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ABSTRAKT

Syfte med arbetet är att undersöka hur lärare, i de tidigare åldrarna, arbetar med
skönlitteratur och elevnära texter. Vi har undersöka hur lärare väljer texter till eleverna
och vilket samarbete de har med bibliotek och bibliotekarie för att finna passande
litteratur. Vi ville också ta reda på vilket syfte lärare har när de använder skönlitteratur i
sin undervisning. Undersökningen bygger på intervjuer som har genomförts med lärare
och sedan kategoriserats utefter de svar vi fått. I resultatet kommer vi fram till att det
både finns möjligheter och en del hinder när lärare ska arbeta med skönlitteratur. Elevers
eget intresse, hemmiljö, samt vilka resurser som finns till hand har betydelse för lärarens
arbete. En avgörande faktor för hur undervisningen utformas är hur mycket tid/energi
läraren lägger ner på skönlitteratur och läsning.



INNEHÅLL
1 INTRODUKTION..................................................................................................... 3

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4

2.1 DEL I – Det sociokulturella perspektivet ............................................................. 4

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv på skriftspråket ................................................ 5

2.2 Vad innebär läsning .............................................................................................. 5

2.3 Vad säger styrdokumenten ................................................................................... 5

2.3.1 Strydokumentens definition av elevnära texter ......................................... 7

2.4 Forskning kring läsvanor ...................................................................................... 7

2.5 Nyttan med att läsa skönlitteratur......................................................................... 8

2.6 DEL II - Förändrade läsvanor............................................................................... 8

2.6.1 Det vidgade textbegreppet ......................................................................... 9

2.6.2 Ikonotexter................................................................................................. 9

2.7 Skilda förhållningssätt till skönlitteratur ............................................................ 10

2.7.1 Läsning som upplevelse .......................................................................... 10

2.7.2 Läsning som källa till kunskap ................................................................ 11

2.8 Olika litterära arbetssätt...................................................................................... 11

2.8.1 Högläsning............................................................................................... 11

2.8.1.1 Rollen som högläsare .......................................................................... 11

2.8.2 Bänkbokssystem ...................................................................................... 12

2.9 Tematisk litteraturundervisning.......................................................................... 12

2.10 Att samtala om böcker........................................................................................ 13

2.11 Hur utvecklar elever lust och motivation till att lära .......................................... 14

2.12 DEL III - Ett flerstämmigt klassrum .................................................................. 15

2.12.1 Lek och skola........................................................................................... 15

2.12.2 Lärare som förmedlare av skönlitteratur ................................................. 16

2.13 Skolbibliotek....................................................................................................... 18

2.13.1 Angående skolbibliotek ........................................................................... 18

2.13.2 Bibliotekariens roll .................................................................................. 19

2.13.3 Läraren i samarbete med bibliotekarien .................................................. 19

2.14 Sammanfattning.................................................................................................. 20

3 PROBLEM .............................................................................................................. 21

4 METOD................................................................................................................... 22

4.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 22

4.2 Undersökningsgrupp........................................................................................... 22



4.2.1 Presentation av lärarna............................................................................. 23

4.3 Databearbetning.................................................................................................. 23

4.4 Validitet och reabilitet ........................................................................................ 23

4.5 Metodkritik ......................................................................................................... 24

5 RESULTAT............................................................................................................. 25

5.1 Intervju med lärarna............................................................................................ 25

5.1.1 Definition av begreppet elevnära............................................................. 25

5.1.2 Motivation och självförtroende ............................................................... 25

5.1.3 Lärare och föräldrar som förmedlare av skönlitteratur............................ 26

5.1.4 Arbete med skönlitteratur i och utanför klassrummet ............................. 27

5.1.5 Samarbete med bibliotek, högläsning och bänkboksläsning ................... 29

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 31

6.1 Pedagogers syn på elevnära texter...................................................................... 31

6.2 Läraren som förmedlare av skönlitteratur .......................................................... 31

6.3 Samarbete med bibliotek och bibliotekarie ........................................................ 33

6.4 Förslag till fortsatt forskning ........................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
7 REFERENSLISTA.................................................................................................. 36

BILAGA 1

Intervjufrågor



3

1 INTRODUKTION

Skolan har förändrats och utvecklingen har gått framåt. Ny forskning har gjorts, nya
modeller har tagits fram. Mängder med läroböcker har skrivits och kraven på
lärarlegitimationen har skärpts. Ändå dalar Sveriges elever efter i läs – och
skrivförståelsen. Enligt PIRLS (2007) är Sverige det enda landet av de deltagande
som har haft en negativ utveckling när det gäller elevers läsförmåga. Hur kommer
det här sig? Vad är det vi lärare missar i vår undervisning?

Att kunna läsa är viktigt! I ett modernt samhälle är det inte enbart viktigt för fortsatta
studier, utan vi måste också kunna läsa och skriva i det dagliga livet. Samhället är
anpassat efter en läs- och skrivkunnig befolkning och genom att inte ha den här
kunskapen gör människan sig beroende av andra för att kunna utföra sina
samhälleliga plikter och fungera i vardagliga sammanhang. När elever börjar skolan
runt 7 års ålder vet de flesta att det är viktigt att lära sig läsa, dock är det långt från
alla som har klart för sig vad läsning egentligen innebär och vad de skall ha det till.
Eleverna har med sig en stor spridning av erfarenheter från hemmet. Vissa har redan
knäckt läskoden och har ett stort utbud av skönlitterära texter att tillgå, både att läsa
själva och genom att en vuxen i deras närhet regelbundet läser högt för dem. De här
eleverna har oftast en uppfattning av att skönlitteratur kan erbjuda dem nöje i form
av roliga och spännande böcker, men även att text kan fungera som ett
kommunicerande medel. Andra barn har haft mycket lite erfarenhet av böcker före
skolstarten och har svårt att se de omedelbara fördelarna med att kunna läsa. Hur den
första tiden i skolan upplevs kan spela en avgörande roll för elevens fortsatta
utveckling. Här har läraren en stor roll både som förebild och förmedlare av
litteratur.

I vår uppsats vill vi undersöka i vilken utsträckning lärare baserar sin
litteraturundervisning i elevernas egna erfarenheter, men också vilken roll läraren har
som förmedlare av skönlitterära texter. I undersökningen har vi utgått från det
sociokulturella perspektivet, men tar också hänsyn till de postmoderna teorierna och
att texter inte endast inkluderar böcker, utan även bilder och andra former av media.
Även om alla de intervjuade lärarna var bekanta med elevnära texter, var det få som
arbetade med det utifrån ett elevnära perspektiv i en större utsträckning, vilket enligt
vår undersökning kan ha ett påverkande resultat på elevernas läsintresse och därmed
också på deras resultat inom läsfärdigheter.

Det är bearbetningen av texterna som skiljer en genomtänkt litteraturläsning från den
som endast genomförs för läsningens skull. Det minst genomtänka sättet är att
använda sig av litteraturläsning som en tidsutfyllnad. Syftet med vår undersökning är
att den skall ge underlag för en ökad medvetenhet hos verksamma pedagoger och
bidra till en reflektion över lärarrollen och arbetet med litteratur i skolan.
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2 BAKGRUND
Vi har valt att dela upp vårt bakgrundskapitel i tre huvuddelar;

I den första delen av arbetet presenterar vi det sociokulturella perspektivet, vars
utgångspunkt vår undersökning utgår ifrån. Vi redogör för styrdokumenten och vad
de lyfter fram gällande skönlitteratur och läsning. I den här delen av bakgrunden ger
vi en bild av hur språk, kommunikation och kunskap hänger samman och integreras i
varandra.

I den andra delen presenterar vi hur läsning har förändrats i tiden och att lärare måste
följa förändringen i sin undervisning. I det postmoderna samhället har texten
förändras och inkluderar inte längre endast böcker utan även olika former av media
och bilder. I del två skriver vi även om att skönlitteratur inte endast erbjuder nöje
utan även är en källa till kunskap som borde tillgodoses i undervisningen. Vi
presenterar olika arbetsätt där skönlitteratur används så som högläsning och som
bänkbok. Del två innehåller också ett kapitel om hur elevers motivation till läsning
påverkar deras inlärning.

Del tre fokuseras på lärarens roll och klassrumsmiljön. Vi presenterar olika källor
kring hur litteratur väljs och vikten av god kontakt och samarbete med hem och
skolbibliotek.

2.1 DEL I – Det sociokulturella perspektivet
Säljö (2005) skriver att ett utgångsantagande i ett sociokulturellt perspektiv är att
utveckling och lärande sker i samspel med andra. Mänskliga tankar är integrerade
och bidragande faktorer i det sociala samspelet vilket gör att vi har förmågan att
uppfatta vår värld och agera i vår omgivning. Att människan genom sina tankar kan
tala, lösa och definiera problem bidrar till att människan är en kulturvarelse och inte
fungerar på samma sätt som en förprogrammerad robot.  Kulturella föreställningar
förs vidare genom att vi kommunicerar, vilket också är länken mellan kultur och
människors tänkande. Det sätt som vi resonerar kring och tolkar verkligheten på,
används senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer.
Våra tankar och idéer samt vårt sätt att hantera situationer har sitt ursprung i sociala
och interaktiva konstellationer. Alla individer är intimt förbundna med sina
omgivningar, dess historia och föreställningsvärld och dess sociala samspel. Det
sociokulturella perspektivet skiljer sig från de mer traditionella rationalistiska
idéerna om tänkandet som en abstrakt inre process genom att betona språkets
kommunikativa och funktionella roll i samspel mellan människor. Språket blir
länken mellan det yttre talet (kommunikation) och det inre talet (tanken). Även om
tanken och kommunikationen kan ses som två sidor av samma mynt, kan tänkandet
ses som en kollektiv process, något som äger rum mellan människor såväl som inom
dem. Säljö (2005) poängterar ändå att tänkande och språkliga situationer inte kan
jämställas med varandra eller på något sätt är identiska. Det vi säger är ingen direkt
avspegling av det vi tänker, och det vi tänker återspeglas inte nödvändigtvis i det vi
säger. Tänkandet är en osynlig process inom en individ som inte går att följa för en
utomstående.

Ett annat utgångstagande i det sociokulturella perspektivet är att individer handlar
med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna man tidigare har
tillägnat sig. Det finns både kontinuitet och variation i vårt sätt att handla, det här
utifrån situation och individ. Det vi gör, och kan göra, måste förstås relativt till
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kontexter och kontextuella villkor. Med hjälp av tidigare erfarenheter kan vi också
tillägna oss nya erfarenheter. Handlingar och kunskaper måste relateras till
sammanhang och verksamhet för att vara meningsfulla. Att socialiseras handlar inte
om att lära sig en serie explicita regler som eleven sedan följer till punkt och pricka,
snarare handlar det om att erfara en komplicerad insikt i var och när olika regler och
tolkningar är tillämpliga (Säljö, 2005).

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv på skriftspråket
I vår kulturkrets är skriften en central och mycket viktig medierande resurs som
haft en djupgående inflytande på hela vårt samhälle och de sätt på vilka vi lär,
utvecklar kunskaper och kommunicerar mer i allmänhet. Skriften finns överallt,
och att kunna läsa och skriva är idag en nödvändig förutsättning för över huvud
taget kunna delta i många delar av samhälls – och arbetslivet.

(Säljö, 2005, s. 157)

Säljö (2005) skriver att skriften inte endast kan uppfattas som ett kraftfullt redskap
för kommunikation, utan skriften skapar även nya kriterier för kunskap och till och
med helt nya sätt att tänka och resonera. Skriften har förändrat det sätt på vilket vi
löser problem, bevarar information och får ta del av den. Redan som små lär vi oss
att tala, pratet är primärt och andra kommunikationsformer utgör komplement. Vi
använder oss av språket och först långt senare lär vi oss att analysera det.
Skriftspråket är ett konstgjort medium för kommunikation och en del av de
teknologiska innovationer som är skapade av människan för att underlätta
kommunikationen. Skriftspråket har helt andra förutsättningar än talspråket, eftersom
skriften existerar över tid och rum, den är bestående, den har inga begränsningar vad
gäller hur mycket information som kan dokumenteras och skriften gör att
informationen är tillgänglig för en bredare publik. Säljö (2005) poängterar även
vikten av att språk, kommunikation och kunskap fungerar samspelta och integrerade
med varandra.

2.2 Vad innebär läsning
Lindö (2005) skriver att texten inte lever isolerat, utan den ingår i kommunikativa
sammanhang där också samtal och andra former av interaktioner förekommer. Tal
och skrift flätas in i varandra och den ena förutsätter den andra. Att läsa är inte
desamma som att dechiffrera bokstäver och sätta samman dem till ord. Skriftspråket
bör istället ses som en kommunikation där människor utvecklas intellektuellt, socialt,
personligt, professionellt och emotionellt. Om vi är obekanta med textens
terminologi, den aktuella diskussionen eller med de nödvändiga förkunskaperna, så
är det svårt att ta till sig textens innehåll, även om vi i teknisk mening kan avkoda
den. En text är i sin förståelse utlämnad till sin läsare och dennes tolkningar.
Kommunikationen är enkelriktad och avsändaren är inte närvarande och kan inte
gripa in med förtydligande vilket är möjligt i en dialog (a.a.).

