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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att klargöra hur lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Jag har 
utgått från tidigare teorier om hur skönlitteratur kan användas i undervisningen, både genom läsning och 
genom samtal. Det är en survey undersökning baserad på enkäter och intervjuer från ett antal lärare 
verksamma på samma skola. Frågorna fokuserade på varför lärarna använde sig av skönlitteratur, hur de 
valde böcker och om och hur de sedan samtalade om böckerna de läst. Resultatet visade att både 
skönlitteraturen och samtalen var naturliga inslag i undervisningen, men de var inte alltid genomtänkta 
eller byggda på en tydlig struktur.  Alla lärare var dock eniga om det höga värdet av skönlitteratur i 
undervisningen.  

  

Abstract 

The purpose of the study was to clarify how teachers worked with imaginative literature in their teaching. 
I started out in former theories about how imaginary literature can be used in teaching, both within 
reading and through conversation. The study is a survey study based on questionnaires and interviews 
from a number of teachers active on the same school. The questions focused on why they used 
imaginative literature, how they choose books and if and how they afterwards converse about the books 
they read.  The results show that both the imaginative literature and the conversations are natural elements 
in teaching, but they where not always well thought-out or built on a clear structure. All teachers 
nevertheless agreed concerning the large value of imaginative literature in teaching. 
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Förord 

The breeze at dawn has secrets to tell you. 

  Don’t go back to sleep. 
You must ask for what you really want. 

  Don’t go back to sleep. 
People are going back and forth across the doorsill 

  where the two worlds touch. 
The door is round and open. 

  Don’t go back to sleep. 
 

    -Rumi 
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Inledning 
Jämfört med för bara femtio år sedan möts vi idag av ett massivt flöde av olika slags 
texter, framförallt via media. I dagens så kallade informationssamhälle är det viktigt att 
alla elever utvecklar sitt språk för att kunna delta på lika villkor. Det är en demokratisk 
rättighet och skolan har en betydande roll i denna språkutveckling.  
Svenskämnet hat länge haft en självklar plats i undervisningen men blickar man tillbaka 
ett par hundra år i historien ser man att det genomgått en förändring. Från att ha varit ett 
ämne med snäva ramar har det blivit ett, större och bredare begrepp. Sett ur detta 
historiska perspektiv kan det vara intressant att reflektera över svenskämnets förändring 
och då framförallt användandet av skönlitteratur i undervisningen. 

När det gäller språket och språkutvecklingen formuleras det på ett flertal ställen i 
senaste läroplanen (Lpo-94) de mål och riktlinjer som berör ämnet. Exempel på detta är 
formuleringen som finns under rubriken Skolans uppdrag. Där står att ”Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo-94: 2) och att varje 
elev ”… behärskar det svenska språket och kan lyssna aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift…”(Lpo-94: 4). Mer allmänt under riktlinjer formuleras att läraren 
ska organisera och genomföra arbetet så att ”… eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Lpo-94: 5).   
Kurslitteraturen under min utbildning på LHS och då särskilt inom min inriktning språk 
och språkutveckling, har återkommande påtalat vikten av att barn läser. Därför är det 
intressant, anser jag, att ta reda på om, vad och hur de läser. Teorier om språkutveckling 
tar ofta upp skönlitteraturens funktion i språkutvecklingen och de visar hur man till 
exempel genom medvetna val av böcker och strukturerade samtal om de böcker man har 
läst, kan främja språkutvecklingen.  
Debatten i media när det handlar om språkundervisningen i skolan har varit livlig, 
särskilt när det gäller andraspråksinlärning. Forskare, litteraturvetare och andra 
sakkunniga har alla åsikter om hur en sådan språkundervisning bör ser ut, men åsikterna 
skiljer sig åt något. Ebba Witt-Brattström skrev ett inlägg att man bör stärka 
svenskundervisningen i skolan och inte satsa så hårt på modersmålundervisningen (DN, 
23/3-06). Detta gav upphov till en intressant mediadebatt. Bland andra svarade Maria 
Schottenius (DN 20/5-06) att man i Finland har lyckats med språkundervisningen 
genom att använda sig av en slags blandform. Det vill säga eleverna läser och 
undervisas i både modersmålet och, i det här fallet, i finska språket. Många forskare 
menar att just detta är det optimala förhållningssättet till andraspråksinlärning. Den 
senaste tidens forskning visar att ett stabilt modersmål gynnar och underlättar 
andraspråksinlärningen. Även i debatten och forskningen om andraspråksinlärningen 
återkommer man till vikten av skönlitteraturens främjande funktion i språkutvecklingen 
(Schottenuis, 20/5-06).  
Metta Fjelkner (GP 29/9-05) skriver i en rapport om en undersökning som visar hur 
ungdomars läsvanor ser ut idag. Undersökningen är gjord av Lärarnas riksförbund och 
riktar sig till elever i skolår 7-9. Sammanfattningsvis visar undersökningen att 
ungdomar läser få böcker, både i skolan och på fritiden. Var femte elev uppger att de 
aldrig läser böcker i skolan. Skillnaden mellan könen är påtaglig, där pojkar läser 
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mindre än flickorna. De flesta böcker lånas via skolbiblioteken som därmed får en 
viktig roll, menar Fjelkner (29/9-05).  

”Vi lever i en kultur där läsningen är central /…/ Det är också en förutsättning för att kunna vara 
med i ett demokratiskt samhälle /…/ De senaste årens skolresultat har visat att lästräningen i 
skolan måste förstärkas.” (Fjelkner, 29/9 2005, GP debatt, :55) 

Under arbetets gång har jag även ansett det intressant att göra en reflektion över hur 
svenskämnet och då främst skönlitteraturens roll i undervisningen har sett ut bakåt i 
tiden. Detta historiska perspektiv redovisas kortfattat.   
Med hänvisning till styrdokument, kurslitteratur, allmän samhällsdebatt och historien är 
jag nyfiken på hur och i vilken utsträckning lärarna idag arbetar med läsning och då 
särskilt av skönlitteraturen.    
 

 
Tidigare undersökningar och teorier  

Piaget och Vygotskij 
Lev Vygotskij (1999) menar att barnet är en social varelse och språket fyller en social 
funktion. Han skriver att tänkandet och språket står i relation till varandra men utvecklas 
i olika takt. Däremot utvecklas ingetdera om inte en social kommunikation sker 
(Vygostskij, 1999).  
Jean Piaget (1973) däremot, anser att barnets språk har en individcentrerad funktion. 
Han menar att barnets utveckling går från det individuella till det sociala och den 
kommunikativa funktionen kommer i ett senare stadium (Piaget, 1973).   

Även Om Piagets och Vygotskijs teorier skiljer sig åt något, menar båda att barnet 
aktivt måste utforska omvärlden och ha ett aktivt samspel med omgivningen. Deras 
båda teorier har haft stor betydelse och påverkan när det gäller uppfattningar om 
språkutvecklingen.  

Litteraturens betydelse för språkutvecklingen 
Fokus i denna undersökning är på hur läraren använder skönlitteraturen i 
undervisningen. Tidigare teorier som behandlar detta område är exempelvis Louise M. 
Rosenblatts (2002) teori om samspelet mellan text och läsare. Titeln på hennes bok är 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Det är särskilt orden; utforskning 
och upptäcktsresa, som är intressanta. Hon beskriver ett förhållningssätt till litteratur 
som är högst användbart för lärare. Man kan beskriva hennes tankar och idéer om 
litteraturläsning som en transaktion mellan läsaren och texten. Läsningen ses som en 
handling och i den kommer läsarens individuella erfarenheter till uttryck. I läsprocessen 
utvecklas personliga associationer och reaktioner. I förordet berättar hon att hon skrev 
boken i syfte att bidra till ett demokratiskt samhälle och hon menar att 
utbildningssystemet har ett stort ansvar i denna process (Rosenblatt, 2002). Hennes tro 
var att litteraturundervisningen har särskilda förutsättningar för att bidra till en 
demokratisk fostran Vidare menar hon att genom litteraturen lär man känna sig själv 
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och andra och kan på så sätt också öka förståelsen för att människor är olika. 
”Studenterna ska inspireras av undervisningssituationen till att utveckla en fruktbar syn 
på människans beteende” (Rosenblatt, 2002:29). En bra litteraturundervisning ställer 
vissa krav på läraren. Han/hon må ha ett eget intresse för litteratur, vilket är en tillgång, 
men den egna smaken får inte vara den allenarådande. Han/hon måste utgå från den 
enskilda individens bakgrund, intresse och förutsättningar (Rosenblatt, 2002).  
 

