 
gemenskap kan uppnås genom samtal kring det lästa. Liberg (2006) skriver att om eleverna 
tillsammans med läraren kan dela en läsupplevelse och samtala om den kan det sporra dem till 
att fortsätta tycka om läsning senare i livet. Även Lindö (2005) har åsikter om gemenskap i 
samband med lässtunderna. Dessa ger eleverna en känsla av samhörighet och stimulerar till 
samtal och diskussion.  
     En av respondenterna påpekar att eleverna måste samtala om det de läser, annars kan de 
inte komma vidare. Enligt henne ska eleverna berätta om sina tankar och idéer, annars kan de 
inte utveckla dem. Jönsson (2007) diskuterar också kring detta då hon anser att eleverna bör 
samtala med andra om det de har läst, eftersom man tillsammans med andra kan utvecklas 
betydligt mer och nå tankebanor man aldrig skulle ha nått på egen hand.  
     Något som framkommer både i teori- och resultatavsnittet är tidsbrist, vilket 
respondenterna anger som ett hinder i arbetet. Genom samtal lär sig eleverna att sätta ord på 
sina tankar och uttrycka sina åsikter. Detta menar flertalet av de intervjuade är en viktig del i 
läsinlärningen. Här finns stöd från Lindö som menar att förmågan att kunna samtala om det 
man läser är en viktig del i läsförmågan. En av de intervjuade fyller ut med att betona vikten 
av att en vuxen finns till hands när eleverna vill prata om det de läser. Eleverna måste kunna 
få utlopp för de känslor och reaktioner som de får av de böcker de läser. Här har läraren, 
enligt respondenten, en väldigt viktig roll. Enligt Lindö bör man ägna mer tid åt samtal och 
diskussion kring böcker än vad som görs idag. 
     En tanke som kommer upp i teoriavsnittet, men som inte nämns i resultatavsnittet är något 
som Taube (2007) skriver angående samtal och förmåga att uttrycka sig. Enligt författaren är 
det viktigt att eleverna själva inser hur de ska uttrycka sig för att göra sig förstådda, att de 
inser när de måste förtydliga eller förklara vad de menar. Skönlitteraturen ger eleverna ett 
rikare ordförråd, vilket leder till att de får lättare att uttrycka sig.   
 
Motivation och självförtroende 
 
Flera av de intervjuade framhåller att läraren har en viktig roll i elevernas läsinlärning. I 
denna roll ingår att stötta och finnas tillgänglig när eleverna kämpar med läsinlärningen. 
Detta, menar flera av de intervjuade, är en förutsättning för att eleverna ska kunna hitta 
motivation att lära sig läsa. Något som tas upp av Grogarn (1979), Rimsten-Nilsson och 
Taube är de problem som kan uppstå om eleverna misslyckas i sin läsinlärning. Rimsten-
Nilsson beskriver hur ett sådant misslyckande kan göra ont i eleverna då de inte kan hålla 
samma tempo i läsinlärningen som sina klasskamrater. Grogarn menar att upprepade 
misslyckanden i läsinlärningen riskerar att medföra ett svagt intresse för läsning 
överhuvudtaget. Taube skriver om hur elevernas självförtroende påverkas starkt av 
misslyckanden i läsinlärningen. Detta är inget som framkommer av intervjuerna.      
     En av respondenterna berättar under intervjun att hon alltid startar 
läsinlärningsundervisningen med att fråga sina elever vad de tänkt ha sin läsning till när de väl 
kan läsa. Detta gör hon för att få eleverna att hitta en personlig anledning till att lära sig läsa. 
För de elever som inte vill eller inte kan se nyttan i att lära sig läsa ser hon det som sin uppgift 
att komma med argument som övertygar dem om att läskunnighet är nödvändigt. 
Respondenten betonar starkt att dessa argument är högst personliga och inte fungerar på vem 
som helst, hon måste söka argument som talar till varje individ. Chambers (1993) förespråkar 
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vikten av att eleverna ser ett syfte och en nytta i att lära sig läsa. Om de gör det lär de sig på 
ett djupare plan.      