2.3 Vad säger styrdokumenten
Läroplanen och kursplanen beskriver vilka mål som lägst skall uppnås i slutet av
årskurs tre och årskurs fem. De beskriver vilka mål skolan skall sträva efter och
fungerar som riktlinjer för hur lärare väljer att lägga upp sin undervisning.
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I Lpo 94 under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att undervisning skall
anpassas efter varje elevs olika förutsättningar och behov. Verksamheten ska främja
elever fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers
bakgrund, kunskaper, tidigare erfarenheter och språk (Skolverket, 2010-11-21).
Dessutom framgår det att skolans uppdrag är att varje elev genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva utvecklar sina möjligheter till att kommunicera och
således få tilltro till den språkliga förmågan. Vidare står det att skolan ansvarar för
att varje elev efter genomgången grundskola

 behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt samt
uttrycka idéer och tankar i både tal och skrift

 har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och
västerländska kulturarv

 har utvecklat förståelse för andra kulturer

 har kunskap om medier och deras roll

 har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ökat intresse för
att ta del av samhällets kulturutbud.

(Skolverket, 2010-11-21, s. 10)

I kursplanen för svenska står det att ämnet syftar till att eleverna erbjuds rika
möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, se, läsa och skriva samt
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Dessutom framkommer det att
skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att
läsa litteratur efter eget intresse och på egen hand. Språket och litteraturen är av stor
betydelse för den personliga identiteten. (Skolverket, 2010-11-22)

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att eleverna skall uppnå en
funktionell nivå på språket som är i nivå med den som elever med svenska som
modersmål har. Vad det gäller läsning skall eleven i slutet av årskurs tre kunna läsa
bekanta och elevnära texter med flyt, läsa elevnära skönlitterära texter samt
återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Elever förväntas kunna läsa
faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet
muntligt eller skriftligt. (Skolverket, 2010-11-22)

I kursplanerna läggs det stor vikt vid betydelsen av litteraturläsning. Här skrivs det
att upplevelser av texter kan knytas an till elevers identitetsutveckling samt att det
utvecklar förmågan för att känna/visa empati för andra människor. Följande citat är
hämtad från kursplanen i svenska s.32:

Skönlitteratur, film och teater öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater
hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma
identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och
förståelse för andra och det som är annorlunda och för omprövning av
värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis
rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När
ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för
dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. Skönlitteratur ger kunskaper
om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder.
Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring
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litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. (Skolverket, 2010-11-
24)

2.3.1 Strydokumentens definition av elevnära texter
I kursplanen för svenska i grundskolan står det att ”eleven skall kunna läsa elevnära
skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt”
(Skolverket, 2000) men det definieras inte vidare vad elevnära texter innebär.
Kursplanerna i svenska ger få konkreta anvisningar om innehållet som eleven skall
tillgodose sig. För att få en närmare inblick i begreppen finns den reviderade
upplagan ”Kursplaner med kommentarer till mål att uppnå i årskurs 3” (Skolverket,
2000).

Med begreppet ”läsa” i målen avser att eleven både kan avkoda och förstå. För att
kunna återberätta en handling och använda innehållet muntligt och skiftligt måste
innehållet vara förståeligt, vilket är beroende av och bygger på den erfarenhet och
omvärldskunskap som eleven har kring det texten handlar om. Med elevnära texter
avser texter som eleven har erfarenheter av och möter i sin vardag. De är även
kopplade till elevens kulturella och sociala villkor. Elevnära texter innebär också att
texten är vald med hänsyn till elevens behov, förutsättningar, utvecklingsmöjligheter
och intressen (Skolverket, 2000).

2.4 Forskning kring läsvanor
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell
rapportering som undersöker elevers läsfärdigheter, läsvanor och attityder och
sammanhang för läsning (PIRLS, 2006). I undersökningen från 2001 deltog 35
länder och 9 av dessa länder fanns även med i undersökningen 1991 vilket gör att en
jämförelse över tid kan göras (PIRLS, 2001). Resultaten visar att svenska elever är
goda läsare. I undersökningen 1991 placerade sig både svenska nio- och
fjortonåringar på tredje plats, och i undersökningarna från 2000-talet har svenska
femtonåringars resultat legat över genomsnittet (PIRLS, 2006). Även om Sverige
placerar sig över genomsnittet i resultaten så visar en jämförelse mellan studierna
som utfördes 1991 och 2001 på en försämring av elevernas läsförmåga, både när det
gäller läsförståelse och läshastighet, särskilt när det gäller längre texter. Beträffande
den skönlitterära läsningen ligger de svenska eleverna år 2001 på en sjätteplats och
har därmed förlorat sin förstaplacering. Sverige är i och med det här det enda landet
där resultatet har haft en negativ utveckling (PIRLS, 2001). Resultaten från de
senaste årens undersökningar visar att risken att prestera låga resultat är störst för
pojkar, för elever med lågutbildade föräldrar, för elever med få böcker i hemmet och
för elever med annat modersmål som har bott mindre än fem år i Sverige.

PISA (Programme for International Student Assessment) mäter läsförståelsen hos
15– åringar där 65 olika länder deltar. Undersökningen som skedde 2009 visar att
Sverige har sjunkit ner till en 15 plats och att var femte elev idag inte når upp till
grundläggande nivå i läsning (Skolverket, 2009)

Även om PIRLS och PISA visar en negativ utveckling kring olika aspekter kring
elevers läsning av skönlitteratur så har prestationerna kring tolkning i information av
grafisk form förbättrats. Ett sådant mönster av förändringar i läskompetens kan
möjligen förklaras av förändrade läs-, medie- och datorvanor i och utanför skolan –
främst av den ökade datoranvändningen (PIRLS, 2006).
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2.5 Nyttan med att läsa skönlitteratur

Skönlitteratur inkluderar litteratur skriven med konstnärliga ambitioner så som poesi,
dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m (Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-17)

Nilsson (2007) skriver att all läsning måste vara meningsfull och att texterna måste
handa om sådant som intresserar eleverna och som de redan har en viss erfarenhet
kring. Den värld eleverna möter i litteraturen måste ha en anknytning till deras egen
värld för att den skall bli en meningsfull tillgång i skolan (a.a.). Lindö (2005) skriver
att i ett arbete med skönlitteraturen som tar sina utgångspunkter i ett elevnära
perspektiv, finns det stora utvecklingsmöjligheter på flera punkter:

 Högläsningens syfte skall fungera som underhållande, där skönlitteraturen
fungerar lockande, engagerande och roande för eleverna. Kunskaper och
erfarenheter lär barnen in genom lek och de lär när de har roligt.
Högläsningen fungerar som gruppstärkande där elevgruppen får en
gemensam positiv upplevelse vilket bidrar till att samhörigheten i gruppen
stärks. Högläsningsstunden fungerar även som koncentrationsstärkande för
eleverna eftersom en läsare med inlevelse inbjuder eleverna till ett aktivt
lyssnande.

 Språkutvecklingen är en viktig del av läsningen där den som läser fungerar
som en språklig förebild när det gäller uttal, meningsbyggnad och
ordkunskap.

 Skönlitteratur är jagstärkande då berättelser uppmuntrar andra till att ta
initiativ till att berätta själva. Läser läraren en bok om ett visst ämne, kan det
fungera som ett inledande samtal till vidare reflektion kring ämnet, som också
fungerar som empatigrundande eftersom läsningen ger eleverna tillfälle att
identifiera sig med och känna sympati för bokens karaktärer och bidrar till
förståelse för känslor och upplevelser.

 Den skönlitterära boken fungerar som kunskapsförmedlare där det finns
oändlig information om människor, världen, företeelser och sammanhang.
Det är också en kulturell tillgång som förmedlar moral och traditioner. Här
kan litteraturen fungera som en intresseväckande port för litteratur och kultur.
Sagostunden kan väcka elevernas fantasi och kreativitet, inspirera dem till att
använda inspirationen och vidareutveckla den (Lindö, 2005).

Holmberg och Malmgren (1979) poängterar också vikten av att valet av texter görs
utifrån ett elevnära perspektiv. Författarna skiljer mellan begreppen direkta och
indirekta erfarenheter. För de yngsta eleverna tar de direkta erfarenheterna som
språkutveckling och kunskapsutveckling stor plats och är mest uppenbara, men det är
viktigt att eleverna också får ta del av de indirekta erfarenheterna där de egna
upplevelserna får reflekteras. I arbetet med att låta elever få möta mångsidighet i
andras erfarenheter kan skönlitteratur bli en viktig källa (a.a.).

2.6 DEL II - Förändrade läsvanor
Lindmark (2003) skriver att skolan inte längre är ensam som kunskapsförmedlare i
elevers värld. En lärare idag är endast ansvarig för en mycket liten del av all
information som en elev möter. Barn och ungdomar växer upp under andra
förhållanden än vad deras lärare och föräldrar gjort och har således en annan
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inställning till läsning. Dagens unga människor lever i en informationsvärld där
massmedia är en del av vardagen. Följande citat är från läroplanskommitténs
betänkande SOU 1992:94 Skola för bildning som påpekar att

Skolan skall på olika sätt utveckla kunskaper om nya medier. Men detta ska
naturligtvis inte ersätta andra uppgifter för skolan, t.ex. att behandla och läsa
litteratur och på det sättet ge elever en mångfald av alternativ. Den ena uppgiften
får inte ses i motsats med den andra (SOU 1992:94. s.99)

2.6.1 Det vidgade textbegreppet
En tendens i det postmoderna samhället är att vidga begreppet textkompetens och
elevernas läsförmåga bör inte endast exkluderas till skönlitteratur, utan även omfatta
olika medier som förmedlar upplevelser vid sidan av litteratur i den traditionella
bemärkelsen, så som film, bilder, digitala texter på internet, multimedia och
datorspel etc. Successivt håller boksidan på att förflyttas till dataskärmen. Detta
faktum kommer få omfattande sociala och kulturella effekter som lärare
nödvändigtvis måste ta ställning till. Skolan kan inte längre avskärma sig från
elevernas fritidskonsumtion av såpor, data- och videospel som är en stor del av deras
liv utanför skolan. Det är viktigt att lärarna lyfter fram och problematiserar de nya
medierna i undervisningen och använda sig av skönlitteratur som en nyanserande
motbild (Lindö, 2005). Genom det vidgade textbegreppet får eleverna bredare
referensramar och deras vyer vidgas. Skilda kulturella erfarenheter möts och
eleverna erbjuds att utveckla ett personligt förhållningsätt till kultur och kulturella
värderingar. Elevers intresse för IT och media måste tas på största allvar i skolan.
Attityder som medierna förmedlar måste tas upp till diskussion utifrån läroplanens
värdegrund, eleverna bör få tillfälle att själva ta ställning och inte bli manipulerade
av all information som finns tillgängligt. Författaren skriver att det inte alltid handlar
om att just läsa böckerna, det är inte enbart genom läsning som man anammar och
bearbetar en text utan även genom diskussion, avlyssning, film och video, ett vidgat
textbegrepp omfattas av den orsaken inte bara av talade och skrivna texter utan även
av bilder (Lindmark 2003).

2.6.2 Ikonotexter
Mycket förenklat kommer all skrift ur bilden, vilket är vårt äldsta sätt att behandla
och nedteckna information genom. Redan på det tidigaste stadiet i
kommunikationens utveckling lärde människan sig att re-presentera verkligheten i en
fysisk form, vilket gjorde den tillänglig för andra. Den sociokulturella utvecklingen
gick sedan från en avbildande framställning till en mer symbolisk framställning och
teckenuppsättning (Säljö, 2005). Bilder talar direkt till oss och är ett starkt
uttrycksmedel. Att ”en bild säger mer än tusen ord” är inte endast ett tomt talesätt.
Att illustrera det vi ser och upplever, är människans äldsta sätt att ge uttryck åt och
dokumentera sitt liv åt eftervärlden. En bild går också att läsa av oavsett modersmål
eller kunskap i skriftspråk (Edwars, 2008). Begreppet ikonotext är myntan av Kristin
Hallberg (1982) och anspelar på de bilder som talar till oss, antingen i samspel med
text eller helt fristående (a.a.). Bilderboken är en unik konstform som använder sig
av en kombination av två kommunikationsnivåer – den verbala och den visuella.
Illustratören kan på flera sätt berätta saker för oss genom sina bilder. Det tydligaste
sättet är att använda sig av ikoniska bilder, som är en direkt avbildning av det
föremålet som beskrivs. Bildernas betydelse förändras i och med den tänka åldern på
mottagaren, i pekböcker, som riktar sig till de alldra yngsta, är bilden den centrala
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delen, oftast finns det inte någon text, eller så benämner den endast föremålets namn.
I bilderboken är ord och bild lika viktiga och de hade inte fungerat utan varandra, då
de båda två har en kompletterande roll. I de illustrerade barnböckerna, för de lite
äldre barnen, fungerar ofta texten utan bilden (Nikolajeva, 2004).

2.7 Skilda förhållningssätt till skönlitteratur
Nilsson (2007) skriver att i skolan skall eleverna lära sig läsa och de ska bli goda
läsare. Läskunskaperna är för livet och en förutsättning för att som individ kunna
fungera och arbeta i ett modernt samhälle. För att bli god läsare krävs träning, alltså
måste lärarna se till att eleverna läser så mycket som möjligt. Vad de läser är däremot
mindre viktigt, utan det enda som krävs är att konsumera så många sidor som
möjligt. Nilsson (2007) menar att läsning som en färdighet fokuserar sig på
litteraturens form och kvantitet. Att skönlitterära texter faktiskt handlar om
någonting som kan vara relevant för elevernas kunskapsinhämtning är en
negligerande sida. En annan förhållningsätt till litteraturen är att den skall vara en
läsfrämjande aktivitet för eleverna. Inom skolan skall eleverna lotsas fram mot ”den
goda” litteraturen där läsningen blir en social och kulturell kompetens. Frågan kring
om böckerna är goda eller mindre goda är relativ och subjektiv beroende vilken
individ som tillfrågas. Läsningen blir också en helt individualiserad aktivitet
eftersom eleverna läser i olika böcker och gemensamma samtal kring böckerna sker
sällan. Litteraturen står inom den här inriktningen som en självständig aktivitet som
inte ses i relation till den sociala interaktionen eller integrerad med andra ämnen. Ett
liknande förhållningssätt är där det litterära kulturarvet sätts i fokus. Även här är
målsättningen att eleverna skall möta den ”goda” litteraturen, men kraven på vad
som är god är mer snäv, det är endast litterärt och moraliskt högtstående litteratur
som räknas. Eleverna förses med en litterär kanon komponerad av barnlitterära
auktoriteter. Litteraturläsningen fungerar som en kulturell kompetens där
färdighetsträning hos eleverna tillämpas i form av textanalyser, där enskilda begrepp
lärs in genom isolerade övningar (Nilsson, 2007).