”I en omvälvningstid måste skolor och universitet göra den studerande beredd att möta problem som 
omöjliga att förutsäga och kanske är av ett helt nytt slag. Han behöver förstå sig själv; han behöver 
utveckla harmoniska relationer med andra människor. Han måste komma fram till en filosofi, ett inre 
centrum från vilket han kan få perspektiv på det föränderliga samhället runt omkring sig; han kommer 
på gott eller ont att påverka dess framtida utveckling. All kunskap om människorna och samhället 
som skolan kan ge honom bör införlivas med hans faktiska livsström” (Rosenblatt, 2002:19). 

 

Gunilla Molloy (2002) har studerat mötet mellan läraren, litteraturen och eleven. Hon 
har kartlagt vad som händer i detta samspel, hur eleverna uppfattar val av litteratur och 
lärarens avsikter med litteraturen. Hennes undersökning är empirisk och hon har följt 
fyra högstadieklasser under tre år. Till att börja med konstaterar hon att svenskämnet är 
en konstruktion och vad det blir av det ”/.../varierar i hög grad från tid till tid, från skola 
till skola och även mellan klassrum” (Molloy, 2002:19). Hon menar att svenskämnet 
blir mer än ett ämne, det blir en arena för olika uppfattningar och viljor. Hon visar att 
det inte finns någon fast form i svenskämnet och hon har försökt se hur olika lärare 
konstruerar sina svenskämnen. Hon konstaterar att det inte finns mycket hjälp att få från 
kursplanerna, de är för allmänt formulerade, men ser däremot att lärarna ofta diskuterar 
hur de ska använda skönlitteraturen i undervisningen (Molloy, 2002). Tor G. Hultman 
(1994) påpekar att kursplanerna ofta har tagit intryck av vad som skett på fältet. Det 
innebär således att lärarnas arbete påverkar utformningen av kursplanerna. Ett exempel 
på detta är LTG-metoden1 som uppstod bland lärarna och sedan skrevs in i kursplaner 
(Hultman, 1994). Molloy diskuterar även lärarrollen. Hon, precis som Rosenblatt, är 
övertygad om det litterära samtalets tillgångar, men ser svårigheter att få det att fungera. 
Det kan bero på att vi har olika förutsättningar för sådana samtal och att samtalen saknar 
en tydlig struktur (Molloy, 2002).  

Aidan Chambers (1993) har utvecklat en teori, eller praktisk handledning, om 
boksamtal. Med litteraturens hjälp vill han öka barnens lust för läsandet. Genom att läsa 
och sedan samtala om böcker ökar man förståelsen för det man har läst. Chambers anser 
att skönlitteraturen är oumbärlig i skolans liv och han har som verksam lärare själv 
använt sig mycket av den. Han fokuserar mycket på boksamtalen och har en utarbetat 
strategi för hur dessa kan gå till. Han betonar hur viktigt det är att läraren är medveten 
om vilka texter som barnen möter. Lärarens val är det som är vikigast i det här 
sammanhanget och han menar att de som väljer också utövar makt. Andra regler som 
gäller för boksamtal är tid, sammanhang och att respektera elevens smak. När det gäller 
tid anser han att ett boksamtal tar mellan 40-60 minuter, men detta kan naturligtvis 
variera. Eftersom ett grundligt boksamtal tar relativt lång tid är det inte något som görs 
dagligen. Man måste var förberedd och det måste ha ett undervisningsvärde så detta är 
något man gör ca var tredje vecka vilket innebär ca 10 böcker per år. Dessa längre 

                                                   
 
 
1 Ulrika Leimar (1926-1980), lärare som utvecklade en läsinlärningsmetod som bygger på barnets eget språk; 

Läsning på talets grund, LTG (1976) 
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samtal är dock inte isolerade företeelser utan kompletteras av mindre formella samtal 
och vardagsprat löpande i eller utanför undervisningen. Det är det löpande samtalet som 
skapar sammanhang, menar Chambers. Till sist måste man respektera barnens smak, det 
gynnar deras lust. Men som lärare har du också beslutsrätt så detta är ett samarbete. 
Chambers menar att läraren bör vara öppen och lyssna på argumenten men inte vara 
rädd för att fatta ett beslut och kunna motivera varför (Chambers, 1993). 
Anna Karin Svensson (1998) skriver att förskolans pedagogik betonar vikten av att barn 
tidigt får möta litteraturen genom att till exempel lyssna till och samtala om böcker och 
att besöka bibliotek. Genom detta väcks nyfikenhet och språket och fantasin utvecklas. 
Vidare krävs det att barn måste få tala och samtala om det lästa. I dessa samtal kan 
läraren upptäcka de ord, begrepp och innehåll som barnet inte förstår (Svensson, 2005). 
Vidare anser Svensson att litteratur är det bästa hjälpmedel som finns för att ge barn ett 
rikt språk. Genom språket kan de upptäcka andra världar och de lär sig också inse 
språkets makt. Genom läsning och samtal kan också barnets egna upplevelser sättas i 
relation till innehållet (Svensson, 1998).  

Läs- och skrivsvårigheter 
Mats Myrberg (2003) återger i sin konsensusrapport både forskares, psykologers och 
språkvetares åsikter om insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter. Exempel på 
åsikter är, att en god pedagogik skapar intresse för läsningen. Detta görs bland annat 
med hjälp av högläsning och bra samarbete med barnbibliotekarier. Myrberg menar att 
läsa och skriva handlar om kommunikation och att det måste vara en utgångspunkt i 
undervisningen. ”Bristande ordförråd blir en bidragande orsak till såväl avkodnings-
/inkodningsproblem som läsförståelseproblem” (Myrberg, 2003:5). 
Även Jörgen Frost (2002) betonar vikten av högläsning i både ett förebyggande och 
utvecklande syfte. Forskning har visat att interaktionen i högläsningssituationen kan se 
ut på olika sätt och det finns ett samband mellan hur detta samspel ser ut och barnets 
förutsättningar att senare klara sig i skolan. Vidare menar Frost (2002) att när den vuxne 
samtalar med barnet om enskilda ord och begrepp och vad de betyder 
(dekontextualisering) utvecklas barnets medvetenhet om ord och stärker 
begreppsbildning och ordförråd. I Sverige har Skolverket försökt ringa in vad som 
utmärker en bra lärare genom att använda sig av elevernas läsarprestationer i dessa 
klasser. Generellt kom man fram till att dessa lärare var trygga i sin roll, tyckte om sitt 
arbete och reflekterade över sin undervisning. De arbetade inte uteslutande med en 
metod utan försökte på olika sätt skapa och väcka elevens läsintresse. Att läraren har ett 
mål och en vilja stärker elevens motivation, särskilt elever med inlärningssvårigheter 
(Frost, 2002). 

Inger Tinglev (2005) skriver i en artikel i tidsskriften Svenskläraren att svenskämnets 
fokus fortfarande är på färdigheter och bestämda aktiviteter. Hon menar att de uteblivna 
kommunikativa mötena mellan text, tema och elevers erfarenheter utgör hinder för 
kunskaps- och språkutvecklingen. Man ser dessutom ofta på läsandet som en rutin som 
ska läras in och inte en process som utvecklas genom att eleven söker svar på det 
han/hon vill veta. Dessa hinder försvårar för alla elever men särskilt för de med 
svårigheter. Ofta arbetar speciallärarna isolerat från den övriga undervisningen och 
förstärker på så vis marginaliseringsprocessen (Tinglev, 2005). 