     En inställning som kan skönjas hos de intervjuade är att de menar att det är viktigt för 
eleverna att de omges av bra böcker. Detta tas också upp i Jörgensen (2001), men det 
återfinnes under rubriken ”Val av text”. På detta sätt kan de närhelst de önskar gå och välja en 
bok som de känner sig ”sugna” på att läsa. Tillgång på bra böcker är enligt de intervjuade en 
motivationsfaktor. Det är också en förutsättning för att vilja sätta sig ner och läsa en stund. 
Enligt Chambers (1993) ska skönlitteratur läsas för sin egen skull, för att läsaren njuter av det, 
fängslas av innehållet och kan lära sig något av texten.      
     Flera respondenter anger elevernas intresse som en viktig komponent vad gäller motivation 
och självförtroende. De hävdar att läraren kan motivera sina elever genom att välja rätt genre, 
att utgå från vad eleverna är intresserade av. Om eleverna dessutom får vara med och välja 
den bok de ska läsa kan även det fungera motiverande, menar en av de intervjuade. Taube 
(2007) skriver att en positiv inställning kan väga upp för brister i förmågan, då intresse och 
motivation är så pass starka att man inte ger upp.  
     Sammanfattningsvis kan sägas att läsebokens nackdalar väger tyngre än dess fördelar. 
Dock kan skönlitteratur vara svår att nivågruppera och svårt att ge rätt bok till rätt elev. De 
intervjuade tar upp att skönlitteratur ger bättre läsförståelse än läseböcker, vilket inte nämns 
av författarna i teorikapitlet. Vad gäller val av text säger både teori och de intervjuade att 
lämplighetsfrågan är viktig. Läraren bör även ha läst den skönlitteratur som ges till eleverna. 
Det råder delade meningar om svårighetsgraden på den text eleven ska läsa. Att läraren ska 
känna sin klass väl tas upp både av respondenter och litteratur. Något som litteraturen nämner 
men som respondenterna inte talar om är skönlitteraturens inverkan på elevernas fantasi. 
Högläsning hålls högt både av respondenter och litteratur, det är en bra möjlighet för eleverna, 
oavsett läskunskaper, att få ta del av skönlitteratur. Att samtala kring det lästa är viktigt med 
anledningen av att det ger gemenskap i klassen och kunskapsutveckling hos eleverna. 
Upprepade misslyckanden kan inverka negativt på elevernas motivation och intresse för 
läsning. Respondenterna framhåller att eleverna ska ha ett personligt intresse i att lära sig läsa.   
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Diskussion 
 

Genom vårt examensarbete har vi stött på en mängd nya infallsvinklar på vårt ämne, många 
som vi i förväg inte förväntat oss att möta. Områdena skönlitteratur och läsinlärning är 
betydligt bredare än vad vi förväntat oss. Genom litteraturläsning och intervjuer av 
verksamma lärare har vi lärt oss mer om både läsinlärning och skönlitteratur, och hur dessa i 
många avseenden hör samman. I följande avsnitt kommer vi att ta upp våra egna tankar kring 
det vi fått fram genom vårt arbete.  
  
Ett syfte med vårt examensarbete är att ta reda på hur man kan arbeta med skönlitteratur i 
läsinlärningen. Efter genomförd undersökning och litteraturläsning har vi inte fått ett konkret 
svar på vår fråga, därför att det inte finns en universell metod som garanterat fungerar, utan 
man måste hitta ett sätt som fungerar för en själv. Däremot är teoridelens författare, bland 
andra Grogarn (1979) och Jönsson (2007), och resultatdelens respondenter överrens om att en 
förutsättning för att kunna arbeta med skönlitteratur i läsinlärningen är att läraren känner till 
elevernas intresse och erfarenheter. Även om detta inte är hela svaret på vår fråga så måste vi 
ta med oss detta om vi ämnar arbeta med skönlitteratur i läsinlärningen.  