2.7.1 Läsning som upplevelse
En blandning av de tre ovanstående förhållningsätten där läsning ses som antingen en
färdighet, en läsfrämjande aktivitet eller som ett litterärt kulturarv är en undervisning
där den personliga läsupplevelsen och personlighetsutveckling står i fokus. Det är
bearbetningen av texterna som skiljer en genomtänkt litteraturläsning från den som
endast genomförs för läsningens skull (Nilsson, 2007). Holmberg och Malmgren
(1979) diskuterar om litteraturens plats i undervisningen och hur läsning kan ses ur
olika perspektiv. Författarna gör här skillnad mellan att läsa för att läsa och att läsa
för att förstå. Litteraturläsning och samtal kan bland annat användas för att knyta an
till elevernas egna erfarenheter och för att göra texterna elevnära. Själva läsningen
får aldrig vara ett mål i sig, utan en grundtanke är att texten skall kunna relateras till
den verklighet som finns utanför texten (a.a). Den bearbetning som sker av texterna
syftar främst till att förhöja läsupplevelsen, vilket i sin tur skall ses som ett led av
elevernas långsiktiga personlighetsutveckling. Läsningen bör resultera i samtal kring
det lästa där de känslor som läsningen har gett upphov till konkretiseras (Nilsson,
2007).
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2.7.2 Läsning som källa till kunskap
Ytterligare en förhållningsätt till litteraturläsning är läsningen som en källa till
kunskap vilket är en mer relativistiskt syn på läsning. Livet, samhället och historia är
inget som är givet och oföränderligt, utan det skapas av människor och mänskliga
aktiviteter och kan ha olika grad av sanning beroende på vem som berättar och ur
vilket perspektiv det berättas. Några absoluta sanningar är svåra att finna, utan
istället handlar det om att förhålla sig och ta ställning till den information som intas.
För att förstå och känna sig delaktig i den värld vi lever i och de samhälleliga
förhållanden och företeelser vi möter måste eleverna ges tillfällen att reflektera över
kunskapen. Den här delaktigheten är en förutsättning för att eleven skall kunna förstå
och påverka sitt eget liv och sina egna livsvillkor (Nilsson, 2007).

I skönlitteraturen möter eleverna, i gestaltad, levandegjord form, andra
människors livsöden, verkligheter och erfarenheter. Till detta möte bär eleverna
med sig sina egna vardagserfarenheter. I mötet mellan elevernas egna, direkta
erfarenheter och de indirekta erfarenheter som litteraturen förser honom med kan
en mera generell kunskap och förståelse om livet, verkligheten, samhället och
historien utvecklas. Mötet med litteraturens människor gör livet och verkligheten
begripliga. (Nilsson, 2007, s.86)

2.8 Olika litterära arbetssätt

2.8.1 Högläsning
För yngre barn och nybörjarläsare kan högläsning vara det enda alternativet för att få
tillgång till böckernas innehåll (Chambers, 2008). Även för barn som läser på egen
hand är högläsningens många fördelar till nytta i undervisningen.

Jag är övertygad om att berättande och högläsning med uppföljande samtal har
ett så stort värde att det är nödvändigt att ge utrymme för detta under hela
skoltiden.

(Lindö, 2005, s. 50)

En fördel är att en högläsningsbok kan vara mer komplicerad och utmanande än när
barnen skall läsa på egen hand. De som lyssnar behöver inte förstå allt som läses,
men kommer i alla fall att uppfatta rytmen i läsningen och kunna ta del av
gemenskapen som lässtunden ger, samtidigt som eleverna erbjuds språkliga
utmaningar (Lindö, 2005).

Ifall en bok skall läsas vid ett och samma tillfälle är det viktigt att boken inte är allt
för lång för att koncentrationen och minnet skall hålla boken igenom. Tack vare en
stark handling och tydlig episodisk struktur, lämpar sig också en del längre romaner
som högläsningsböcker, men läraren bör akta sig för böcker som kan uppfattas som
oändliga där ett sinne för detaljer är nödvändigt för förståelsen. Då är det bättre att
förlita sig på dramatiska handlingar för att fånga elevernas uppmärksamhet. Det är
viktigt att fånga elevernas intresse under hela innehållet för att det skall kunna ge en
intressant diskussion efter boken (Chambers, 2008).

2.8.1.1 Rollen som högläsare
Högläsning är mycket mer än bara läsning som sker högt. Högläsning kräver
lyhördhet av den som läser för att uppmärksamma lyssnarens reaktioner på det som
läses. Berättarens röst och kroppsspråk är hans/hennes viktigaste instrument. Genom
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att variera sin röst och sina gester kan läsaren levandegöra det som läses. Desto
yngre eleverna är desto viktigare är det att tydliggöra läsandet, utforma inledningen
som en intresseväckare, tydliggöra de dramatiska höjdpunkterna och binder ihop
berättelsen på slutet. Om läsaren är lyhörd för lyssnarens reaktioner kan denne
anpassa läsningen därefter och fånga upp barn som håller på att tappa
koncentrationen. Den som läser för en grupp måste vara väl förberedd för att kunna
axla den här rollen och det krävs att läraren skapar förväntningar och koncentration
hos barnen genom att införa genomtänkta ritualer kring sagoberättandet för att alla
elever skall bli engagerade och trygga i rollen som lyssnare (Lindö, 2005).

Det behöver dock inte alltid vara läraren som läser högt, utan ansvaret över en
lässtund kan delegeras ut till eleverna.

2.8.2 Bänkbokssystem
Nilsson (2007) skriver att eleverna läser skönlitteratur i skolan är knappast en
revolutionerande lärargärning. Frågan är istället varför läraren väljer att använda sig
av skönlitteratur i skolarbetet. Det minst genomtänka sättet är att använda sig av
litteraturläsning som ett tidsutfyllnad. Det här systemet brukar kallas för
bänkboksystem. Det brukar vanligtvis gå till så att eleverna lånar en valfri bok på
biblioteket, av en kompis eller ta med sig hemifrån. När det obligatoriska arbetet är
utfört får eleven ta fram sin bänkbok och läsa i väntan på att de andra eleverna skall
bli färdiga. Läsningen brukar inte följas upp på något mer genomtänkt sätt,
möjligtvis får eleverna skriva en recension eller en resumé av innehållet.
Bänkboksystemet fyller främst två funktioner dvs. utfyllnad och tyst aktivitet.
Läsningen blir en buffert som fyller ut det glapp mellan elever som blir klara med de
gemensamma uppgifterna snabbt och de som tar längre tid på sig. Eftersom det är
viktigt att de som fortfarande arbetar inte störs av de andra är tyst läsning en lämplig
aktivitet. Problemet med systemet är att det signalerar till eleverna att läsning är en
lågt prioriterad aktivitet som endast utförs när det andra arbetet är färdigt. Vissa
elever som arbetar långsammare med de prioriterade uppgifterna får aldrig möjlighet
att läsa eftersom annat arbete börjar när alla är färdiga (a.a).

2.9 Tematisk litteraturundervisning
Tematisk undervisning blir allt vanligare i skolan. Arbetssättet utmärks av att olika
ämnen integreras till en helhet och att olika färdigheter, så som läsa och skriva,
tränas i funktionella sammanhang med temat i fokus. Tematisk undervisning utmärks
också av att innehållet har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter och
vardagliga förståelse av olika förhållande och företeelser. Tematiskt arbete är också
oberoende av traditionella läromedel och läsning av olika skönlitterära texter ligger i
fokus i kunskapsökningen. Tanken med det tematiska arbetet är att ämnesgränserna
skall suddas ut och det intressanta ska inte vara vad som står på schemat utan vilka
frågor som skall behandlas i undervisningen vid de olika tillfällena. De olika ämnena
som temat berör skall integreras på ett tvärvetenskapligt sätt och behandlas
likvärdiga med varandra. (Nilsson, 2007). Det är viktigt att innehållet väljs efter vad
som är aktuellt från fall till fall och ett mål är att utveckla elevernas sociala och
historiska förståelse inom aktuella humanistiska problem. I det tematiska arbetet får
litteraturläsning sin betydelse eftersom det belyser och gestaltar mänskliga
erfarenheter (Malmgren, 1996). Eleverna skall läsa skönlitteratur när det är
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meningsfullt och så länge som det behövs. Inte isolerat i arbetspass eller i ett
bänkboksystem. (Nilsson, 2007). Ett sätt att se på undervisningen är att se det som ett
erfarenhetspedagogiskt ämne, där elevernas egna förutsättningar och erfarenheter
ingår i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. Här engagerar sig eleverna för
att undersöka verkligheten och utvidga sina kunskaper om världen runt omkring sig,
och naturligt i processen växer de språkliga färdigheterna och den språkliga
uttrycksförmågan fram (Malmgren, 1996).

Nilsson (2007) skriver att skönlitteratur kan fylla en funktion inom de
samhällsorienterande ämnena, inte endast som en källa till läsupplevelse utan även
som en källa till kunskap. I litteraturen får eleverna en chans att ta del av andra
människors vardag, miljö, och livsvillkor både idag och ur ett historiskt perspektiv. I
mötet med litteraturen, elevernas direkta och indirekta erfarenheter skulle en
fördjupad och mer generell kunskap om människors livsvillkor kunna utvecklas.
Tyvärr fungerar det sällan på det här viset i skolan utan eleverna får vanligtvis i
uppgift att besvara instuderingsfrågor, där de ofta läser frågorna först för att sedan
söka svaret i en bok. Svaren är ofta helt reproducerande av texten och det är ovanligt
med mer sammanhängande texter där eleverna reflekterar över och förhåller sig till
det lästa på ett kritiskt sätt. Ofta avslutas ett kapitel med ett prov där, enligt Nilsson
(2007), skrivandet resulterar att bli fragmentariskt, faktaorienterat och
reproducerande. Kriterier från lärarens sida brukar vara att proven ska vara lätträttade
och svaren odiskutabla, vilket gör att svaren vanligtvis utgörs av lösryckta fraser.
Malmgren (1996) skriver att lärare kan göra undervisningen mindre läromedelsstyrd
genom att ta tillvara elevernas intresse för och nyfikenhet kring omvärlden – vilket i
sin tur är en förutsättning för elevernas språk- och kunskapsutveckling.

2.10 Att samtala om böcker
Chambers (1998) skriver att för att en lärare skall kunna hjälpa barn att läsa, så måste
både barnen och läraren vara överrens om att allt är värt att berättas. Läraren får
aldrig avvisa barnens reflektioner som dumma eller att det inte hör till samtalet,
eftersom det gör att eleverna snabbt lär sig att behålla sina tankar för sig själv eller
också lär de sig vad läraren vill höra och vad som är ”rätt” svar på frågor och lägger
fram tankarna som sina egna åsikter. Detta gör i så fall läsning till en
läsförståelseövning där läraren är den enda som har tolkat texten korrekt och
eleverna förhörs med lärarens svar som facit, vilket gör att vi lär eleverna ett falskt
beteende vilket är moraliskt korrumperande. Chambers (1998) skriver om tre olika
ingredienser som ett samtal bör bestå av: utbyta entusiasm, utbyta frågetecken och
utbyta kopplingar.  Inom de tre områdena diskuteras sällan litteraturen djupare
innerbörd, utan bokens handling och vad läsaren tycker om dess innehåll tas upp,
frågeställningar som har dykt upp under läsningen diskuteras för att försöka finna
samband och reda ut mönster som hjälper läsaren att begripa hur bokens budskap och
handling är uppbyggd. Chambers (1998) skriver även om att det finns tre olika sätt
att säga någonting på. Eleverna kan säga någonting för sin egen skull, vilket fyller
behovet av att höra någonting som de hittills har tänkt. Att säga någonting till andra
innebär att en åhörare måste tolka det som sägs och ger vanligtvis en respons på det
sagda. När det här sker får talaren möjlighet att se sina tankar i nytt ljus. Att säga
någonting tillsammans är drivkraften för att ge sig in i en diskussion där lärare och
elever tillsammans försöker reda ut saker som är svåra att förstå själv.  Boksamtal
innebär så mycket mer än endast ett samtal där saker berättas för varandra utan det är
flera funktioner som arbetar samtidigt under en social aktivitet (a.a.).
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Förutsättningarna för ett lyckat boksamtal är att alla deltagarna har samma
erfarenheter ur samma bok. Läraren måste tala om sådant som intresserar och berör
eleverna. När både barnen och den vuxna är engagerade i samma sak är chanserna
störst för att de ska uppmärksamma samma faktorer och händelser och för att de ska
kunna tolka situationerna på ett likartat sätt och finna ett gemensamt
förståelsemönster (Chambers, 1998).