 Synen på svårigheter att nå målen, och hur de ska åtgärdas samt föreställningen på 
svenskämnet som färdighetsämne är således skeenden som påverkar varandra ömsesidigt så 
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att den ordinarie undervisningen kan förbli oförändrad och specialundervisningen fortsätta med 
sitt (Tinglev, 2005: 29).  

 

Elever med annat modersmål 
Patsy.M Lightbown och Nina Spada (2006) utgår mycket från utvecklingspsykologi, när 
de resonerar om andraspråksinlärning. Många teoretiker menar att samspelet i samtalen 
är väsentligt, om än inte tillräckligt, för andraspråksinlärningen. ”Modification that 
takes place during interaction leads to better understanding than linguistic simplification 
or modification that is planned in advance (Lightbown & Spada, 2006: 47). Vidare visar 
de olika exempel på språkinlärning och diskuterar olika inlärningsmetoder. Ett exempel 
visar hur en elev genom att beskriva en händelse tvingas söka efter de riktiga 
formuleringarna och även om inte hela meningar blir språkligt riktiga, så kan vissa verb 
bli korrekt böjda. Ett annat exempel visar en elev som repeterar meningar efter en 
lärare. Allting blir således språkligt korrekt men eleven har ingen anledning att tänka 
själv eller engagera sig (Lightbown & Spada, 2006). Andraspråksinlärning är 
fortfarande ett omdebatterat område och Lightbown & Spada menar att det alltjämt 
saknas en vittomspännande teori om andraspråksinlärning och lärare får fortsätta 
undervisa utifrån de kunskaper som råder idag (2006).  

Tinglev (2005) talar om det enstämmiga (lärardominerande) klassrummet, som 
försvårar för elever med andra kulturella och sociala erfarenheter då deras intressen 
sällan tillvaratas, integreras eller bekräftas. Dessa elever ser således inte kopplingen 
mellan uppgifter, egen erfarenhet och kunskap som skolan vill förmedla (Tinglev, 
2005).   

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Mitt syfte med denna undersökning är att kunna visa ett förhållningssätt lärare har till 
barn/ungdomsboken, och hur och i vilken uträckning de arbetar med denna.   
 

Övergripande frågeställningar 
 

• Varför använder läraren barn/ungdomsboken i undervisningen? 
• Hur väljer läraren ut barn/ungdomsboken för högläsning? 

• Hur väljer elever sina bänkböcker? 
• Samtalar de om boken? I vilken utsträckning? 

• Hur används skönlitteratur för elever med annat modersmål/läs- och 
skrivsvårigheter?  
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• Hur använder de sig av biblioteket?  

 

Definitioner 
Språkutveckling 
Om ett språks 1. språkets 1. språkbrukets utveckling (förändring) av i fråga om person 
1. folk 1. mänskligheten o.d. utveckling med avseende på språk, språklig utveckling 
(Svenska Akademins Ordlista) 
 

Ingvar Lundberg (1994) menar att läsinlärning och språkutveckling intimt hänger ihop. 
En dimension i språkutvecklingen är den som bland annat handlar om förmågan att sätta 
sig in i den andres tankar och känslor och att läsa av tonfall och gester. Han menar att 
denna sida av språk- och kommunikationsutvecklingen går utanför skriftspråkens värld 
och måste stimuleras i skolans verksamheter (Lundberg, 1994).  
När jag talar om språkutveckling avser jag ordförråd, begrepp och grammatik, men även 
den kognitiva utveckling som sker genom användandet av språket. 

Skönlitteratur 
Litteratur som fyller (anses fylla) vissa estetiska krav och främst är avsedd som 
konstnärligt uttryck 1. som underhållning (Svenska Akademins Ordlista). 

När begreppet skönlitteratur används i denna undersökning menas alltid barn och 
ungdomsboken.  

 

Barn- och ungdomsboken 
Med begreppet barn och ungdomsboken menas i denna undersökning all skönlitteratur 
som är skriven för barn och ungdomar. Åldersindelningen på denna litteratur är till viss 
del rörlig på bibliotek och bokhandlar. Åldersspannet 0-12 år är tydlig. Sedan inträder 
åldern efter denna och i vissa bokhandlar kategoriseras böckerna under rubriken ”tonår” 
(Akademibokhandeln). Enligt Svenska barnboksinstitutet talar man även om en 
åldergrupp som dock ej ännu är allmänt vedertagen eller etablerad. Åldergruppen kallas 
ibland ”unga vuxna”. Åldersspannet för denna grupp är mellan ca 12-16 år. Enligt 
barnboksinstitutet är det svårt att ålderskategorisera vissa böcker som riktar sig till 
åldern från 12 år och uppåt.  
 

Boksamtal 
Med detta begrepp menas de strukturerade eller ostrukturerade samtal/diskussioner 
läraren har med eleverna, om de böcker de har läst.  
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Metod och upplägg  

Design 
Undersökningen har en surveydesign. Det som karaktäriserar en sådan är dels enkäter, 
dels strukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Anledningen till detta val av 
undersökningsmetod är att via enkäterna kan kvantitativ data insamlas, enkäter medför 
ingen intervjuareffekt och respondenten kan svara då tid och möjlighet finns. Nackdelen 
med enkäter är dock, bland annat, att intervjuaren inte kan hjälpa respondenten, alla 
frågor passar inte en enkät och man kan inte ställa uppföljningsfrågor. Med hjälp av de 
strukturerade intervjuerna kan man då fylla i det som saknas i enkäterna och få en något 
djupare och mer nyanserad information (Bryman, 2002). 

Urval och genomförande 
Undersökningen gjordes på den skola där jag har min så kallade VFU-placering 
(verksamhet förlagda utbildning) Skälen till detta var flera. Ett var av praktisk karaktär; 
redan etablerade relationer kunde troligtvis underlätta delaktighet från respondenterna.  
Ett annat var att skolan har ett skolbibliotek och det var av värde för undersökningen.  

Tretton stycken enkäter med missivbrev delades ut i lärarfacken till samtliga lärare från 
förskoleklass till år 6 på den utvalda skolan. Anledningen till att enkäter användes var 
att få ett underlag att basera intervjuerna på. En påminnelse om svar gick ut ett par 
dagar efter sista inlämningsdatum. 

Av de tretton lärarna valdes tre ut för strukturerade intervjuer. Då jag ville ha en bred 
spridning baserades urvalet av lärare på det år (årskurs) de var verksamma i. De tre 
intervjuade lärarna är verksamma i förskoleklass, år 1-3 (åldersintegrerat2) och år 6. 
Intervjuerna genomfördes individuellt med respektive lärare. Alla intervjuer bandades.  

Även skolans bibliotekarie intervjuades. Denna intervju genomfördes i biblioteket under 
ordinarie öppettid. Syftet med att intervjua skolans bibliotekarie var att nyansera bilden 
av hur biblioteket nyttjades och samarbetet med lärarna. På så vis belystes både lärarnas 
och bibliotekariens bild av biblioteksanvändningen. Skolans bibliotek ligger i skolans 
huvudbyggnad och har bemanning av bibliotekarie åtta timmar i veckan. Utöver detta 
har alla lärare tillgång till biblioteket under hela skoldagen. 
 

Svarsfrekvens och bortfall 
Av tretton tillfrågade svarade åtta stycken vilket motsvarar ett deltagande på 62 %. 
Enligt Trost kan man räkna med ett deltagande på mellan 50-75 % på enkätfrågor 
(Trost, 2001). Deltagandet i denna undersökning får således betraktas som tillräckligt 
tillfredsställande. Bortfallet får förklaras, enligt lärarna själva, med tidsbrist. Många av 
lärarna sade sig ha mycket att göra med utvecklingssamtal och ”annat”.   