    Ett andra syfte med vårt examensarbete är att ta reda på om det finns förtjänster med ett 
arbetssätt med skönlitteratur i läsinlärningen, och vilka dessa i så fall är. Något som nämns 
mycket i den litteratur vi läste, exempelvis av Lindö (2005) och Kåreland (1980), och som 
fick oss att utforma en intervjufråga angående det, är hur elevernas förmåga till kritiskt 
tänkande kan förbättras genom skönlitteraturläsning. I teoridelen tas bland annat följande upp 
av Rimsten-Nilsson (1981) och Lindö; förmåga att identifiera sig med och relatera till 
skönlitteraturen och dess karaktärer, den motbild till stereotyper som skönlitteratur kan vara, 
stimulerande av fantasin, och förmåga att sätta sig in i andras situationer. Respondenterna 
framhåller liknande då de tar upp att skönlitteratur kan minska trångsynthet, att eleverna kan 
se bortom sig själva och ta andras perspektiv, och att eleverna lär sig ifrågasätta det de läser. 
Eftersom både litteraturen och de intervjuade framhåller att skönlitteratur kan gynna elevernas 
utvecklande av den kritiska förmågan anser vi att detta är en sådan förtjänst som vi i vår 
frågeställning eftersökte. Dock är lärarens stöd och vägledning en förutsättning för att detta 
ska lyckas.  
     I bakgrundsavsnittet finns en underrubrik angående styrdokument, där vi redogör för vad 
Kursplan i svenska (Skolverket, 2000) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
(Skolverket, 1994) säger om skönlitteratur i skolarbetet. Mycket av det som finns i 
styrdokumenten tas upp av författarna i teorin och av intervjupersonerna i resultatet. Detta är 
anmärkningsvärt eftersom vi här ser bevis på att det som styrdokumenten förmedlar verkligen 
fungerar i praktiken. Kursplanen tar exempelvis upp i strävansmålen att eleverna ska utveckla 
sin fantasi och vilja läsa på egen hand. I läroplanen finns bland värdegrundsmålen att eleverna 
ska kunna sätta sig in i andras situationer och vilja deras bästa. Båda dessa mål finns 
representerade i teori- och resultatavsnitt. Författare och intervjupersoner ger sina åsikter om 
hur eleverna kan utveckla dessa förmågor genom arbetet med skönlitteratur. Detta är en 
värdefull insikt för oss som lärarstudenter då vi har relativt lite erfarenhet av hur 
styrdokumenten realiseras. 
     ”Det är upp till varje enskild lärare att göra något meningsfullt och spännande av 
undervisningen så att eleverna blir motiverade till att lära”. Denna mening är hämtad från 
bakgrundsavsnittet och är vår tolkning av hur kursplanen i svenska avser att man ska arbeta 
med skönlitteratur. Efter genomförd undersökning har vi erfarenhet som bekräftar detta, och 
vi har personligen sett hur man på olika sätt kan använda skönlitteratur i läsinlärningen. Vissa 
av de lärare vi intervjuade använder skönlitteratur mer och andra mindre, men de har alla en 
egen metod som de anser fungerar på eleverna. Alla har på något vis en positiv inställning till 
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arbetet med skönlitteratur, även om de använder den på olika sätt i läsinlärningen. Vi har 
genom undersökningen förstått vikten av att hitta sitt eget sätt att förhålla sig till skönlitteratur 
och läsinlärning. 
     Läseboken är omdiskuterad i både teori- och resultatdel. I teorin tar Längsjö & Nilsson 
(2005) upp författarens påverkan på läseboken och hur denne kan lägga in egna värderingar i 
läsebokens text. Könsroller anges vara något som är tydligt i läseböckerna även om det på 
senare år gjorts mer neutrala texter. Detta finner vi vara en anledning till att välja 
skönlitteratur istället, eftersom man då kan välja texter med passande innehåll och budskap. 