2.11 Hur utvecklar elever lust och motivation till att lära
Taube (2007) skriver att elever som har det svårt med läsinlärningen har stort behov
av att mötas av förståelse och tolerans. Det är viktigt att de får känna att
svårigheterna accepteras och inte alls behöver döljas. I en situation där eleven inte
känner sig förstådd av läraren kan beteendet leda till försvarsmekanismer i form av
undvikande av läsning. Här har läraren en betydelsefull roll för att möta eleven på
dess individuella nivå och för att arbeta förebyggande för att förhindra att en ”ond
cirkel” startar. Lärarens egen självbild är nära sammankopplade med det som i
klassrummet förmedlas till eleven. Har läraren en positiv självbild leder det till större
acceptans och tolerans gentemot eleverna, vilket i sin tur ger en stödjande och
uppmuntrande atmosfär. Lärare som är trygga i sin yrkesroll har även en tendens till
att skapa goda relationer till eleverna som kännetecknas av förståelse, empati, värme
och vänskap. Dessa lärare är också oftare flexibla i klassrummet och har ett
personligare sätt att undervisa, där undervisningen utgår från eleverna behov och
kunskap (Taube, 2007). Barn behöver inte vara särskilt klipska för att lära sig läsa,
utan elever misslyckas med läsningen därför att de inte vill läsa, inte kan se det
meningsfulla i det eller anser att de får betala ett för högt pris för lärandet (Smith,
2000). Taube skriver att alla ”föds med lust att lära, men att denna drift kan dämpas
om den kommer i konflikt med vår lust att värdera oss själva positivt.” (Taube, s.44,
2007). Även Lpo94 betonar vikten av det som Taube och Smith diskuterar och
skriver i sina mål att skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar en tillit till sin
egen förmåga och även utvecklar en nyfikenhet och lust att lära (Skolverket, 2000).
Även kursplanen i svenska poängterar lustens och intressets roll för att eleven skall
kunna och vilja ta till sig de olika delarna av undervisningen (Skolverket, 2000).
Taube (2007) skriver att eleven måste känna att undervisningen är meningsfull för att
bli motiverade, vilket även Molloy (2008) instämmer i då hon skriver att om eleven
har förkunskaper i ämnet blir de mer intresserade och känner större lust inför arbetet.
Malmgren (1996) beskriver svenskämnet som ett erfarenhetsämne där
undervisningen och litteraturen bör utgå från elevens egen bakgrund vilket även
Lpo94 stödjer då de betonar vikten av att undervisningen skall anpassas till varje
elevs förutsättningar och behov och att den skall ha sin utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap (Skolverket, 2006). Elever som är
högpresterande hyser ofta hopp om framtiden och har mål med sina studier. De
blickar framåt med positiv inställning till skillnad från de som är lågpresterande.
Swalander (2006) menar att skolan inte uppfyller kraven för att vara en skola för alla,
då de lågpresterande inte når de grundläggande målen, medan de högpresterande inte
blir tillräckligt utmanade, vilket leder till bristande motivation. Skolverket (2006)
skriver:

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara
den tillfredställande som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
(Skolverket, 2006, s. 7)
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2.12 DEL III - Ett flerstämmigt klassrum
För elever handlar inte mötet med skolan endast om läsning och om att lära sig nya
saker. För flera barn blir det ett möte med en social värld som på många sätt är olik
deras egna kulturella och sociala erfarenheter (Jönsson, 2007). Det första skolåret
kan vara av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen och det är viktigt att
undvika att eleverna i ett tidigt stadium hamnar i en ”ond cirkel”. Det finns en stor
grupp med elever med läs- och skrivsvårigheter utan att det kan knytas till
begåvningsbrister och som heller inte hänger samman med några egentliga
svårigheter. Däremot har de fått en dålig start i skolan där de har upplevt att läsning
är konstigt, svårt, eller ointressant. Efter en tid av misslyckande inträder
försvarsmekanismer i form av undvikande av läsning, vilket innebär färre tillfällen
att träna, vilket i sin tur är en förutsättning för att bli en god läsare (Taube, 2007).
Klassrummet skall vara en plats för meningsfulla och användbara läsaktiviteter där
eleverna deltar utan bedömningar eller tvång och där alla elever upplever att de har
möjligheter till hjälp (Smith, 2000). Elevens sociala omgivning har betydelse för
självförtroendet och lärarens ansvarar för att skapa ett inlärningsvänligt klimat, där
läraren accepterar eleven och ser såväl starka som svaga sidor som
utvecklingsmöjligheter. Eleverna måste erbjudas många tillfällen att använda sitt
språk på varierande sätt i en accepterande och stödjande omgivning. Det är också en
förutsättning att det ges tid till fri läsning och att det i klassrummet finns en rik
tillgång på bra böcker för barn (Taube, 2007).

I vår lärarroll måste vi tänka på att variera undervisningen, så att alla elever får rätt
utmaningar utifrån deras individuella nivåer. Uppgifterna måste anpassas och
utformas utifrån individens kunskapsnivå samt intresse, för att motivation ska väckas
(Swalander, 2006)

Folkesson (2004) talar om öppna och slutna koder dvs. där man i en miljö som
präglas av öppen kod gör egna val, motiverar och resonerar kring sitt sätt att tänka
till skillnad från den sluta koden som präglas av rätt- och feltänkade.

I rapporten för nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skrivprocesser
(Skolverket, 1999) beskrivs tre typer av miljöer som förekommer i skolan.
Utmärkande för ABC – miljöer är att A-miljön är ämnesövergripande och eleverna
utgår ifrån egna erfarenheter när de arbetar med texter, läraren fungerar som
handledare.  Miljön präglas av samtal och diskussioner och eleverna erbjuds på så
sätt att ta del av varandras uppfattningar och åsikter. Arbetet med läs- och
skrivprocesserna görs systematiskt och medvetet.  I B-miljön är det inte lika vanligt
att pedagoger arbetar lika medvetet, eller ämnesövergripande med läs- och
skrivprocesserna, miljön präglas inte av flerstämmighet, däremot är det inte enbart
lärarstyrt och enstämmigt som det är i C-miljön (a.a.).

2.12.1 Lek och skola
Lindqvist (2002) skriver om lekens och dess roll i skolan, hon hänvisar till Vygotskij
om att lek innebär ”fantasi i handling”. Med hjälp av leken använder eleven sin
fantasi och kan hitta på en ny verklighet. Saker och ting och deras egenskaper får ny
innebörd och barnet får göra sin egen tolkning av sin konstruerade verklighet –
fantasivärld. Författaren jämför det med de grundläggande estetiska mönster som
förekommer i litterära sammanhang. I sina studier med pedagogers arbete med texter
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och lek kom Lindqvist (2002) fram till att den vuxne har en viktig roll när det gäller
att bevara leken i skolan, om den vuxne inspirerar barnen och väljer texter som kan
engagera både barnen och sig själv. Tillsammans kan eleverna gå in i texten och
skapa fiktiva världar som kan utveckla deras fantasi och kunskaper på ett lustfyllt
sätt.

Hangård Rasmussen (refererad i Lindö, 2007) menar att leken är av stor vikt för
barnets allsidiga utveckling, det vill säga motoriken, fantasin, kreativiteten, den
intellektuella och kognitiva utvecklingen, samt språket och de sociala färdigheterna.

Magnusson (2004) menar att aktiviteter som kopplas till barns lek är redskap för att
kunna skapa situationer för barn som är autentiska. Barn måste själva förstå nyttan
med det de gör för att finna det meningsfullt. Författaren anser att barn känner lust
genom lek och eftersom de lär genom leken måste vuxna försöka integrera de båda
faktorerna med varandra. Om ett barn finner det det gör meningsfullt, utvecklar
barnet lust och motivation att upptäcka nya saker i sin omgivning (a.a.)

2.12.2 Lärare som förmedlare av skönlitteratur
För många barn är böckernas värld en okänd värld innan de kommer till skolan. De
har ännu inte upptäckt läsningens många positiva sidor och hur mycket nöje och
kunskap det finns att hämta från böcker. I skolan möter de kraven på att lära sig läsa,
utan egentligen förstå nyttan av kunskapen, vilket gör det svårt och arbetskrävande
till en början. För att eleverna skall förstå förmånen med läsning måste läraren
introducera de positiva aspekterna i ett tidigt stadium (Taube, 2007). Smith (2000)
skriver att skolan inte kan göras helt ansvarig för hur läskunniga eleverna blir,
eftersom det är flera aspekter som spelar in, men skolan har utan tvekan en
avgörande roll. Eftersom många barn saknar läsmodeller i hemmet är det viktigt att
läraren delar med sig av egna läsupplevelser som barn eller av senare tillägnad
kunskap. Det finns två nödvändiga grundvillkor för att elever skall lära sig läsa:
intressant läsmaterial som upplevs som meningsfullt av eleven och en förstående och
mer erfaren läsare som vägledare. Läraren är en av de viktigaste personerna i en
nybörjarläsares liv och vad läraren gör kan vara avgörande för om elever lyckas med
läsinlärningen (a.a.). En mindre bra förebild, så som en svag lärare, eller en som är
dåligt insatt, eller kanske rent av ointresserad av litteratur, kan få katastrofala följder
för eleverna (Chambers, 1998).

2.12.2.2 Goda kontakter med hemmet
Föräldrarna är i de allra flesta fall de mest betydelsefulla personerna för barn. För
lärare som vill ha möjlighet att påverka någonting i elevernas liv är det nödvändigt
att ha en etablerad god kontakt med deras föräldrar. Många föräldrar har både lust
och förmåga att hjälpa sina barn om de får rätt vägledning från skolan. Det är av stor
vikt att föräldrarna är medvetna om vilka förväntningar som de överför till barnen,
vilket i stor utsträckning kan påverka barnens självförtroende. Därför är det viktigt
att föräldrarna har positiva och realistiska krav på sina barns prestationer (Taube,
2007). Resultatet av Swalanders (2006) studie visar att faktorer som föräldrarnas
yrkesval, skolgång och deras attityder till skolan påverkar barnens prestationer i
skolan. Hemmiljön så som antal böcker i hemmet, i vilken utsträckning föräldrarna
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själva läser och skriver har även inverkan på elevernas motivation till skolgången,
vilket i sin tur leder till bättre eller sämre prestationer (a.a).

2.12.2.3 Val av litteratur
Innan vi börjar prata om en bok, måste vi ha läst den, och innan vi har läst den måste
vi välja den. Innehållet i boken är själva förutsättningarna för samtalet, därför måste
vi ta hänsyn till de ämnen som tas upp, de idéer som framställs, språket och bilder
som är illustrerade. Det viktiga är att läraren måste ha ett starkt motiverat skäl för
valet av bok (Chambers, 1998).

Nilsson (2007) skriver att läroböcker som uppfyller kraven på ett elevnära perspektiv
är sällsynta, därför måste läraren själv söka litteraturen på annat håll. Många lärare
anser det svårt att se textens möjligheter och eftersöker en litterär kanon och
färdigarbetade diskussionsfrågor till litteraturläsningen. Även om det har gjorts
många försök till utarbetningar i form av lärarhandledningar som har som syfte att
instruera lärarna i sitt arbete, går det inte att generalisera någon metod. Det finns
inget tillvägagångssätt som löser alla problem som är kopplade till litteraturläsning i
skolan, utan det är upp till den enskilda läraren att bestämma hur läsningen skall gå
till och vilka böcker som skall läsas. Med utgångspunkt från undervisningskontexten
och från elevernas erfarenheter, behov och intressen måste läraren göra klart för sig
själv vilken litteratur som skall läsas, varför hon/han väljer just den litteraturen och
hur läsningen och bearbetningen av texterna ska organiseras (a.a.). Lindö (2005)
håller med Nilsson när det gäller att litteraturen bör ta sin utgångspunkt i elevernas
erfarenheter och intressen, men också att den skall utmana deras föreställningar
genom att låta dem ta del av alternativa livsstilar och erfarenheter. Det viktiga är att
lärarens val av litteratur är medvetet och anpassad efter den aktuella barngruppen. I
dagens samhälle då eleverna utsätts för stort kommersiellt tryck, vilket bidrar till
fragmentarisering av tillvaron, är det viktigare än någonsin att förskolan och skolan
står för djup, kvalitet och sammanhang (a.a.).

Enligt Nilsson (2007) bör läraren ställa didaktiska frågor till sig själv i frågan kring
litteraturval som skall kopplas till ett visst undervisningsammanhang:

 Varför väljer jag just den boken?
 Vad är det jag vill att läsningen skall resultera i?
 Vad tror/vill jag att mina elever ska förstå och lära sig genom att läsa och

bearbeta den här boken?

Boken måste också vara förståelig för alla elever som skall läsa den och vara
tillänglig rent fysiskt. Resultatet av den ovanstående reflektionen styr också valet av
arbetsätt, metod och hur undervisningen organiserats. All litteraturpedagogiskt arbete
i skolan bör ta sin utgångspunkt i frågan om undervisningens innehåll för att det skall
bli relevant som aktuellt metod. Det är också viktigt att texten konkretiseras och görs
tydlig för eleverna för att det skall bli relevant material att arbeta med. Lärarens
förberedelser gör det fortsatta arbetet med tolkning och reflektion möjlig hos
eleverna (Nilsson, 2007). Lindö (2005) ger konkretare kriterier än Nilsson när hon
beskriver vad en bra barnbok är för någonting:

En bra barnbok skall först och främst fängsla sina lyssnare/läsare. Den skall ge
lustfyllda upplevelser och samtidigt skall den ge kunskap. Den skall också ha
estetiska kvaliteter, aktivera barnens fantasi och stimulera ordförråd och
språkliga begrepp [ ... ]. En barnbok skall vara äkta i den mening att den inte ger
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falska föreställningar om samhället och världen. Den skall orientera barnen om
deras verklighet i tid och rum och berätta om relationer mellan människor på ett
nyanserat sätt.