                                                   
 
 
2 Åldersintegrerat är en organisationsform i skolan. Klasser sätts samman med blandade åldrar.  
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På tre av enkätfrågorna har ett svar på respektive fråga räknats bort. Respondenterna har 
visserligen svarat men på ett sådant sätt att det varit svårt att koda in det på liknande sätt 
som de övriga svaren. Detta redovisas vid respektive stapeldiagram (N = x). 

 

Bearbetning 
Enkätsvaren har kodats av och sammanställts i stapeldiagram. 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats.  
Både enkätsvar och intervjusvar har bearbetats såtillvida att ett antal frågor har valts ut 
som ansågs relevanta att behandla. Av totalt tjugo enkätfrågor har tolv plockats ut för 
vidare bearbetning. Anledningen till detta urval är fler. Vissa enkätfrågor har besvarats 
ofullständigt eller inte alls. Exempel på dessa är frågorna 15, 16 och 17 (se bilaga). 
Andra har besvarats men vid närmare analys inte tillfört mer nämnvärd information. 
Exempel på dessa är frågorna 7 och 12 (se bilaga). De bearbetade enkätsvaren bifogas 
(se bilaga). Av dessa bearbetade enkätfrågor har åtta stycken valts ut för redovisning 
och diskussionsunderlag. Anledningen är att det var nödvändigt att begränsa underlaget 
för diskussionen.  

Av intervjufrågor respektive svar av lärarintervjuerna har sex frågor valts ut för 
bearbetning och redovisning. Anledningen är att vid närmare analys ansågs vissa 
frågor/svar som överflödiga för undersökningens syfte. De ursprungliga 
intervjufrågorna bifogas (se bilaga).  

Från intervjun med bibliotekarien redovisas fyra av ursprungligen tio frågor. 
Anledningen är som i ovanstående urval, att dessa var de mest relevanta att använda i 
redovisningen.  
 

Reliabilitet 
Vad det gäller reliabiliteten får den anses som god. Trots att antalet respondenter var 
relativt lågt, och undersökningen inte riktigt kan anses som kvantitativ, skulle svaren 
troligen bli desamma om den gjordes igen eller med ett ökat antal respondenter 
(Bryman, 2002). 
  

Etiska aspekter 
De etiska krav som tagits hänsyn till är; informations- , samtycke-, konfidentialitets- 
och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet). Respondenterna informerades om detta dels via 
missivbrevet som medföljde enkäten, dels muntligen vid intervjutillfällena. Samtycket 
från respondenterna skedde muntligen.  
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Historik över svenskämnet 
Allmänt 
Under medeltiden var förmågan att läsa och skriva mycket lite utbredd, man använde 
sig istället av det talade ordet. På 1600- och 1700-talen var skolorna främst till för 
prästutbildningar och således var latinämnet dominerande. All undervisning och alla 
samtal fördes på latin, modersmålet var till för fritiden.  

J. Thavenius delar sedan in utvecklingen i fyra delar. Kortfattat ser indelningen ut på 
följande vis: 

1. Läroverksstadgan 1807 markerar övergången från latinskolan till den lärda 
skolan då modersmålet fick en plats på läroverken. Folkskolestadgan 1842 
markerar ytterligare en tydligare utformning av undervisningen och hela första 
hälften av 1800-talet är en förberedelse för modersmålets etablering som 
självständigt ämne.  

2. 1864 tillkom den första statliga flickskolan och där hade svenskundervisningen 
en stark ställning med litteraturläsning, drama och sång. Under andra hälften av 
1800-talet skapades ett utbildningsväsen med fyra skolformer: läroverk, 
folkskola, flickskola och yrkesskola. Det gjorde att det även fanns fyra olika 
svenskämnen.  

3. Efter sekelskiftet inträdde en reformperiod i svensk utbildningshistoria. 
Realskola och gymnasium infördes och kom för att stanna i femtio år. 
Svenskämnet blev det centrala bildningsämnet och latinet fanns endast på 
gymnasiets linjer. Det är nu som litteraturundervisningen blir en mer 
självständig och dominerande del av svenskämnet.  

4. Efter andra världskriget förändrades skolan stort. Vi fick en massutbildning: 
obligatorisk skolplikt, en gymnasieskola för alla, vuxenutbildning, 
invandrarundervisning, förskola osv. 1962 kom den första läroplanen för 
grundskolan och några år senare för gymnasie- och fackskolan. I det integrerade 
skolväsendet fick svenskundervisningen färre timmar men skulle samtidigt 
tillgodose nya krav. Politiska tvistefrågor om ojämlikhet på grund av klass och 
kön fick dock ingen lösning i den nya skolan (Thavenius & Malmgren, 1991).   

Etablering av svenskämnet 
Det har tagit lång tid för svenskämnet att få en självklar plats i undervisningen och det 
har delvis berott på samhällsutvecklingen och vilka behov som har varit dominanta. I 
början av 1800-talet dominerade fortfarande bondesamhället och få gick i skola.  
Thavenius skriver att början av 1800-talet uppfostrades och undervisades majoriteten av 
de unga i hemmen eller i samband med arbete. Kyrkan svarade för folkundervisningen 
och undervisningen bestod mestadels av enkel läsning av katekesen. 1807 års 
läroverksstadga innebar inte något avgörande och undervisningen bestod av 
utantilläsning, rättskrivning, välskrivning och grammatik. Svenskundervisningen var 
lika med språkundervisning och det mesta var mekaniskt, formellt och inövat. 
Grammatiken har alltid haft en stark ställning och det beror på att man ansåg att den 
övade tankeförmågan hos eleven och fostrade deras karaktär. Modersmålet hade inga 
egna mål, böcker var en bristvara och några svensklärare existerade inte. Läsning av 
litteratur nämns ingenstans och förekom inte men det fanns dock tendenser till en 
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själständig ställning för litteraturen. 1860 skrev författaren och latinlektorn Herman 
Bjursten; ”Det är först i våra dagar man börja inse behofvet af en ordnad undervisning i 
modersmålet och dess rika litteratur” (Thavenius, 1991: 54).  

Litteraturen 
I och med skolans utveckling blev så småningom även uppfostran skolans ansvar. Men 
skolan undervisade många gånger sådant som inte tillhörde barnens vardag. Thavenius 
(1991) menar att svenskundervisningen har hjälpt människor att använda sitt språk, ta 
ställning och skaffa sig nya kunskaper. Men den har också skapat en klyfta mellan 
elevernas eget språk och det abstrakta språket i skolans värld. Detta gäller även 
litteraturen som från början spelade en väldigt liten roll för barnen. De hittade sina 
förebilder och värderingar direkt ur livet men började under 1800-talets andra hälft se 
världen och skaffa sig insikter genom litteraturen. Tahvenius skriver att litteraturen i 
skolan ständigt har kritiserats och kritikerna menar att det har funnits en klyfta mellan 
elevernas värld och litteraturen (Thavenius, 1991).  
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Resultat och analys 

Enkäter 
Väljer du högläsningsbok utifrån särskilda ämnen?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

På följdfrågan som löd: Vilka ämnen det kunde vara?, svarade sju av åtta att de valde 
ämnen utifrån något som kopplades ihop med andra ämnen eller teman. Exempel på 
dessa var världen, historia, geografi och rymden. Några svarade även vänskap eller 
mobbing. En av de tillfrågade svarade på frågan om ämnen; ”kärlek, roligt, lärorikt”.  

Detta visar att majoriteten av lärarna i stor utsträckning väljer ämnen utifrån ett 
traditionellt tankesätt, nämligen att skönlitteraturen ska ha anknytning till den ordinarie 
undervisningen.  