Respondenterna nämner inte läsebokens budskap, varken dess för- eller nackdelar. Däremot 
diskuterar respondenterna mycket kring innehållet i texterna, som det råder delade meningar 
om. Vi har funderat på om de intervjuade har lagt märke till sådana budskap som Längsjö & 
Nilsson talar om, eller om de inte alls tycker att läseboken förmedlar dessa budskap. Denna 
erfarenhet, oavsett om den stämmer eller ej, har gjort oss mer uppmärksamma på de budskap 
som olika texter förmedlar. Förhoppningsvis kan vi ta med oss denna kunskap in i vår 
framtida yrkesroll, och vara noggranna med de texter vi presenterar för eleverna.  
     Den läsebok som representeras mest i vårt arbete är Läs med oss (Sundh, 1985) med de tre 
olika böckerna som handlar om Ola, Elsa respektive Leo. De är svårighetsgraderade och 
systematiskt skrivna för att passa elever som befinner sig på olika nivåer i läsinlärningen. 
Längsjö & Nilsson berättar om hur Olas bok textmässigt är väldigt enkel, på vissa sidor är det 
bara enstaka ord. Elsas bok är något svårare, där finns alla alfabetets bokstäver 
representerade, men ljudstridiga ord saknas. Leos bok är den svåraste, här finns mer substans 
och längre meningar. Enligt oss är Leos bok den som mest liknar en skönlitterär text, eftersom 
läsaren i denna bok får ett sammanhang och det finns utrymme för mer beskrivningar. Det är 
detta vi saknar framför allt i Olas, men även i Elsas, bok. Vi har minnen och erfarenhet av 
dessa läseböcker och liknande från vår egen skoltid. Även på den tiden då vi var yngre kändes 
läseboken inte särskilt meningsfull, förrän man fick avancera till den svårare boken. I vårt 
tycke bör läraren för de elever som inte klarar av en längre text i läseboken hellre välja en 
enklare skönlitterär bok. Vi anser att då eleverna bara orkar läsa några få meningar är dessa 
meningars innehåll av stor vikt. Därför bör dessa meningar vara väl genomtänkta, så att de ger 
läsaren en upplevelse trots att det bara är några få ord. Gällande ljudstridig stavning är vi av 
en annan åsikt än läsebokens författare, då vi tycker att även nybörjarläsarna kan få möta 
”svåra” ord. Hellre än att eleverna ska få läsa ”Det är sol” menar vi att de kan få läsa ”Solen 
skiner”, eftersom det är ett mer beskrivande och målande ord. Vi påstår att om 
nybörjarläsarna fångas av en spännande men kort text, orkar de fortsätta kämpa med 
läsinlärningen. I likhet med Alleklev & Lindvall (2000) menar vi att skönlitteratur kan få fart 
på elevernas nyfikenhet och läslust. I kombination med vad en av de intervjuade sa angående 
bilder och hur viktiga de är för eleverna i läsinlärningen, anser vi att en kort men spännande 
text tillsammans med talande bilder är vad eleverna behöver i sin tidiga läsning.  
     Angående svårighetsgraden på den text som nybörjarläsarna ska få möta har vi under 
arbetets gång stött på olika åsikter, både bland teorins författare och resultatets respondenter. 
Å ena sidan hävdas att eleverna inte ska förvirras av komplicerade texter i början, och å andra 
sidan anser somliga att de första texterna bör utmana eleverna så att de sporras. Efter 
funderingar från vår sida har vi kommit fram till att detta är något som måste betänkas från 
fall till fall. Vissa elever kan helt tappa orken om de pressas för hårt, medan andra kan tappa 
intresset om de inte utmanas och får kämpa. Det gäller att se till varje individ och vad han/hon 
behöver.  
     Dock har Jörgensen (2001) en intressant syn på hur pass svåra böcker eleverna klarar av. 