(Lindö 2005, s.14-15)

Det är även viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas smak när bokval görs eftersom
elevernas inställning är viktig för deras motivation och de inre förutsättningarna inför
läsningen kommer att vara större. Det är viktigt att eleverna känner att deras
boksmak respekteras (Chambers, 1998). Vi kan aldrig skylla på att det inte finns
böcker vars innehåll passar en viss elev, dock kan det vara så att innehållet
textmässigt kan vara för avancerat och då krävs högläsningshjälp av en mer erfaren
läsare (Taube, 2007). Smith (2000) skriver att det finns ett överflöd av litteratur och
lärarens problem är alltså inte att hitta litteratur utan att välja rätt litteratur. De texter
som väljs av läraren för klassen måste ha en potential att svara mot klassens
kunskapsbehov, vilket är en förutsättning för att möjliggöra ett möte mellan läsare
och text (a.a). Det är därför viktigt att som lärare vara medveten om vad som
eftersöks i texten, vad läraren ser i texten och den möjliga användningen av texten.
Det räcker dock inte att läraren gör en textanalys av den tänkta skönlitteraturen
utifrån pedagogiska kriterier, utan hänsyn måste alltid tas till elevernas erfarenheter
och föreställningar (Malmgren, 1997). Även Lpo94 poängterar vikten av det
Malmgren skriver:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

(Skolverket, 2006 s. 4)

All läsning tar sin utgångspunkt i tidigare läsning därför är det viktigt att läraren
känner till vad eleverna har läst tidigare, eller vad de har fått läst för sig, för att
kunna fatta välgrundande beslut kring vad eleverna skall läsa i fortsättningen. Valet
av böcker får inte ske slumpmässigt eller grunda sig på stundens ingivelse. Urvalet
som görs måste ständigt ses över och förnyas (Chambers, 1998). Här kan samarbete
mellan lärare och bibliotekarie öka möjligheten till att hitta rätt bok till rätt elev
(Taube, 2007).

2.13 Skolbibliotek

2.13.1 Angående skolbibliotek
Det har länge varit diskussion om kvalitén på grundskolornas skolbibliotek. Nilsson
(2007) uttryckte under 1900-talet sin misströstan kring att inte skolbiblioteken
uppmärksammades i vare sig styrdokumenten eller av regeringen, och hon
uppmanade att en kvalitetshöjning av skolbiblioteken i Sverige borde ske snarast.
Kritiken riktade sig mot den nuvarande lagen som rör skolbibliotek:

Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur
samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen

(Bibliotekslag: 1996:1596)

Den nuvarande Bibliotekslagen kommer att sluta gälla 2011-07-01. Istället skrivs
lagen kring skolbibliotek in i Skollagen där det står skrivet:

”35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.
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36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”.

(Skollagen Lag: 2010:860)

Lagen fastställer att det måste finnas en bibliotekslokal som tillhandagås av det
material som krävs för utbildningen, men lagen preciserar inte skolbibliotekens
verksamhet eller utformning.

Även Lpo94 och Lg11 förespråkar ett undersökande och kunskapssökande arbetsätt
för eleven och skriver bland annat: ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska
utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans
verksamhet.” (Lgr 11 s.10).

2.13.2 Bibliotekariens roll

Nilsson (1997) skriver att skolbiblioteket borde vara en självklarhet på varje skola
för att hjälpa eleverna att nå upp till målen som är utformade i styrdokumenten.
Svenska kulturrådet (2008) betonar skolbibliotekens vikt i arbetet med att främja
elevernas språkutveckling och stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur.
Bibliotekarien är en nyckelperson i biblioteket och i en föränderlig värld har
skolbibliotekarien en roll som skolans omvärldsbevakare och skall fungera som
förmedlare till både elever och personal. Kulturrådet uppmärksammar problemet att
elever okritiskt använder material och hur kunskapen i hur de tar fram material och
söker i lämpliga källor brister. Bibliotekarien skall fungera som ett hjälpande medel
för eleverna så att de lär sig att hantera informationssamhälle genom att erbjuda
eleverna möjligheten att använda sig av ett brett utbud av källor (a.a).

2.13.3 Läraren i samarbete med bibliotekarien
Kulturrådet (2008) skriver om skolsatsningar som har gjort i arbetet med att
samverka lärare och bibliotekarier. Tips de ger är att ha en bokvagn med böcker som
är valda efter elevernas nivå och erfarenheter. Bibliotekarien har som ansvar att leta
sagor på alla de språk som eleverna talar.  Att läraren och bibliotekarien själva har
läst böckerna är en förutsättning för att föra en diskussion kring det lästa. När läraren
visar intresse ökar det även motivationen hos eleven för fortsatt läsning och läraren
fungerar som förebild av en person som konsumerar böcker. För läraren bör det vara
självklart att skicka iväg sina elever till skolbiblioteket under lektionstid och ta hjälp
av bibliotekarien i val av böcker till undervisningen.  Bibliotekstjänst (2002) har gett
ut boken ”Skolbibliotek i fortsatt medvind” där de ger tips på flera idéer och
modeller hur samarbetet kring bibliotek, bibliotekarie och lärare kan ske. Boken
visar på flera positiva aspekter kring bibliotek i skolan; det höjer kvalitén på
undervisningen, böcker fungerar som ett komplement till läroboken, ger redskap för
ett livslångt lärande, möjliggör för eleverna att vara aktiva i sitt kunskapssökande,
det är effektivare att lära sig än att bli lärd, når alla barnen, möjlighet att använda IT i
meningsfulla sammanhang etc. Det viktiga är att skolbiblioteket i sig inte är målet,
utan ett medel för att uppnå skolans mål (a.a).
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2.14 Sammanfattning
Vår undersökning har sin utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet som
grundar sig på att utvecklandet och lärandet sker i samspel med andra. Texten lever
inte isolerat, utan ingår i kommunikativa situationer. Att läsa är inte endast att
dechiffrera bokstäver utan läsaren utvecklas genom kommunikationen också socialt,
personligt, professionellt och emotionellt. All läsning i skolan måste vara
genomtänkt och meningsfull. För att elever lättare skall ta till sig texten bör den ha
utgångspunkt i elevernas egna intressen och förkunskaper.

Idag lever vi i ett postmodernt samhälle och texter behöver inte endast exkluderas till
litteratur utan vi talar om vidgat textbegrepp som även inbegriper bilder, filmer,
digitala texter på internet, multimedia och datorspel. Elevernas intressen utanför
skolan måste tas på allvar i undervisningen.

Det finns skilda förhållningsätt till texter där läraren kan se läsningen som en
färdighet, som en förmedlare av kulturarvet eller som en läsfrämjande aktivitet.
Läsning kan också ses som en väg till upplevelser där elevens personliga
läsupplevelse och individens personlighetsutveckling står i fokus. Ytterligare ett
förhållningsätt är att se litteraturen som en källa till kunskap. Livet, samhället och
historia är inget som är givet och oföränderligt utan skapas av människor och
mänskliga aktiviteter. För att förhålla sig, ta ställning och känna sig delaktig måste
eleverna ges tillfällen att reflektera över kunskaper, vilket kan göras genom läsning
och skönlitteratur.

Det finns flera olika sätt att arbeta med litteratur i skolan, två vanliga metoder är
bänkbokssystem och högläsning. Här krävs att läraren tar sin roll som förmedlare av
litteratur på allvar och gör genomtänkta litteraturval. Inför 2011 kommer en
förordning om obligatoriska skolbibliotek skrivas in i skollagen, vilket vi hoppas på
kan bidra till ett bättre samarbete mellan lärare och bibliotekarier för att finna rätt
bok till rätt individ. Vi hoppas på att inte biblioteket i sig är målet med lagen, utan att
biblioteket skall fungera som ett medel för att uppnå skolans mål.
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3 PROBLEM
Syfte med vårt arbete är att undersöka hur lärare, i de tidigare åldrarna, arbetar med
skönlitteratur samt vilken utgångspunkt de tar ur elevernas tidigare erfarenhet och
kunskaper i sitt arbete. Vi vill undersöka hur lärare väljer texter till eleverna och
vilket samarbete de har med bibliotek och bibliotekarie för att finna passande
litteratur. Vi vill också ta reda på vilket syfte lärare har när de använder skönlitteratur
i sin undervisning.

– Hur arbetar lärare med skönlitterära texter utifrån ett elevnära perspektiv?

– Vilken roll har läraren som förmedlare av skönlitterär litteratur?

– Vilket samarbete finns med bibliotek och bibliotekarie för att finna böcker
som passar eleverna?
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4 METOD

4.1 Undersökningsmetod
Vi valde intervju som vår undersökningsmetod, för att det gav oss djupare syn och
data. Repstad (1999) anser att kvalitativa intervjuer lättare fångar en persons
erfarenhet och förhållningsätt och ger ett mer nyanserad svar än vad en kvantitativ
intervju i form av enkät ger. Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuer är en
metod för att samla information som bygger på frågor.

Vi ville att våra intervjuer mer skulle fungera som ett givande samtal kring
skönlitteratur ur ett elevnära perspektiv, än en strikt intervju. De intervjuade fick
under ca 45 minuter både tid och möjlighet att berätta och förklara sina pedagogiska
föreställningar och val under intervjuns gång. Vi använde oss av en intervjumall med
stödfrågor, som fungerade som vår minneslista. Detta för att försäkra oss om att de
frågor som vi ville ta upp inte glömdes bort. Repstad (1999) förespråkar dock en
intervjumall utan frågor med endast stödord.  Enligt honom kan för strikt följda
frågor bidra till att den intervjuade personen blir passiv och att svaren riskerar att bli
mer kortfattade (a.a.). För att intervjun skulle kännas mer naturlig utan allt för styrda
frågor så utvecklade vi intervjumallen med att formulera stödorden som stödfrågor.
De fungerade som ett stöd utan att styra oss.

Intervjuerna skedde enskilt med en intervjuare och en deltagare, för en mer förtrolig
miljö för den intervjuade. Vi spelade in intervjuerna för att minskar risken för
feltolkningar som kan uppstå. Repstad (1999) menar att handlingar och
handlingsmönster vanligtvis kan tolkas på flera olika sätt, men genom samtal och
dialog är det lättare att reda ut och klargöra.

4.2 Undersökningsgrupp
I undersökningen valde vi att lägga fokus på läraren och lärarperspektivet, och hur
lärarna arbetar med skönlitteratur ur ett elevnära perspektiv. Vi intervjuade fyra
lågstadielärare i Kalmar kommun om hur de tolkar begreppet elevnära texter och
deras inställning till arbetet med just det. De fyra intervjuade lärarna har varit
verksamma inom skolan i 2, 12, 35 samt 37 år och representerar olika skolor i
kommunen.

Anledningen till att vi valde just de lågstadielärarna var för att vi hade kontakt med
dem under vår utbildning och var bekanta med deras arbetssätt. Vårt syfte var att
samla material för en snävare och djupare diskussion för att skilja ut specifika
särdrag. Vi är medvetna om att undersökningsgruppen är begränsad i antal, vilket
inte ger oss en inblick i hur det fungerar i skolverksamheten i helhet. Repstad (1999)
beskriver kvalitativa studier som ”undersökningar av avgränsade och specifika
miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa
miljöer” (Repstad, 1999, s.23).
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4.2.1 Presentation av lärarna
Lärare A avslutade sina studier för lärarutbildningen 1998. Hon är utbildad 0-6 lärare
med inriktning på svenska och matematik. Hon har även studerat svenska som andra
språk under en termin. Hon har tidigare arbetat på en mångkulturell friskola numera
är hon verksam i en kommunal skola i årskurs 3. Lärare B gick ut lärarutbildningen
2009 med inriktning på skapande skola och drama. Hon är 0-3 lärare och har tidigare
arbetat i förskolan, just nu är hon verksam i en förskoleklass. Lärare C avslutade sina
studier 1973. Hon har läst svenska och specialpedagogik, hon har tidigare arbetat
som speciallärare för årskurs 1-6. Numera arbetar hon i årskurs 1. Lärare D blev klar
1975 med sin lärarutbildning och är 1-6 lärare med inriktning på svenska och
matematik. Hon har även läst drama en termin. Hon har tidigare varit verksam i
årskurs 4-6 samt 1-3 numera arbetar hon i en förskoleklass.

4.3 Databearbetning
Vi kategoriserar svaren utefter den informationen vi får ut genom intervjuerna. I
skolverkets publikation ”Att samla in och bearbeta data” (2000) står det att
intervjuer är en metod för att samla in och bearbeta material i en rad olika
sammanhang som t.ex. när du vill förstå snarare än att mäta något, vill få rika
detaljerade beskrivningar av situationer (hur något uppfattas, bearbetas eller
förändras). I vårt fall är det för att få en inblick i hur lärare uppfattar och arbetar med
begreppet skönlitteratur och elevnära texter.

Efter det att intervjuerna genomfördes lyssnar vi tillsammans av inspelningarna och
bearbetade dem genom att transkribera och försöker se samband – likheter och
skillnader på de olika lärarnas svar. Därefter arbetar vi med att försöka analysera och
kategorisera lärarnas svar för att sedan redovisa detta i löpande text i
undersökningens resultatdel. Vi valde att endast transkribera det som är relevant för
vårt resultat. Kvale (1997) skriver att långa uttalanden kan pressas samman i kortare
uttalande vilket den väsentliga innebörden av det som har sagts omformuleras i några
få ord. Genom detta förfaringssätt reduceras större intervjumängder till kortare och
koncisare formuleringar. Bennett Kastor (1988) menar att endast den information
som bedöms som relevant ska transkriberas och att en allt för stor mängd information
kan skymma siken för syftet med undersökningen.