 

Hur ofta brukar ni ha samtal/diskussioner? 
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Ett av svaren räknades bort då respondenten svarade ”ofta blir det spontansamtal från 
barnen och det kan variera”. Detta svar är inte med i diagramredovisningen.  
Se följdfrågan under för kort analys. 

 

Hur långa kan dessa samtal vara? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten (sex av åtta) svarade 10-20 minuter. En av respondenterna hade svarat; 
”Avslutningen kan det vara en lektion, ofta blir det högläsning som utgångspunkt om 
det t ex. handlar om relationer”. Detta svar bedömdes som svårt att placera in i den 
indelning som gjorts utifrån uppskattad tid. På grund av detta är det inte inräknat i 
statistiken.  

Tillsammans med frågan ovan kan man dra slutsatsen att samtal och diskussioner 
förekommer regelbundet, men den sammanlagda tiden i veckan får anses som relativt 
kort. Ett antagande kan vara att dessa samtal inte värderas som särkilt givande i någon 
egentlig mening. 

 
 

Kan du uppskatta hur stor del av undervisningen som ges till högläsning 
och andra uppgifter kopplade till denna? 
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Denna fråga visade sig svår att svara på. Hälften av de tillfrågade hade en kommentar 
som ”svår fråga” eller ”svårt att uppge”. Ett av svaren sorterades bort då procentandelen 
uppskattades till ”allt från 2 % - 15 %”. Denna blev inte placerbar i den indelning som 
gjorts.  
Anledningen till svårigheten att svara på denna fråga skulle kunna vara att mycket av 
uppgifterna i skolan bygger på teman och gränsöverskridande uppgifter. Trots detta är 
det intressant att notera att tiden som ges till detta område uppskattas till mindre än 10 
% i veckan. En av intervjufrågorna lyder ”Hur viktig är barn/ungdomsboken som 
hjälpmedel i undervisningen?” (se bilaga). Samtliga svarade mycket viktig. Ställt mot 
varandra är dessa svar motsägelsefulla. Å ena sidan anses skönlitteraturen vara mycket 
viktig, å andra sidan ges relativt lite tid till arbete med den. 

 

Känner du dig trygg i din roll som samtalsledare? Har du behov av att 
utveckla den? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sex av åtta känner sig trygga i sin roll som samtalsledare men sju kan känna behov att 
utveckla sig. Endast en hade inget behov av att utvecklas. Några har utökat sina svar 
med kommentarer som ”Det kan man alltid, tycker jag”, ”Den kan alltid utvecklas” och 
”Alltid kul/nyttigt att lära sig mer”. 

Dessa svar visar positivt att lärarna är trygga i sina roller som samtalsledare. Svaren på 
frågan om de har behov att utveckla den, kan tolkas som att det finns en lust snarare än 
behov av att utvecklas. En tanke som envist dyker upp är dock om det möjligen 
förhåller sig så att det är tabu att känna sig osäker och otrygg som lärare? Möjligen kan 
frågan vara för känslig för att få ett helt sant svar.  
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Har du någon särskild strategi, metod eller teori som du utgår från i 
upplägget av högläsning och diskussioner? 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra stycken svarade ja, fyra stycken svarade nej. På följdfrågan om hur eller vilka 
strategier, metoder eller teorier fanns varierade svar. Några exempel är; ”Att alla tankar 
och funderingar är rätt, alla har rätt till sin egen upplevelse av läsningen” eller 
”Försöker att ej ha ledande frågor, diskutera sådant som inte har ett givet svar” och 
”Prata i smågrupper – delge klassen en sak, som gruppen pratar om”.  
Även här kan man analysera frågorna gemensamt. Alla kände sig alltid eller oftast 
trygga som samtalsledare, men bara hälften har någon strategi eller metod de lutar sig 
på. Det i sig behöver inte vara motsägelsefullt, men det kan vara intressant att reflektera 
över vad tryggheten grundar sig på. Är det erfarenheten som verksam lärare, eller 
grundtryggheten som person? Vidare kan man fundera över, utan att värdera, deras olika 
strategier. Har de utvecklat de själva eller är det beprövade metoder?  
 

Hur kan diskussioner kopplade till högläst bok vara språkutvecklande? 
Detta är en fråga som är svår att sammanställa till något mätbart svar så här återges ett 
par av förklaringarna: 

• ”Öka ordförrådet, koppla ord, händelse till verklighet, andras förklaringar 
förstärker innehållet.” 

• ”Ja, barnen får sätta ord på tankar och bilder som skapas hos dem. De lär sig 
också att lyssna aktivt och återberätta.” 

• ”Ja, speciellt för barn med invandrarbakrund.” 
• ”Vi försöker hitta ’undermeningar’ dvs. varför tror ni han kände så osv. Det står 

inte i texten klart men man kan förstå utifrån språket.” 
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Intervju, bibliotekarie 
Biblioteket är öppet åtta timmar i veckan med bemanning. Alla personal har fri 
tillgång till biblioteket, alla dagar och timmar i veckan. Biblioteket är beläget i 
skolans huvudbyggnad.  
 

Hur ser samarbetet med lärarna ut? 
Det mesta samarbetet handlar om att hjälpa elever och lärare till val av böcker.  Hon 
hjälper läraren med tips om böcker, till både högläsning- och bänkböcker. Så hjälper 
hon eleverna när de vill låna. De kommer ofta ner själva och då brukar hon kunna hjälpa 
till. Hon tycker att det bästa är när eleverna kommer en och en, för det finns tendenser 
till grupptryck i val av bok. Vissa lärare försöker tänka på det när eleverna skickas till 
biblioteket, men oftast kommer de flera stycken. Hon tror att de flesta lärare skulle vilja 
utöka samarbetet men tidsbristen gör att det inte är möjligt, lärarna har så mycket annat 
att göra som är viktigt. 

Tanken är att alla ska känna tillbiblioteket och hur det fungerar. Eleverna får en gång 
per läsår gå igenom rutiner med lånekort, sökningar och vilka böcker som står var.  

Andra aktiviteter som har förkommit är författarbesök och boksamtal. Boksamtalen har 
bibliotekarien själv genomfört, i biblioteket med små grupper av elever. Detta är dock 
något som inte förekommer idag. Anledningen är tidsbrist.  
 

Vilken förändring vore den mest önskvärda? 
Att biblioteket vore bemannat på heltid.  

 

Hur får du ny kunskap om nya titlar och ny forskning på området? 
På medioteket, som tillhör biblioteksenheten3, kan man få hjälp av andra bibliotekarier. 
De erbjuder även gratiskurser om nyutkomna böcker. Information kan även fås genom 
bibliotekstjänst4.   
 
 

                                                   
 
 
3 Biblioteksenheten (Utbildningsförvaltningen), se Medioteket. 
4 Bibliotekstjänst (BTJ) är en privatägd organisation. De är leverantörer av informationstjänster och 

medieprodukter till bibliotek.  
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Sammanfattning av resultat 

Enkäter 
Frågorna i enkät- och intervjuer har till största delen fokuserat på hur lärarna arbetar 
med högläsning, bänkböcker och samtal/diskussioner och andra uppgifter kopplade till 
den lästa boken. Resultatet visade att lärarna arbetar med skönlitteratur i undervisningen 
och att högläsnings- och bänkboken är de vanligaste skönlitterära inslagen. 
Högläsningsboken är ofta kopplad till olika teman i övriga undervisningen (geografi, 
rymden, historia mm), men kan även handla om vardagsämnen som mobbing och 
kärlek. Resultatet av frågorna angående samtal och diskussioner visar att det 
förekommer sådana, att de sker i genomsnitt någon gång i veckan och att samtalen är 
ungefär 10-20 minuter långa. I enkäten ombads lärarna också uppskatta den 
sammanlagda tiden de lade ner på högläsning och andra uppgifter kopplade till denna. 
Resultatet visade att den uppskattade tiden var mindre än 10 % i veckan. Värt att notera 
är att flertalet hade kommenterat sina svar med att det var svårt att göra en sådan 
uppskattning. På frågan om de kände sig trygga i sin roll som samtalsledare, kände sig 
alla oftast trygga, men ungefär hälften hade behov av att utveckla den rollen. Flera av 
dem som sade sig känna behov av att utveckla rollen, förtydligade svaret med 
kommentarer som underströk att behovet bottnade i nyfikenhet och inte i osäkerhet. På 
frågan om de använde sig av någon strategi eller metod i sina samtal svarade hälften ja, 
hälften nej. De metoder/strategier som användes var varierande och präglades av 
personliga pedagogiska lösningar, som att dela upp barnen i små grupper eller att inte 
ställa ledande frågor. På frågan hur samtal/diskussioner kan vara språkutvecklande, 
hade alla svaren ungefär samma innebörd. Den gemensamma uppfattningen var att 
genom samtal lärde sig eleven att sätta ord på tankar, utveckla ordförråd och lyssna på 
andra.   