Böckerna ska varken vara för enkla eller för avancerade, utan hanterbara för eleverna. 
Däremot kan läraren, med rätt kunskaper om sina elever, hjälpa dem att finna böcker som 
fångar dem till den grad att intresset och viljan övervinner svårigheterna med läsningen. Även 
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en av de intervjuade har liknande tankar kring detta. Detta håller vi med om då vi anser att det 
är nödvändigt för läraren att känna till eleverna och deras intressen, därför att då kan denne 
presentera böcker som stimulerar elevernas läsning.   
     För att läraren ska kunna välja lämpliga böcker till läsinlärningen gäller det att denne är väl 
insatt i barn- och ungdomslitteratur, anser både Jörgensen (2001) och Chambers (1993) i 
teorikapitlet, och även respondenterna. För oss innebär väl insatt att man tycker om att läsa 
och arbeta med skönlitteratur. Detta eftersom man då kan visa eleverna hur kul det är med 
läsning, för det syns på läraren om denne tycker om att läsa. Gör han/hon det, så menar vi att 
det finns större möjligheter att påverka eleverna i en positiv riktning. I nuläget är detta inget 
problem för oss, men det är ändå en viktig erfarenhet att bära med sig ut i arbetslivet så att 
man inte tappar läsintresset efter några år.    
     Ett problem som diskuteras i resultatkapitlet är tidsbristen som många lärare finner 
bekymmersam. Det är ett faktum att ett arbete med skönlitteratur i läsinlärningen är mer 
tidskrävande än ett arbete med läsebok, även om läsinlärning överhuvudtaget tar stor plats 
oavsett metod och material. Läraren får mer att göra med att välja skönlitterära böcker åt 
eleverna, de ska vara anpassade efter varje individ och innehållet ska vara lämpligt. Detta är 
något som vi är medvetna om och beredda på. I början kan man kanske inte hinna med allt 
man vill med skönlitteratur i läsinlärningen, då krävs kanske att man samkör med läseböcker 
och skiftar lite. Så småningom kommer vi förhoppningsvis att hitta den metod som passar oss 
bäst vad gäller läsinlärning.   
     Ytterligare ett problem som framhålls av respondenterna är valet av skönlitteratur till 
läsinlärningen. De finner det svårt att hitta skönlitteratur som passar varje elev i början av 
läsinlärningsprocessen. Några av respondenterna anger att det genom att använda 
skönlitteratur i läsinlärningen blir svårare för dem att nivågruppera. En av respondenterna 
berättar också att hon har svårigheter med att hitta bra skönlitteratur till nybörjarläsarna, då 
hon anser att de flesta skönlitterära böcker är för svåra. Här illustreras en stor skillnad mellan 
läseböcker och skönlitterära böcker. Den lärare som använder sig av läseböcker vill följa en 
viss gång som finns i de flesta läseböcker, där eleverna får möta en bokstav åt gången och 
systematiskt ökas svårighetsgraden. För den lärare som använder skönlitteratur istället gäller 
det att verkligen vara medveten om vad texten innehåller så att eleverna kan förberedas på 
det. Om boken innehåller ljudstridiga ord är det lärarens jobb att ge eleverna verktygen att 
komma vidare i läsningen trots de svåra ord de kan stöta på.    
     Ännu en förtjänst vi funnit genom vår undersökning är att läraren, när denne använder 
skönlitteratur i läsinlärningen, kan individanpassa betydligt mer. Detta eftersom det finns 
oändligt mycket mer material att välja på om man inte följer en läslära med tillhörande 
läsebok. Det blir fler nivåer än exempelvis de tre som finns i Läs med oss (Sundh, 1985), 
vilket kan vara både till lärarens fördel såväl som nackdel. Läraren kan göra ett mer personligt 
val som matchar eleven bättre, men risken finns också att det blir svårt att ”sålla” ut de bra 
böckerna bland all litteratur som finns idag.  