4.4 Validitet och reabilitet
Patel och Davidson (2007) skriver att det alltid finns två aspekter som påverkar
resultatets utgång. Validitet som berör om undersökningen verkligen undersöker det
som avses och reliabilitet som berör om undersökningen genomförs på ett
tillförlitligt sätt. Vi anser att vi har god validitet och reliabilitet inom de
tidsbegränsningar som arbetet ger oss. Eftersom vi har intervjuat lärare som är
verksamma i svenskämnet och inom de åldersgrupper vårt arbete berör anser vi att vi
kommer få svar som är tillförlitliga att använda i undersökningen. Våra
intervjufrågor är utformade efter vårt syfte och de gällande styrdokumenten, det här
för att vi under intervjun skall beröra de aktuella ämnena inför vår diskussion. De
intervjuade lärarna bör ha förförståelse och praktisk kunskap såväl som teoretisk
eftersom våra frågor har sina utgångspunkter i de gällande styrdokumenten. Eftersom
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de intervjuade lärarna har kompetensens och legitimationen för det arbete som utförs
anser vi att svaren vi får utifrån våra frågeställningar har stor trovärdighet.

4.5 Metodkritik
Eftersom tänkande och kommunicerande tal inte är identiska och genom att det inte
heller finns någon omedelbar relation mellan dessa två förlopp (Säljö, 2005) så kan
vi inte heller göra anspråk på att vår metod representerar vad de intervjuade lärarna
tänker. Kommunikation är manipulerbart och det finns möjligheter att de intervjuade
lärarna har svarat efter vad de själva anser som ”korrekt” svar och enligt de svar som
de tror förväntas av dem. Det vi har fått svar på genom våra intervjufrågor är alltså
vad de intervjuade individerna finner rimligt och önskvärt att berätta. Säljö (2005)
skriver att om man får en fråga så svarar man. Detta görs oavsett om man någonsin
tidigare har tänkt på det som frågan gäller eller inte, vilket innebär att intervjuer
aldrig har någon garanti för hur pass reflekterade svaren är.

Eftersom vi endast har intervjuat fyra lärare kan vi inte göra några generella anspråk
med våra resultat. I vår diskussion gör vi kopplingar mellan tidigare litteratur och
våra genomförda undersökningar. Vi visar på likheter och skillnader i jämförelsen,
dock innebär inte diskussionen att vi jämställer vår undersökning med de referenser
vi har att tillgå från tidigare undersökningar. Vi är väl medvetna om att de källor vi
presenterar i vår bakgrund är betydligt mer omfattande än de vi presenterar. Vårt
syfte med arbetet är inte heller att redovisa resultat som kan ses som generella för
skolans verksamhet, utan för att väcka intresse för ämnet och för vidare forskning.
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5 RESULTAT
I den här delen redovisar vi intervjuerna. Vi redogör själva intervjuerna i olika
kategorier där vi anser finns samband dvs. likheter och skillnader i lärarnas svar.
Detta redovisar vi i löpande text i undersökningens resultatdel.

5.1 Intervju med lärarna

5.1.1 Definition av begreppet elevnära
Lärare A menar att det handlar om texter som barnen förstår som ligger dem nära,
litteraturen anpassas till barnens ålder, intresse och erfarenheter. Då hon arbetat på en
mångkulturell skola talar hon om vikten av att arbeta med skönlitteratur från andra
delar av världen, elevers intressen ska forma undervisningen.

”Ett barn som kanske älskar dinosaurier och hittar en bok om det, klart att de ska
få läsa i den då. Intresse, ålder spelar in, det är viktigt att de är intresserade av det
de läser. Barnen får ju oftast själv välja litteratur och sen jobbar vi utefter det, jag
anpassar undervisningen helt enkelt efter barnens intressen”.

Lärare B menar att när barn tar egna initiativ är det viktigt att den vuxne gör barnet
uppmärksam på det som sker när man läser. Det är viktigt att barn uppmuntras till att
läsa, ett intresse måste väckas.  Även den här läraren kopplar definitionen elevnära
till mångkultur.

”Jag önskar att det fanns fler mångkulturella böcker, det behövs mer
översättningar från andra länder än endast engelsktalande”.

Lärare C talar om att språket och litteraturen går hand i hand. Hon kopplar till
mångkultur och dilemmat att arbeta med läsförståelse med barn med svenska som
andra språk, läraren uttrycker en viss frustration och menar att hon bland annat
saknar böcker som är språkligt förenklade men ändå har samma innehåll som
”vanliga” böcker.

”Det är klart att språket och litteraturen påverkar varandra, språket är ju nyckeln
till allt, har du inte språket så kan du ju inte förstå det du läser […] tyvärr så
finns det ju inte böcker som kanske har samma innehåll men är förenklad
språkligt […] För att kunna läsa och förstå det man läser måste man ju kunna
språket och vägen dit att lära sig och utveckla språket sker genom litteratur”.

Lärare D anser att läsning är viktigt för att lära sig uppfatta språket på ett annat sätt,
bilder och text knyts samman när hon tillsammans med sina elever talar om boken de
läst. Elevnära skönlitteratur menar hon är böcker som har utgångspunkt i barnens
egna erfarenheter samt intresse.

När eleverna får läsa böcker som tar utgångspunkt i deras egna erfarenheter så
ökar förståelsen av innehållet och ordförståelsen blir enklare. Är det något de
finner speciellt intressant tycker de alltid det är roligt att återberätta kring det
lästa.

5.1.2 Motivation och självförtroende
Lärare A menar att ett intresse för läsning inte kan tvingas fram utan det är något
som väcks hos människor. Genom att arbeta på olika sätt med läsning så som
högläsning, temaarbete, läsning i grupp, använda olika medier som datorer, film kan
lärare stimulera elever till läsning.
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”Jag tror att alla älskar att läsa egentligen det tror jag faktiskt! Jag tror bara att
det gäller att hitta den typ av litteratur som fångar en och sen är man fast, nått
som är intressant och lockar. Man kan höra både vuxna och barn säga jag gillar
inte att läsa, jag tror inte på det dom har bara inte hittat sin litteratur. Dom har
inte fått rätt väg in bara”

Lärare B talar också om vikten av att barn själva tar initiativ till att läsa. Oavsätt
deras läsförmåga är det viktigt med uppmuntran så att ett intresse för böcker
etableras så tidigt som möjligt.

”Barnen sätter sig ofta under den fria leken och tittar i en bok. Helt av eget
initiativ. Även om de inte själva kan avkoda orden tycker de ofta att de är
spännande med böcker, jag försöker läsa med dem så ofta det går”

Lärare C redogör för bilderböcker och hur det underlättar arbetet för barn med annat
modersmål eller barn med talsvårigheter. Hon menar att bilden fungerar som ett stöd
till texten, sambandet mellan text och bild kan bli väldigt tydligt för ett barn som
saknar språket vilket leder till att de tolkar läsningen lättare.

När det gäller att öka elevers självförtroende vad det gäller läsning menar Lärare D
att det gäller att uppmuntra eleverna och att göra dem uppmärksamma på det som är
positivt och inte negativt.

”Positiv uppmuntran bara, barn är inte dumma, du kan ju inte säga gud va bra du
läser när de inte gör det, man ska inte haka upp sig på det negativa i början, det
viktiga är intresset och lusten är viktigast, det ska vara kul, lyfta barnens små
framsteg och på så vis leda dem fram och öka elevernas självförtroende.”

5.1.3 Lärare och föräldrar som förmedlare av skönlitteratur
Lärare A har alltid älskat böcker och hennes intresse för dem är stort, hon tycker
böcker är viktigt och att det är de vuxnas ansvar att visa det för barnen. Hon menar
att man kan se hur barnen utvecklas genom arbetet med skönlitteratur

” [ … ] barnen blir bättre på att diskutera, de blir bättre på att uttrycka sig, de blir
bättre på att skriva, och på att stava… eh… hittar orden lättare när de
kommunicerar, alltså det är allt, det är nyckeln till språket.”

Även Lärare B säger att hon älskat böcker så länge hon kan minnas och att hennes
mamma alltid läste för henne som liten. Av den anledningen har hon själv ett stort
intresse för skönlitteratur idag. Hon poängterar att det är viktigt att ha förebilder när
det gäller läsning. Det är pedagogens roll att visa att böcker finns och vad de används
till, även om de försöker samarbeta med föräldrarna varierar intresset från förälder
till förälder. Lärare B redogör för föräldrars inverkan på barns intresse för läsning,
hon menar att det finns föräldrar som personligen inte tycker om att läsa, vilket leder
till att de inte heller läser högt för sina barn. Lärare B säger att hon tycker det är
”jätte tråkigt” och att det märks att barn med föräldrar vars intresse för läsning inte är
hög ligger efter i språkutvecklingen.

Lärare C talar om att kontakten mellan skolan och hemmet när det gäller läsning
inte är särskilt stor. Likt de övriga lärarna har även lärare C ett stort intresse för
skönlitteratur sen hon var ung och anser också att föräldrarnas intresse för läsning
påverkar barnens inställning till det. Hon säger att en del föräldrar inte vill läsa, har
inte förmågan eller tiden.  Försök har gjorts att ha ett läsprojekt mellan hem och
skola men dessvärre har det inte riktigt fungerat berättar Lärare C.
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Lärare D säger också att lärare har ett stort ansvar när det gäller att förmedla nyttan
av läsning till föräldrar så att man arbetar aktivt med det både i och utanför skoltid.
De barn som älskar att läsa är oftast barn med föräldrar med högre utbildning, deras
inställning till läsning skiljer sig åt sen finns det barn som aldrig öppnat en bok innan
de började skolan berättar Lärare D.

”Det ligger inte i allas kultur att läsning e viktigt, man tar det för givet för att
man själv har den synen för man vuxit upp här men en familj som kommer från
ett annat land, där det inte läggs så stor vikt på läsning kanske inte har samma
inställning till det som vi […] extra viktigt att vi som lärare presenterar för
föräldrar hur viktigt det är så att de också blir medvetna om nyttan med läsning
och att samarbetet mellan hemmet och skolan också blir bättre.”

5.1.4 Arbete med skönlitteratur i och utanför klassrummet
I jämförelse med de andra lärarna svarade lärare A mer omfattande och detaljerat om
hennes arbetssätt med skönlitteratur genom att ge utförliga och konkreta svar på hur
arbetet med skönlitteratur i undervisningen kan se ut. Av den anledningen tog hon
mer plats i redovisningen av just den här frågan.

Lärare A förmedlar att arbetet med skönlitteratur är enormt viktigt, särskilt i de
yngre åldrarna måste lärare arbeta aktivt med böcker så att intresset för läsning läggs
så tidigt som möjligt. Hon anser att det är viktigt att lära känna sina elever för att
kunna välja litteratur som passar dem. Lärare A menar att arbeta i mindre grupper
leder till samspel vilket är betydelsefullt när det gäller barns inställning till läsning.

”Där är det jätte mycket efter intresse. Jag tycker alltså att gruppuppgifter är jätte
bra, man kan jobba med läscirklar, alltså i olika läsgrupper […] eh där man kan
jobba på olika sätt, dels kan man arbeta med något som alla läser hemma som
man sedan diskuterar, sen kan man jobba med högläsningsbok och ha
diskussionsfrågor utifrån bokens handling, kopplad till dem själva alltså hur hade
de gjort om de varit huvudkaraktären i boken. Boken blir liksom utgångspunkt
för olika värderingsövningar.”

När det gäller val av litteratur anser lärare A att det är intressen, erfarenheter samt
ålder som påverkar hennes val av skönlitteratur. Det framgår att lärare A använder
sig av drama för att locka elever till att läsa och tycker läsning är något man måste
arbeta med på ett varierat sätt, både i mindre grupper och i helklass.

”Vi har dels gjort så att vi vuxna har spelat upp en saga för barnen, eller så har
barnen spelat upp scener ur böcker, spelat upp och ändrat slutet på handlingen, vi
har ritat egna böcker alltså barnen har ritat bilder för att komma ihåg sagans
handling så att de sen kan återberätta den för varandra. Beror på vilken årskurs
man är i, lågstadiet har vi arbetat jätte mycket med drama”.

”Jag skulle nog kunna säga att halva min undervisning bygger på skönlitteratur
och arbetet med det på olika sätt, man måste variera arbetet med det så att barnen
inte tröttnar. Viktigt att vi vuxna visar barnen tidigt vikten av läsning”.

Lärare A har valt att använda sig av läsgrupper som är nivågrupperat och anser att
man på detta vis kan jobba utifrån varje barns olika förutsättningar. När jag frågar
om det inte finns en risk med att barn som befinner sig på den lägsta nivån stämplas
som svaga svarar läraren att barnen är väl medvetna om vilken nivå de befinner sig
på och anser att det är bättre att utgå ifrån varje elevs nivå. Hon menar att det är
viktigt att man från början visar att vi är alla olika och är olika bra på saker och ting.