Intervjuer 
På den övergripande frågan varför lärarna använde sig av skönlitteratur i 
undervisningen blev svaren något korta och outtömda. Förskoleläraren underströk att 
det berodde på gruppen om hon överhuvudtaget använde sig av barn/ungdomsboken. 
Den grupp hon arbetade med just nu hade svårt att koncentrera sig så hon hade ytterst få 
inslag av litteratur. Det fungerade bättre att berätta muntligen och på så sätt kunna ha 
ögonkontakt med barnen, ansåg hon. De övriga lärarna svarade kortfattat att det var för 
att öka lusten att läsa och stimulera läsintresset. På frågan vilka andra slags hjälpmedel 
de använde sig av i språkundervisningen hade de däremot tydliga och utförliga svar. 
Förskoleläraren som hade svårt att använda skönlitteratur i vissa grupper, använde sig 
metodiskt och genomgående av Bornholmsmodellen (se sid.16). Den hade hon använt i 
många år och tyckte att den fungerade mycket bra. Läraren för år 1-3 använde sig nästan 
uteslutande av läroböcker och hade gjort i många år. Med undantag för tillfälliga 
improvisationer var det läroböckerna som var det stående inslaget i språklära. Läraren i 
år 6 svarade att det var skrivandet och talet som hon använde sig mest av i 
språkundervisningen. De flesta uppgifter, i alla ämnen, kräver att eleven antingen 
skriver, läser eller berättar något. Frågan hur eleven väljer sina bänkböcker gav snarlika 
svar från de två klasslärarna. Valet av bänkbok går vanligtvis till så att de själva går till 
biblioteket och väljer en bok, ibland med hjälp från bibliotekarien. Ofta har de sällskap 
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av kamrater från klassen. Läraren kan ge tips och råd men är sällan med i biblioteket. 
Läraren ber i sin tur bibliotekarien om hjälp. Förskoleläraren svarade att de flesta barn 
inte läser än så där är inte aktuellt med bänkböcker.  

När det gäller uppdatering på titlar i barn- och ungdomslitteraturen, svarade alla att det 
fick de presenterade för sig på de årliga informationsmötena på biblioteket och de kände 
sig tillfredsställda med den kunskapen. När det gällde forskning däremot, kände de sig 
ytterst lite uppdaterade. Några av lärarna uttryckte ett visst missnöje med det 
konstaterandet, men förklarade sig med att även om viljan finns så finns inte tiden att 
söka upp den kunskapen.  

Samarbetet med biblioteket upplevdes av alla lärare att det fungerade bra. Det 
samarbete som finns är tips och råd om boktitlar, samt att bibliotekarien informerar två 
gånger per läsår om nyinköpta böcker.  
Bibliotekarien ansåg också att samarbetet fungerade väl och att lärarna använde sig av 
biblioteket på ett tillfredsställande vis. Hon bekräftade lärarnas upplevelse av att 
samarbetet handlar om att hjälpa elever att välja rätt bänkbok och att ge tips och råd till 
lärarens val av högläsningsböcker. Hon sa också att de flesta lärare säkert skulle vilja 
utöka samarbetet men att det inte finns möjlighet på grund av ”… allt annat som måste 
göras”.  

Diskussion 

Metod 
I inledningsskedet på denna undersökning var ambitionen att se hur läraren arbetade 
med skönlitteratur i ett språkutvecklande syfte. Under arbetes gång har det visat sig 
svårare än väntat att ringa in den aspekten. Undersökningen drog åt ett annat håll och 
frågeställningen blev istället; Hur arbetar lärarna med barn/ungdomsboken i 
undervisningen. Utifrån den frågeställningen har undersökningsmetoden varit lämplig 
och rimlig. Det som skulle kunna förändras och förbättras är naturligtvis valet av frågor, 
både i enkätstudien och i intervjuerna. Det gamla talesättet ”Som man frågar får man 
svar” kan appliceras på denna undersökning i reflektionen om varför resultatet blev som 
det blev. Med det menar jag att de frågor som har använts i denna undersökning har 
tenderat att bli lite för öppna och generella och svaren kan avspeglas i detta.  
Resultatet av denna undersökning gav till viss del svar på de övergripande frågorna om 
och hur lärarna idag arbetar med skönlitteratur i undervisningen. Dessa svar föder 
naturligtvis nya frågor. Hur strukturerar dagens lärare sina svensklektioner? Vilka 
riktlinjer finns i styrdokumenten? Hur väl avspeglas samhällsutvecklingen i 
undervisningen? Har svenskämnet förändrats och hur kommer det att se ut i framtiden? 
Detta är frågor som inte behandlas i denna undersökning men som skulle kunna vara 
intressanta att få svar på. 

Varför var det då svårt att ringa in den språkutvecklande aspekten? Min slutsats är att 
för att få svar på det bör en longitudinell studie göras. Man bör studera hur eleverna 
utvecklar sitt språk i en social kontext, utifrån ett användande av skönlitteratur. Detta 
kräver ett helt annat upplägg, med observationer både i klassrummet och i elevernas 
sociala situationer. Tidsmässigt skulle en sådan undersökning troligtvis kräva mycket 
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mer tid än vad som är avsatt för denna uppgift. Det skulle dock vara intressant att se 
resultat av en sådan. Min undersökning nuddar vid frågan huruvida lärarna anser att 
skönlitteraturen är språkutvecklande, men den går inte på djupet.   

Resultat och analys 
Skönlitteratur i undervisningen 
Arbetar lärarna med skönlitteratur i undervisningen? Ja, helt klart gör de gör det. Men 
följdfrågan blir; I vilken utsträckning gör de det? Undersökningen har delvis fått svar på 
den frågan men det är svårt att dra några säkra slutsatser. Genomgående arbetar alla 
lärare med högläsning och bänkbok och det är i de momenten där skönlitteraturen 
används. I högläsningsmomenten är det läraren som väljer bok och då oftast utifrån ett 
tema de just nu arbetar med något som går igen i andra ämnen. Valen baseras främst på 
om boken har en koppling till andra ämnen eller ibland till olika högtider som lucia, jul 
eller påsk. Vid val av elevens bänkbok intar läraren en mer passiv roll och finns mer 
som ett stöd vid sidan om eleven. Detta gäller i viss utsträckning även bibliotekarien.  

Undersökningsresultatet visar att i valet av högläsningsbok är det viktigt för läraren att 
innehållet kan kopplas ihop med övrig undervisning. Läsningen ska gärna ha en tydlig 
koppling till kunskapen som ska läras in i övriga ämnen. Bänkboken däremot får gärna 
ha ett tydligare underhållningsvärde och där är kraven på att man ska lära sig något, 
ytterst låga. Detta bekräftas av den studie Lars-Göran Malmgren gjorde på åtta elever på 
mellanstadiet (1997). Han menar att man i skolan gör en tydlig skillnad mellan fakta 
och fiktion och deras olika värden och man försvarar att undervisningen kräver fakta, 
fiktionen tillhör fritiden Han skriver; 

 
Läsning av litteratur hänvisas till ett konsumtionsreservat för utlevelse av momentan spänning. 
Litteraturens kunskapsvärde reduceras och litteraturläsningen blir en del av den privata 
konsumtionssfärens liv. I arbete och skola ställs andra och nyttigare krav som individen måste 
anpassa sig till för att överleva. (s. 194).   