     En av respondenterna menar att något positivt med skönlitteratur i läsinlärningen är att 
elevernas läsförståelse ökar betydligt till skillnad från då hon använde sig av läseböcker. 
Liksom vi nämnt i tidigare avsnitt är detta en personlig iakttagelse, men vi finner ändå detta 
oerhört intressant. Om det förhåller sig så, är ökad läsförståelse en enorm förtjänst i arbetet 
med skönlitteratur i läsinlärningen. Vi ser detta som ett motiv till att använda skönlitteratur i 
läsinlärningen. 
     Något som vi innan examensarbetets början inte tänkt särskilt mycket på är högläsning och 
dess betydelse för läsinlärningen. Då det är ett ämne som tas upp flitigt i den litteratur vi läst 
insåg vi att detta var något vi var tvungna att fördjupa oss i och fundera mer över. Därför 
utformade vi en intervjufråga som enbart handlar om högläsningens betydelse för 
läsinlärningen. Tidigare hade vi mer tänkt på högläsning som en trevlig gemensamhetsstund, 
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vi var inte medvetna om den betydelse högläsning har för läsinlärningen. Respondenterna 
framhåller också de att högläsning är väldigt viktigt för elever, både stora som små. Genom 
att vi fått ta del av litteraturens och de intervjuades syn på högläsning har vi kommit att skatta 
högläsningen högre än förut. Vi ser dessutom betydligt mer nytta i den nu när vi vet hur viktig 
den är för elevernas läsinlärning. Enligt teori och resultat är högläsning stimulerande, 
intresseväckande och motiverande. Läraren blir genom högläsning, enligt respondenterna, en 
läsande förebild för eleverna i deras läsinlärning. Högläsning är ännu en förtjänst med 
skönlitteratur i läsinlärningen, eftersom den öppnar böckernas värld för alla, oavsett 
läsförmåga. Högläsningen ger dessutom en känsla av sammanhållning, vilket kan fungera som 
en sporre till fortsatt skönlitteraturläsning på egen hand.  
     Vad gäller läsning och samtal kring det lästa kan vi göra en koppling till vår första 
frågeställning. Enligt en av respondenterna är samtal kring det lästa en nödvändighet för att 
eleven ska kunna utveckla sina tankebanor. Flera av de intervjuade menar att samtal kring det 
lästa är en viktig del i läsinlärningen. Denna information ger oss en inblick i hur skönlitteratur 
kan användas i läsinlärningen och vad som krävs för att detta ska lyckas. Ett argument till 
varför samtalet är så viktigt är den gemenskap som kommer automatiskt vid samtal. Detta ser 
vi också som något av stor vikt. Förutom gemenskapen som fås genom samtal om böcker, så 
lär man dessutom känna varandra. I en diskussion där alla vågar vara öppna ser man verkligen 
vilka de andra är, och de andra ser vem man själv är. Detta hänger ihop med det som 
Jörgensen (2001) tar upp angående gemenskap, nämligen att samvaro över en bok stärker 
klassen som helhet. Detta tror vi starkt på.  
     Det finns fler förtjänster med att samtala kring skönlitteratur. Först efter samtalet kan 
eleverna börja ta andras perspektiv, genom samtalet får de upp ögonen för att det finns andra 
perspektiv än det egna. I litteraturen framkommer att författarna, exempelvis Lindö (2005), 
vill att mer tid ska avsättas åt samtal än vad som görs på de flesta håll idag, vilket vi 
instämmer helt i. Samtalet bör få ta den tid det behöver, i många fall kan samtalet vara 
betydligt mer lärorikt än det som ursprungligen planerats. Vi anser att ett samtal aldrig ska 
avbrytas innan det är färdigdiskuterat, om det behövs så kan man ta paus och ta upp 
diskussionen igen, men man måste prata färdigt. En av respondenterna berättar om hur hennes 
elever tipsar varandra om böcker, och hur motiverande det är. Här ser vi en koppling, ju mer 
eleverna diskuterar kring det de läser, desto mer motiverade blir de till att läsa. Och det är ju 
det vi som blivande lärare vill uppnå, att eleverna ska läsa mer böcker av egen fri vilja. 