Lärare A poängterar att det är viktigt att det sker ett samspel mellan eleverna, att de
får ta del av varandras tankar och funderingar både i helklass och i grupper, lärare A
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påpekar dock att det är lätt att många elever inte kommer till tals när man arbetar i
helklass och anser att jobba i mindre grupper kan förhindra detta. När det gäller
skönlitteraturens funktion att erbjuda elever gemensamma tillfällen att reflektera och
dela med sig menar lärare A att detta sker i det hon kallar för bokcirkeln. Barnen får
tillfälle att prata om boken och handlingen. Läraren avbryter för att ställa frågor så
som; vad tror ni kommer hända nu, varför gjorde huvudkaraktären så, hur hade du/ni
gjort istället är något som uppskattas av eleverna. Inställning till genus och hur det
påverkar arbetet med skönlitteratur är lite svårtolkad, dels menar lärare A att det är
viktigt att ha i åtanke när man bemöter elever t.ex. att pojkar får mer
uppmärksamhet, och dels så är det inget som direkt påverkar val av litteratur, även
här är det själva intresset som styr, en bok som generellt många intresserar sig för
avgör vilken bok hon väljer att arbeta med.

”Flickor och pojkar e olika sen finns det ju en viss norm i samhället som råder
och vissa saker anses vara ”flickigt” och andra ”pojkigt” men jag menar det är
inget som jag tänker på direkt, vill en tjej läsa om något som är typiskt ”pojkigt”
så är det ju inget som säger att hon inte får göra det […] Alla texter är texter,
tycker man nått e intressant så fastnar man och det ger en nånting och man
utvecklas.”

Lärare B säger att hennes inriktning på bild och drama syns i hennes undervisning.
Ett exempel är att hon använder böcker som material för att dramatisera olika
händelser om känslor och genusfrågor. Hon redogör för att hon försöker ha
sagostund med barnen varje dag, ibland får barnen måla någonting kring sagan.  Hon
försöker även använda sig av nya böcker som är mer genusmedvetna men att det i
slutändan är själva budskapet och barnens intresse som avgör vilken bok de arbetar
med. Lärare B säger att arbetet med skönlitteratur måste vara ämnesövergripande,

”[…] barnen måste förstå varför de ska läsa en bok i ett ämne och en faktatext i
ett annat, temaarbeten är ett bra sätt att lära barn nyttan med läsning genom att
göra det hela kul, varför inte låta barnen spela teater, måla, dansa eller sjunga?
Läser vi en saga och barnen älskar den, varför inte utveckla det hela, utmana
barnen istället, låt dem berätta sagan för oss vuxna. Alla vill väl visa att de är bra
på något och få erkännande för det.”

Lärare C anser att pedagoger skapar läslust hos barn genom att ha böcker som
lockar och intresserar barnen och att dramatisering av skönlitteratur kan väcka en
nyfikenhet för att läsa själv. Ju mer engagerad läraren är desto roligare blir det för
barnen. I undervisningen använder hon sig av klassiker som Snövit, Rödluvan
eftersom barnen många gånger känner igen figurer ur filmer. Att tala om sagor och
vad som är typiskt för sagor med barnen är något som lärare C gör under sin
undervisning.

”Det är viktigt att prata om det vi läser, barnen får chans att ställa frågor om de
inte förstått något, vi stöter kanske på ett nytt ord. Allt är möjligt när man arbetar
med skönlitteratur […] det är egentligen pedagogen själv som antingen
begränsar sig eller utvecklas och växer.”

Lärare C säger att hon försöker läsa böcker från andra länder även om det inte har
några barn med utländskt ursprung i klassen.

Lärare D anser att det är viktigt att leken får ta plats och vara en del av
undervisningen, barnen ska tycka det är roligt att komma till skolan. Hon försöker
läsa en bok varje dag tillsammans med barnen men säger att det tyvärr händer att
lässtunden uteblir om de ska hinna med andra saker de måste börja arbeta med eller
göra färdigt.
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5.1.5 Samarbete med bibliotek, högläsning och
bänkboksläsning

När det gäller att bedöma sin egen kompetens anser Lärare A att hon har tillräckliga
kunskaper om barn- och ungdomslitteratur för att kunna arbeta med elevnära texter,
Vid val av skönlitteratur är bibliotekarierna till stor hjälp, hon finner det väldigt
positivt att samarbeta med biblioteken och de försöker hinna med ett besök i veckan.
Lärare A vill att barnen ska lära sig om biblioteket och förankra det i deras vardag på
så vis blir det naturligt att gå till biblioteket.

”Lärare som tycker det är viktigt med läsning får elever som också tycker det för
de arbetar mer med skönlitteratur. Klasser där man läser mycket där blir intresset
mycket större, läraren själv har ett genuint intresse som smittar av sig på
eleverna. Sen har ju många tyvärr den inställningen att de använder skönlitteratur
som något man gör för man inte har något annat att göra, ah nu e det 5 minuter
kvar, ta upp era böcker och läs tyst, det är ju synd man måste visa att det är en
del av undervisningen och det gör man ju inte när man använder det på det viset
[…] Det ska genomsyra skolan på något sätt.”

Lärare A redogör för att hon arbetar med något som kallas för drop in- tider på
morgnarna mellan kl. 7,15 – 8,10. Det innebär att eleverna kan droppa in under tiden
och förväntas börja läsa tyst i en bok de valt själva. På så vis störs inte
undervisningen om någon skulle komma för sent eller liknande och eleverna får
tillfälle att börja morgonen i sin egen takt.

Lärare B uttrycker att hon har för lite kunskap kring vilken litteratur som finns att
arbeta med, metoder för hur man lär barn läsa anser hon ha kunskap om men inte
vilket material som är användbart för metoderna. Läraren B säger att samarbetet med
biblioteket är väldigt bra och att bibliotekarien är till väldigt stor hjälp när det gäller
att presentera nya böcker som kommit in.

”Det känns tryggt att ha bibliotekarien till hjälp när vi ska låna böcker, hon har ju
mer erfarenhet än mig biblioteket bjuder ofta in till sagostunder […] när
bibliotekarien möter upp oss är hon utklädd med trollstav och mössa. Så får vi gå
in i ett särskilt rum, så får alla barnen sätta sig i en rund ring på olika kuddar. Så
läser hon ur fyra nyinkomna böcker. Barnen älskar detta.”

Lärare C när det gäller sin kunskap kring barn och ungdomslitteratur anser läraren
att hon är kompetent men att det ändå är svårt att hitta böcker som passar. Även hon
redogör för att val av litteratur sker med hjälp av bibliotekspersonalen Biblioteket
som tidigare fanns på skolan lades ner på grund av ekonomiska skäl. Numera sker
samarbetet med bokbussen som kommer ut till skolan en gång i veckan eftersom
flera klasser delar på den blir det ett besök varannan vecka.

”[…] de flesta första klassare orkar inte läsa så mycket under en vecka, jag
tycker det är lagom att gå till bokbussen varannan vecka, vi måste anpassa oss
till de andra i skolan så är det. Barnen hade nog tyckt det varit roligt om vi varit
där varje vecka men jag försöker ha många böcker i klassrummet så att miljön
hela tiden präglas av böcker.”

Lärare D anser även hon att hennes kunskap kring barn och ungdomslitteratur är
bra. Hon har koll på vad som går hem hos barn men man ska aldrig bli för självsäker
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heller, bara för att något fungerat på en grupp med barn betyder det inte att det
kommer att göra det med en annan. Det gäller att aldrig bli för bekväm i sin roll som
lärare, viktigt att man hela tiden vill lära sig nytt och utvecklas.

Har man jobbat i så många år, då har man en hel ryggsäck att plocka fram
material ifrån […] men man ska akta sig… det gäller att ha koll på vad barnen
tycker om och försöka integrera det i undervisningen […] sen är det ett plus om
läraren tycker om det hon/han gör också (skratt). Att kunna använda rösten och
ha inlevelse när man läser är jätte viktigt speciellt om du vill väcka ett intresse
för läsning hos barn.

5.1.6 Sammanfattning av resultat
Något som alla intervjuade lärare var överens om var begreppet elevnära. Lärarna
hade olika sätt att utrycka sig på men samliga lärare förstod att det handlade om att
arbeta med texter som har utgångspunkt i elevers intressen och erfarenheter.  Vad
gäller sambandet mellan intresse för skönlitteratur och motivation och
självförtroende kan vi inte dra en direkt koppling till att lärarna har samma syn. De
talar om att intresse måste väckas och inte tvingas fram, att det är viktigare att
uppmuntra barnens små framsteg istället för att hacka upp sig på det negativa. Detta
anser lärarna vara möjligt genom att variera läs undervisningen med hjälp av tex.
olika medier. Det vi kan tolka ur resultatet är att lärarens eget intresse för böcker
påverkar hennes/hans inställning till läsning. Samtliga lärare i undersökningen
redogjorde för att det fanns ett samband mellan elevens läsintresse och
hemförhållanden.  I arbetet med skönlitteratur menar lärarna att det finns många
möjligheter, det är endast vi själva som sätter gränser på hur vi kan arbeta med
texter. Lärarna ger exempel på att de arbetar i hel – och halvklasser, de delar in sig
efter läsgrupper som är nivågrupperad, boksamtal förekommer, sång, drama och
teater är också inslag i arbetet med skönlitterära texter. Samarbetet med skolbibliotek
och bibliotekarier är ett ämne som är viktigt då det inte är något ovanligt att skolor
faktiskt inte har tillgång till vare sig skolbibliotek eller bibliotekarie. Lärarna i
studien redogör för att det saknas resurser för att underhålla skolbibliotek men att de,
i den mån det går, försöker ha ett samarbete med bibliotek och bibliotekarier.
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6 DISKUSSION

6.1 Pedagogers syn på elevnära texter
I vår undersökning kom vi fram till att de intervjuade lärarna var alla bekanta med
begreppet elevnära texter. De redogör för att elevnära texter har sin utgångspunkt i
elevernas erfarenhetsvärld samt intressen. Tre av de fyra intervjuade pedagogerna
kopplar begreppet elevnära till mångkultur. De menar att en elevnära text kan t.ex.
vara skönlitterär som valts med hänsyn till barn med ett annat modersmål än svenska.
En av lärarna kopplar begreppet elevnära texter till barn med talsvårigheter och anser
att bilderböcker är till stor hjälp i arbetet med att tydliggöra sambandet mellan text
och bild.

I Lpo 94 under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att undervisning skall
anpassas efter varje elevs olika förutsättningar och behov. Verksamheten ska främja
elever fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers
bakgrund, kunskaper, tidigare erfarenheter och språk (Skolverket, 2010-11-21)

Nilsson (2007) skriver att om texterna är kopplade till sådant som eleverna har
intresse för och som de redan har en viss erfarenhet kring blir läsning en meningsfull
aktivitet. Den värld eleverna möter i litteraturen måste ha en anknytning till deras
egen värld för att den skall bli en riktig tillgång i skolan (a.a.). Alla fyra pedagoger
talar om just vikten av elevers eget intresse för läsning, de uttrycker att det är
grundläggande att barn uppmuntras till att läsa, upptäcka och erfara skönlitteraturens
möjligheter. Lärarna förmedlar att positiva erfarenheter i arbetet med texter i sin tur
leder till att elevers inställning till skönlitteratur också påverkas. Två av lärarna talar
om att en varierad undervisning där elever arbetar med texter på olika sätt –
temaarbete, film, drama, smågrupper m.m. leder till att elever stimuleras till läsning.
Alla fyra lärare anser att tilltron till den egna förmågan påverkar elevers prestationer,
att det som lärare gäller att lyfta eleverna och utmana dem så att de utvecklas.
Lindqvist (2002) skriver att den vuxne har en viktig roll när det gäller att bevara
leken i skolan, om den vuxne inspirerar barnen och väljer texter som kan engagera
både barnen och sig själv kan de tillsammans med eleverna gå in i texten och skapa
fiktiva världar som kan utveckla deras fantasi och kunskaper på ett lustfyllt sätt. Vi
håller med om att det är viktigt att pedagoger har elevers intresse och erfarenheter i
åtanke när de skall arbeta med skönlitteratur däremot var vi förvånade över en del
lärares svar om hur deras undervisning såg ut. Två av lärarna redogjorde för en
varierad undervisning där barnen fick tillfälle att använda alla sina sinnen, en av
lärarna integrerade leken i sitt arbete med texter till vis utsträckning medan en av
lärarna hade en mer traditionell syn på läsning och arbetet med skönlitteratur.
Swalander (2006) skriver att lärare måste tänka på att variera undervisning så att
eleverna utmanas utifrån den individuella nivå de befinner sig på för att väcka lust
och motivation för läsning.

6.2 Läraren som förmedlare av skönlitteratur
Alla fyra pedagoger förmedlar att deras eget intresse för läsning alltid varit stort och
att de är införstådda i den roll de har som förebild för eleverna. Vad gäller samarbetet
med hemmet säger lärarna att intresset från föräldrar varierar, men att det finns en
koppling mellan hemmiljön, föräldrars intresse och elevers inställning/intresse för
skönlitteratur finns det inget tvivel om. Lärarna är medvetna om att de i sin
profession är ansvariga för elevers språkutveckling och att de genom arbetet med
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skönlitteratur kan se vart eleven befinner sig. Taube (2007) skriver att elevens
sociala omgivning har betydelse för självförtroendet och läraren har ansvaret för att
skapa ett inlärningsvänligt klimat, där läraren accepterar eleven och ser deras starka
och svaga sidor som utvecklingsmöjligheter.  Lärarna i vår studie arbetar mer eller
mindre på ett varierat sätt med skönlitteratur och elevnära texter. De försöker alla
anpassa undervisningen utifrån barnens intressen och erfarenheter. Två av lärarna
talar om att arbeta i mindre grupper i form av bokcirklar, den ena använder sig av
texten som utgångspunkt för olika värderingsövningar - barnen får tillfälle att
samtala och diskutera. Uppgifterna barnen får kan variera i bokcirkeln. Samma lärare
har läsgrupper som är nivågrupperat och arbetar utifrån där barnen befinner sig. Hon
menar att barnen blir bekväma med kamrater som är på samma nivå som en själv då
de får tillfälle att dela med sig av sina funderingar, ställa frågor om handlingen m.m.
Lindö (2005) skriver att skönlitteratur är jagstärkande då berättelsen uppmuntrar
andra till att ta initiativ till att berätta. Läsning erbjuder elever tillfälle att identifiera
sig med eller känna sympati för bokens karaktär, författaren menar att det är
empatigrundade eftersom det bidrar till elevers förståelse för känslor och
upplevelser. Således kan böcker fungera som ett underlag för samtal och reflektioner.