 

Rosenblatt (2002) menar att genom just skönlitteraturen kan man tillfredsställa både 
kunskaps- och lustbehovet om man använder litteraturen på ett strukturerat och 
medvetet sätt. Hon anser att det är själva läsupplevelsen som är det centrala. Genom den 
kan kunskapskanaler öppnas och utbytet med skönlitteraturen är i princip oändlig. Hon 
ger exempel på historieläraren som berättar om en tidsperiod i historien och överför 
information, medan det litterära verket kan berätta samma sak genom en fiktiv situation. 
I transaktionen mellan boken och läsaren överförs erfarenheten från boken till läsaren 
(Rosenblatt, 2002). Vidare skriver hon att det är viktigt att inte servera samma urval 
böcker till alla. Nyckeln är att kunna ”… tillhandahålla böcker som erbjuder en 
koppling till den unge läsarens tidigare och nuvarande intressen, bekymmer och 
ambitioner.” (sid. 69). Hon skriver också att om miljön, språket och temat i boken 
framstår som främmande för eleven kommer dörrar att stängas snarare än öppnas. Att 
hjälpa eleven att välja rätt bok förutsätter kunskap om både individen och litteraturen 
(Rosenblatt, 2002). Oavsett om det är högläsnings- eller bänkbok som ska väljas, krävs 
det alltså att läraren är medveten, aktiv och engagerad för att valet ska fungera för 
eleverna. Molloy menar att den lärare som har inte bara har insikt i didaktik utan även i 
litteraturteori, receptionsforskning och genusteori lättare kan förklara sina val av viss 
skönlitteratur och på så sätt visa både föräldrar och elever att valen är en del av ett större 
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undervisningssammanhang (2002). Detta kräver naturligtvis en hel del av läraren men 
man kan söka stöd i olika beprövade metoder och inhämta kunskap och stöd från dem. 
Ett exempel är en läsmodell som utvecklats i USA. Modellen (SEM = The Schoolwide 
Enrichment Modell in Reading) inkluderar tre kategorier läsinstruktioner. Kortfattat går 
den ut på följande steg; 

1. Läraren läser högt från olika slags texter. Med genomtänkta frågor diskuteras 
sedan texten. Poängen är att vänja eleven vid att tänka själv kring texter. 

2. Eleven uppmuntras att själv välja böcker som ligger lite över deras läsnivå. 
Poängen här är att utmana sig, både genom att lära sig nya ord och förhålla sig 
till nya idéer.  

3. Lärarna uppmuntrar eleverna att medverka eller aktivera sig någon timme i 
veckan i litterära sammanhang. Exempel på detta kan vara att skriva, läsa högt 
med en kompis, söka läsmaterial på Internet mm.  

Denna metodiska läsutvecklingsmodell har visat positiva resultat. Modellen främjar 
både läsutvecklingen och den kognitiva utvecklingen (S.M. Reis & A. Fogarty, 
Educational Leadership, 2006). Med hjälp av modeller som denna kan läraren få ett bra 
stöd i sin undervisning med skönlitteraturen.  

 

Samtal/diskussioner 
Frågan är då hur lärarna följer upp dessa läsningar. Enligt både Rosenblatt (2002) och 
Chambers (1993) har samtalen om boken en central funktion i undervisningen. 
Chambers inleder sin bok med att resonera kring vikten av samtalet kring boken.  
 

Det var här, i det som andra berättade om sin läsning och det vi berättade om vår, som vi 
trodde oss hitta den springande punkten; det var ett visst sätt att prata om böcker som gav oss 
de upplysningar vi behövde, energin, stimulansen och lusten att gå utanför våra gamla gränser. 
(1993: 16).  

 

Ser man på resultaten från enkätsvaren lägger lärarna ner ca 10-20 minuter någon gång i 
veckan på samtal och diskussioner om den lästa boken. Ingen verkade luta sig mot 
någon särskild strategi eller metod utan hade ett eget utformat upplägg.  På några av 
svaren kan man ana att ”öppna” samtal förkommer (frågor utan svar) men inte i någon 
nämnvärd utsträckning. Molloy (2002) menar att de flesta lärare är inskolade i en 
samtalsform som innebär att eleven ska svara på frågor kring texten. Det finns alltså ett 
rätt och ett fel svar. Denna samtalsform är ju en trygghet för läraren då den inte utsätter 
henne/honom för svåra samtalsämnen som de kan känna obehag inför. Vill man 
däremot använda sig av strukturerade samtal kan man hitta stöd i litteraturen. Både 
Chambers och Rosenblatt har väl utarbetade tankar kring hur dessa kan gå till. 
Chambers har till exempel konkreta, tydliga tips på samtalslekar och uppslag till 
samtalsämnen (1993).  
Rosenblatt och Molloy anser att det är just ämnen om livet som ungdomar vill diskutera. 
När läraren avvärjer sådana möten mellan texten och eleven är det olyckligt, anser 
Molloy. Hon nämner också att läraren ofta är osynlig som läsare. Lärarens röst borde 
bli en röst bland alla andra och han/hon bör läsa de texter som eleverna läser och även ta 
emot tips från eleverna. Detta är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Det är lätt 
hänt att läraren blir den som bestämmer vad som skall läsas och hur det ska tolkas. Ur 
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ett demokratiskt perspektiv bör läraren alltså vara en i gruppen. Molloy betonar vikten 
av läraren som gruppdeltagare. Elever behöver oftast inte hjälp med att tala men 
däremot att samtala. ”Klassrummet kan därmed bli ett rum i vilket elever och lärare 
tillsammans tolkar och undersöker texter.” (Molloy, 2002: 324). Lärarens roll blir med 
andra ord dubbel. Å ena sidan ska hon/han hjälpa eleven att finna svar på livets frågor, 
vara öppen för elevens tankar och idéer och inte begränsa. Å andra sidan är hon/han 
själv deltagare på lika villkor. Detta kräver naturligtvis träning och erfarenhet.  

Rosenblatt fäster som sagt stor vikt vid samtalet och dess förtjänster. Hon anser att en 
av de mest värdefullaste tillgångarna med samtalen är att eleverna lär sig lyssna med 
förståelse vad andra har att säga. ”Ett sådant utbyte måste aktivt gynnas” (2002: 69). 
Några av lärarna i undersökningen har också ansett att detta är av vikt. Men för övrigt 
var det som sagt relativt tunnsått vad det gällde genomtänkta strukturer för hur samtalen 
skulle gå till.  

Resultatet från undersökningen pekar på att brister finns i lärarnas användande av 
skönlitteratur. Naturligtvis är det en fråga om nyanser, de flesta lärare är välvilligt 
inställda och anser att skönlitteraturen är viktig och samtalen främjar språkutvecklingen. 
Några visar nyfikenhet och kan känna behov av att utveckla sin roll som samtalsledare. 
Men undersökningen visar också att den genomtänkta strukturen är vag, och tiden som 
läggs på skönlitteratur trots allt är relativt liten. Visserligen menar Frost (2002) att det är 
medvetenheten hos lärare och inte någon särskild metod, som är avgörande för hur 
undervisningen fungerar. Men samtidigt är han tydlig med att medvetenheten bottnar i 
ett professionellt kunnande (Frost, 2002).  
Men även om intresse och ambitioner finns, kvarstår dilemmat; lärare som anser att 
skönlitteratur är mycket viktig som språkutvecklande hjälpmedel men som inte 
utvecklar kunskapen för att förbättra och fördjupa användandet. Är det tilltron till 
skönlitteraturens tillgångar som trots allt är för svag för att få lärarna att prioritera sin 
kunskapsutveckling inom området? Eller är det vanligen förekommande tidsbristen som 
sätter käppar i hjulet för de ambitioner som möjligen finns? En ny studie kunde 
eventuellt ge svar på dessa frågor.  