     Något som både intresserar och skrämmer oss är det som Grogarn (1979) och Rimsten-
Nilsson (1981) tar upp angående läsinlärning och motivation. De menar att om eleverna får en 
dålig start är risken stor att det fortsätter på samma spår. Där påstår vi att om läraren känner 
till elevernas intresse och personlighet kan denne styra in dem på rätt spår och se till att de 
inte väljer helt fel eller alldeles för svåra böcker. Läraren är ur denna, och ur många andra 
aspekter, en väldigt viktig person för eleverna.   
     En stor fördel med skönlitteratur i läsinlärningen som framkommit under arbetets gång är 
de möjligheter som ges till att arbeta ämnesintegrerat, vilket tas upp av författaren Lindö i 
teorikapitlet. Vi tror att det är en god idé att knyta samman det eleverna får genom 
läsinlärningen med de övriga ämnen som de har i skolan. Liksom Whole language anhängarna 
tror vi på att ha en helhet i det man ska lära sig, och att gå från det stora till det lilla. Vi anser 
att denna metod kan fungera som en inspiration för oss, och för lärare överhuvudtaget, man 
behöver ju inte ta till sig hela konceptet, men man kan ha ett öppet sinne och låna goda idéer 
från helhetstänkandet. Enligt oss är det i många fall så att det finns ett behov av att se helheten 
som delarna ska ingå i innan man kan ta till sig delarna var för sig. Så tror vi att det förhåller 
sig med skönlitteraturen också, visst måste det tragglas och ljudas igenom bokstav för bokstav 
innan det går att börja läsa hela texter, men ibland behöver man få se vad det är man kämpar 
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för. Eleverna behöver få läsa skönlitteratur, de behöver högläsning, de behöver samtalet, allt 
för att motivera dem till att vilja lära sig läsa. 
     Efter avslutat arbete känner vi att vi har fått ta del av en mängd kunskap och erfarenheter 
vad gäller vårt ämne, men som alltid då man gör något man tycker om vill man fördjupa sig 
ännu mer i det. Trots att vi anser att vi har fått tillfredställande svar på de frågor vi startade 
arbetet med, har nya frågor och funderingar uppkommit. Exempelvis funderar vi på om 
resultatet av vår undersökning skulle blivit annorlunda vid en bredare undersökning. Som 
nämnt i tidigare avsnitt saknar vår undersökning en ung lärares, samt ett manligt, perspektiv. 
För att fördjupa sig ytterligare i ämnet och få ett ännu djupare och vidare perspektiv skulle 
undersökningen kunna utökas och omfatta det tredubbla antalet respondenter, med skiftande 
bakgrund, ålder och erfarenhet. Det vore intressant att se om resultatet hade blivit detsamma i 
en mer omfattande undersökning. Detta ser vi som en möjlighet till framtida forskning.  
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Bilaga A 
Intervjufrågor         
 
1. Vilka läsinlärningsmetoder arbetar du med?  
- Hur kommer det sig att du använder just den metoden?  
- Kan du berätta mer?  
 
2. Hur ser du på skönlitteratur som en del i läsinlärningen? 
- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med ett sådant arbetssätt? 
- Kan du berätta mer? 
 
3. Om man väljer att använda skönlitterära böcker i läsinlärningen, hur viktigt är då 
bokvalet?  
- Hur tänker du kring detta?  
- Vilken är din syn på elevernas möjligheter att utveckla sin kritiska förmåga med hjälp av 
skönlitteratur? 
- Anser du att elevernas motivation påverkas av bokvalet? Hur tänker du kring detta? 
 
4.  Vad har du för erfarenheter av högläsning?  
- Tycker du att högläsning har en viktig roll i läsinlärningen? 
- Hur motiverar du detta?  
 