Den andra läraren varierar arbetet med böcker genom att ibland arbeta i helklass och
ibland i mindre grupper. Hon säger att högläsning är något som prioriteras men att
det är lätt hänt att det inte hinns med ibland. Lindö (2005) skriver att högläsningens
syfte skall fungera som underhållande, där skönlitteraturen fungerar lockande,
engagerande och roande för eleverna. Kunskaper och erfarenheter lär barnen in
genom lek och de lär när de har roligt.  Med tanke på hur viktigt det är att arbeta med
skönlitteratur finner vi det en aning överraskande att pedagoger har så lätt att välja
bort lässtunden på grund av andra prioriteringar. Lindö (2005) skriver att läsning
fungerar språkutvecklande, den som läser är en språklig förebild när det gäller uttal,
meningsbyggnad och ordkunskap. Litteraturen fungerar som intresseväckande och
sagostunden kan stimulera elevers fantasi och kreativitet samt inspirera dem till att
vidareutveckla sina idéer och tankar.  I vår undersökning uttrycker lärarna att de kan
se ett samband mellan barnets hemmiljö och deras intresse för böcker. De är alla
väldigt medvetna om sin egen roll som en läsande/skrivande förebild men det finns
en viss risk att välja bort läsning istället för att ta vara på de befintliga lässtunderna.
På så sätt förmedlar man en viss inställning till läsning vilket i sin tur påverkar
elevernas inställning till ämnet.

En annan lärare använder sig av klassiska sagor som barnen känner igen. Chambers
(2009) menar att ett lyckat boksamtal är när alla deltagare har samma erfarenheter ur
samma bok. Läraren måste tala om sådant som intresserar och berör eleverna. När
både barnen och den vuxna är engagerade i samma sak ökar chansen för att de ska
uppmärksamma samma faktorer, händelser och för att de ska kunna tolka
situationerna på ett likartat sätt samt finna ett gemensamt förståelsemönster. En
fjärde pedagog kopplar arbetet med skönlitteratur till arbetet med genus och säger att
de nyare böckerna är mer könsneutrala än de gamla klassiska sagorna, hon arbetar
gärna med dessa böcker men att det ändå är barnens intresse som avgör vilken bok
de läser eller arbetar med. Kursplanen i svenska lägger stor vikt på litteraturläsning
och menar att film, teater och skönlitteratur förmedlar erfarenheter och upplevelser
av diverse känslor. De hjälper människan förstå sig själv och sin omvärld. Både den
gemensamma och individuella erfarenheten i arbetet med skönlitteratur bidrar till att
ge svar på vardagliga och existentiella livsfrågor.
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De intervjuade lärarna talar alla om att ha en undervisning som är underhållande och
intressant, att arbetet med skönlitteratur skall locka barnen och utveckla en
nyfikenhet för böcker.  Magnusson (2004) skriver att barn måste själva förstå nyttan
med aktiviteten för att finna det meningsfullt. Författaren anser att barn känner lust
genom lek och eftersom de lär genom leken måste vuxna försöka integrera de båda
faktorerna med varandra. Om ett barn finner det hon eller han gör meningsfullt,
utvecklar barnet lust och motivation att upptäcka nya saker i sin omgivning (a.a.) Vår
undersökning visar att de intervjuade lärarna är öppna för att använda olika
uttrycksformer i sin undervisning, En av lärarna använder bild och drama när hon
arbetar med böcker och sagor. En annan vet att barnen har koll på sagofigurer från
filmer och använder dem i sitt arbete med böcker och läsning. En tredje använder
drama både själv när hon skall göra undervisningen ”roligt” och tillsammans med
barnen när de skall spela upp en händelse från en bok eller liknande.  Lindö (2005)
menar att tematiskt arbete är oberoende av traditionella läromedel och att fokus
ligger på kunskapsökning i arbetet med olika litterära texter. Det är intresse och de
frågor som skall behandlas som styr undervisningen inte det som står på schemat.
Lindmark (2003) talar om att elevers intresse för IT och media bör tas på allvar i
skolan. Författaren skriver att det inte enbart är genom läsning som man anammar sig
och bearbetar en text utan även genom diskussion, avlyssning, film, video och bilder.
Trots att vår studie visar att lärarna är öppna för ett mer kreativt arbetssätt med
skönlitteratur och elevnära texter är det bara hälften som använder och provar på nya
medier och arbetsformer. Även om alla pedagoger använder sig av drama, sång och
dans till en viss utsträckning, kan vi se att det görs för lärarna är införstådda med att
undervisningen skall präglas av en viss lekfullhet för att ett intresse ska väckas.

Vid en jämförelse för undervisningsmiljön som råder hos de olika lärarna i vår
undersökning med de nationella kvalitetsgranskningarna för läs- och skrivprocesser
(Skolverket, 1999) kan vi konstatera att alla lärare egentligen strävar efter en A-
miljö. Den präglas av en tillåtande miljö som utgår ifrån elevernas erfarenheter.
Läraren fungerar som handledare och arbetet med läs och skrivprocesser sker
systematiskt och medvetet. Vi anser att endast en av fyra lärare uppnår kriterierna för
vad en A- miljö kräver. Övriga pedagoger befinner sig till viss del i en B-miljö men
är på väg till A-miljön. Något som är positivt är att ingen av lärarnas undervisning
präglas av enbart lärarstyrd och enstämmig miljö dvs. C-miljö.

6.3 Samarbete med bibliotek och bibliotekarie
I vår studie kom vi fram till att alla lärare har en positiv inställning till samarbetet
med biblioteket. Tre av fyra lärare ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om barn och
ungdomslitteratur för att kunna arbeta med det. En fjärde pedagogen tyckte hon hade
för lite kunskap om vilken litteratur som var tillgänglig och bra att använda. Vi anser
att det kan ha att göra med att hennes yrkeslivserfarenhet är betydligt lägre än de
övriga pedagogernas. Även om hon hade ”mindre kött på benen” än de andra lärarna
tyckte hon, i likhet med de övriga pedagogerna, att bibliotekarien var till väldigt stor
hjälp vid val av skönlitteratur. Endast en av fyra lärare nämner ett skolbibliotek, de
andra lärarna säger att de söker sig till kommunala bibliotek då skolbiblioteken fått
läggas ner av olika skäl t.ex. ekonomiska. Med tanke på att Nilsson (1998) skriver att
skolbibliotek borde vara en självklarhet på varje skola är det synd att lärarna i vår
undersökning redogör för en annan verklighet. Skolbibliotek är till stor fördel vad det
gäller elevers läsutveckling (a.a.). Vi anser att samarbetet mellan lärare och bibliotek
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måste bli bättre för att eleverna ska uppleva läsning som en aktivitet de har nytta av.
Genom att visa nyttan med läsning och utnyttja varandras kompetenser kan vuxna
vara bättre förebilder för eleverna. Svenska kulturrådet (2008) betonar
bibliotekariens roll och menar att de ska fungera som en hjälpande medel för att
eleverna ska utvecklas och lära sig hantera informationssamhället vi lever i. Det
tidigare forskning och vår undersökning kommer fram till är att resurser för att
upprätthålla en fungerande skolbibliotek med aktuella medier och en kunnig
bibliotekarie inte räcker till. Det läggs alldeles för lite tid och pengar på att
organisera ett skolbibliotek, detta är något som de intervjuade lärarna höll med om
samtidigt som de uttryckte att samarbetet som existerade med bibliotekarier var
väldigt givande.

Svenska kulturrådet (2008) skriver att det bör vara självklart för läraren att skicka
iväg sina elever till skolbiblioteket under lektionstid och ta hjälp av bibliotekarien i
val av böcker till undervisningen. Men om det inte finns tillgång till något
skolbibliotek finns det lärare som ser till att elever kommer i kontakt med
skönlitteratur på andra sätt t.ex. bokbussen. Bibliotekstjänst (2002) visar på flera
positiva aspekter kring bibliotek i skolan; det höjer kvalitén på undervisningen,
böcker fungerar som ett komplement till läroboken, ger redskap för ett livslångt
lärande, möjliggör för eleverna att vara aktiva i sitt kunskapssökande, det är
effektivare att lära sig än att bli lärd, når alla barnen, möjlighet att använda IT i
meningsfulla sammanhang etc. Det viktiga är att skolbiblioteket i sig inte är målet,
utan ett medel för att uppnå skolans mål (a.a.).

Lärarna i undersökningen ser positivt på samarbetet med bibliotek och bibliotekarie.
De är väl medvetna om hur de kan integrera skönlitteratur i barnens vardag men
uttrycker en viss frustation över att det inte finns resurser för att ett sådant samarbete
ska ske kontinuerligt, det vi kan tolka av intervjuerna är att lärarna i varje fall gör så
gott de kan med de förutsättningarna de har på respektive skola och klass. En av
lärarna redogör för att skolbiblioteket lagts ner men att hon trots allt försöker ha ett
samarbete med bokbussen som de har tillgång till varannan vecka. Utöver det
försöker lärarna skapa en klassrumsmiljö med många böcker så att eleverna har
tillgång till böcker även om de inte alltid kan ta sig till ett bibliotek.

Vi har under arbetets gång blivit både förvånade och inspirerade över lärarnas svar
och det resultatet som vi kommit fram till. Möjligheterna är många i arbetet med
skönlitteratur och elevnära texter men det finns även hinder. Många faktorer
påverkar lärarens arbete så som elevers intresse, hemmiljö, resurser men det är först
och främst upp till läraren hur undervisningen ska utformas och hur mycket
tid/energi som läggs ner på skönlitteratur och läsning.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Vi la märke till att när lärarna talade om elevnära texter gav de gärna exempel på det
genom att koppla det till mångkultur och barn med svenska som andra språk En
elevnära text för ett barn med annan modersmål än svenska var kanske en saga från
det barnets hemland. Något som vi finner skulle vara intressant att undersöka är hur
lärare arbetar med elevnära texter ur ett mångkulturellt perspektiv. Utgår de ifrån
elevens erfarenheter och intressen och hur ser arbetet ut då, är där någon skillnad på
hur lärare lägger upp undervisningen? En annan sak som lärarna talade om var deras
syn på genus, endast en lärare redogjorde för att hon medvetet valde att arbeta med
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genusneutrala sagofigurer ibland. De andra lärarna sa att de var medvetna om att
flickor och pojkar behandlas annorlunda men att det inte var något de arbetade med
aktivt. Således undrar vi om det nu är möjligt att arbeta med genusfrågor i arbetet
med sköntlitteratur och elevnära texter, hur kommer det sig att endast ett fåtal lärare
faktiskt gör det?
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BILAGA 1

Elevnära perspektiv
 I kursplanen står det att elever skall kunna läsa elevnära skönlitterära texter.

Vilken är din definition av elevnära texter?

 Kursplanen skriver att språket och litteraturen har stor betydelse för den
personliga identiteten. På vilket sätt anser du att det har det?

 Eleven skall på egen hand och i samspel med andra vidga sina erfarenheter
genom läsning av skönlitteratur. På vilket sätt arbeta ni med det här?

 I ämnet svenska skall språk och litteratur behandlas som en helhet? Hur
arbetar du med det här?

 Arbetet med språk och litteratur skall ge gemensamma tillfällen till
gemensamma upplevelser att reflektera och tala om. Hur anser du att man kan
ta sin utgångspunkt ur litteraturen för gemensamma upplevelser?

 Hur arbetar du efter ett genusperspektiv när du väljer ut skönlitterära texter?

 Hur arbetar du med skönlitteratur för att eleven skall öka sin förståelse för
kulturellt mångfald?

 Hur väljer lärarna texter utifrån begreppet elevnära?

 Anpassar läraren texterna utifrån barnens behov?

 Hur ser lärarna på högläsningens betydelse för språkutvecklingen?

 Hur bearbetar elever och lärare de texter man läser?

Läraren som förmedlare av skönlitteratur
 Hur skulle du beskriva ditt eget intresse av skönlitteratur?

 Vilken roll anser du att du som lärare har som förmedlare av skönlitteratur?

 Anser du själv att du har tillräklig kunskap om barn – och ungdomslitteratur
för att kunna arbeta utifrån elevnära texter?

 Anser du att ni har tillräkliga resurser i skolan i form av skönlitterära texter
som hjälper dig i ditt arbete?

 Samarbetar ni med bibliotek för att hjälpa hitta rätt böcker till varje elev?
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 Hur fungerar kontakten med hemmet när det gäller att ta sin utgångspunkt i
varje elevs erfarenheter och intressen?

Lärarens påverkan av elevens intresse
 Hur kan du som lärare arbeta främjande för att elever läser på egen hand och

av eget intresse?

 Hur kan du som lärare stimulera till att eleven söker efter eget meningsfull
läsning?

 Hur stort anser du intresset av skönlitteratur är hos eleverna i din klass?

 Anser du att skönlitteraturen måste vara elevnära för att främja deras
intresse?

Påverkan på självförtroendet
 Anser du att elevens inställning till skönlitteratur kan påverka deras

självförtroende när de gäller läsning? På vilket sätt?

 Vad kan du som lärare göra för att öka elevens självförtroende när det gäller
läsning?