De lärare som har deltagit i undersökningen är alla klasslärare. Det innebär att de bland 
annat är svensklärare och deras uppdrag är att främja elevernas språkutveckling. I takt 
med att samhället förändras bör lärarna och skolan också förändras. Svårigheten ligger i 
att samhället förändras påtagligt snabbare än skolan har möjlighet till. Dessutom skulle 
många hävda att all samhällsutveckling inte är av godo. Så hur förhåller man sig som 
lärare till denna förändringsprocess? Genom etablerade och beprövade teorier kan man 
hitta stöd och inspiration till en bra undervisning. Men det måste också från lärarens och 
skolans håll finnas en vilja till förändring. För att nyansera resultatet över lärarnas 
användning av skönlitteratur i undervisningen måste man studera hur den övriga 
språkundervisningen ser ut. Det har denna undersökning inte fokuserat på, men 
naturligtvis har lärarna en språkundervisning som inte innefattar just 
barn/ungdomsboken. De har troligen andra strategier och metoder för hur 
språkutvecklingen främjas. Mats Myrberg skriver; 
 

Den skicklige läraren behärskar många metoder, arbetssätt och material. Hon kan välja det 
arbetssätt som passar gruppen eller den enskilde eleven bäst vid givet tillfälle. Att ensidigt 
tillämpa en metod innebär risker för elevens läs- och skrivutveckling. Den skicklige läraren 
anpassar sitt arbetssätt till sina elevers utvecklingsnivå. Hon vet varför och med vilket syfte hon 
arbetar på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. (2003, s. 9). 
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Så, å ena sidan är metoden inte den viktiga men, å andra sidan måste undervisningen 
bygga på medvetna val av, eller bortval av metoder. Frågan hur medvetna lärarna i 
undersökningen är om de val de har gjort, kvarstår. 

 
Bibliotekets roll 

Lite allmän statistik 
 

• I kommunala skolor har 95 % av skolorna tillgång till skolbibliotek, för friskolor 
är siffran 87 %.  

 

• Av dessa bibliotek är 61 % av de kommunala bemannade mindre än 6 timmar i 
veckan, i friskolorna är 90 % bemannade mindre än 6 timmar i veckan. 

 
• 8 av 10 kommunalråd är idag inte beredda att avsätta mer resurser så att alla 

grundskolor inom en snar framtid ska få bemannade 
skolbibliotek.(Skolbiblioteksgruppen, 23/11 2006).  

 
• År 2005 utkom 1493 stycken barn/ungdomsböcker, år 2004 var siffran 1412 

stycken (Barnboksinstitutet, 26/11 2006).  
 
 
Den undersökta skolans bibliotek är bemannat åtta timmar i veckan vilket betyder två 
timmar över genomsnittet, enligt statistik från skolbiblioteksgruppen 5 Bibliotekarien 
upplevde att lärarna använde sig av biblioteket på ett tillfredsställande sätt men önskade 
naturligtvis att en heltidsbemanning vore det bästa. Samtidigt uppgav hon att lärarna 
oftast skickade ner eleverna och sällan kom själva. Detta beror troligtvis på att eleverna 
går till biblioteket under lektionstid och då måste läraren finnas i klassrummet.   

Ställt mot de teorier som understryker vikten av lärarens medvetna engagemang och 
hjälp vid val av böcker, kan detta te sig som ett något slarvigt förhållningssätt. Men 
utifrån Fjelkners rapport om ungdomars läsvanor (GP, 2005) kan man konstatera att 
denna skola har det bra ställt med just läsvanorna hos eleverna. Dessutom har eleverna 
tillgång till biblioteket två timmar mer i veckan än genomsnittet har (se statistik). 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolbiblioteket har en betydande roll för 
skolans användning av skönlitteratur, det används tillfredsställande och alla är nöjda. 
Men varför stanna där? Med just med denna tillgång till bibliotek borde det utnyttjas 
ännu mer och användandet av skönlitteratur kunde både breddas och fördjupas.  

                                                   
 
 
5 Nationella skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av organisationer och myndigheter med intresse i 

skolbiblioteksutveckling. 
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Slutord 
Med en tillbakablick i historien kan vi konstatera att litteraturen har utvecklats till att få 
en självklar och naturlig plats i dagens svenskundervisning. Men med en jämförelse av 
nya teorier och ny forskning om hur man kan utveckla användandet av litteraturen och 
hur lärarna faktiskt gör det, kan man dra slutsatsen att det fortfarande råder en 
omedvetenhet, rädsla eller ovilja hos lärarna att använda sig av de möjligheterna. Men 
ansvaret för att undervisningen utvecklas vilar inte enbart på lärarna utan ytterst på 
rektorn. I Lpo-94 står att läsa; ”Rektorn ansvarar för att personalen får den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter, …” (Lpo-94: 8). Myrberg skriver ”För att nya arbetssätt som i 
vetenskapliga studier visat sig ha goda effekter även skall ge resultat i reguljär 
verksamhet krävs att lärare får omfattande fortbildning.” (2003: 10). En del i en 
förändringsprocess vilar alltså på rektorns axlar och det är han eller hon som avgör om 
lärarna behöver fortbildas. Det i sin tur är en värderingsfråga. En annan stor del i 
förändringsprocessen är naturligtvis hur samhället vill att skolan och undervisningen 
ska se ut. Läroplaner och läromedel är de redskap som ritar upp riktlinjerna. Molloy 
skriver att ”Förändringar sker sällan hastigt inom skolans väggar och lika sällan utifrån 
elevernas behov utan fastmer utifrån samhällets krav.”(2002: 20). Samtidigt skriver 
Myrberg att det råder en viss skepticism till läs- och skrivforskning på många skolor. 
Uppfattningen är att ”Alla åsikter är lika goda ’eftersom forskarna ändå bara träter med 
varandra’”. (2003: 19). Man kan alltså fråga sig om det finns någon vilja till förändring 
och hos vilka den viljan finns? 

I den undersökta skolan rådde ett arbetssätt som kan liknas vid ett traditionellt 
förhållningssätt till användandet av skönlitteratur, men det fanns också tendenser till 
förändring. Dessa tendenser visade sig tydligast genom en nyfikenhet och positiv attityd 
till användandet av barn/ungdomsboken. För att någon större och påtaglig förändring 
dock ska ske, krävs att fler krafter verkar tillsammans (beslutfattningsarenor, rektorer, 
lärare).   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svenskämnet trots allt fortsätter att förändras, 
om än långsamt. Vad det kan bero på kan man endast spekulera i. En orsak kan vara att 
när läraren har en undervisning som fungerar ser hon/han ingen anledning att ändra på 
den. Det tar tid och kraft att lägga upp nya strategier och det kräver mod att ge sig in på 
nya områden. En gissning är också att lärare inte gärna utsätter sig för utmaningen att 
känna sig osäkra och trevande, utan använder sig av det de redan kan. Rimligt men 
synd. Det är ju faktiskt genom lärarna som utvecklingen kan gå framåt och få fäste.  
I ett inledande skede av undersökningen ville jag ta reda om lärarna arbetade med 
skönlitteratur i ett språkutvecklande syfte. Den tanken övergavs strax då jag inte kunde 
hitta en tydlig metod för hur det språkutvecklande perspektivet kunde mätas. De teorier 
jag har refererat till beskriver ofta och mycket identitetsutvecklingen men sällan den 
faktiska språkutvecklingen. Under arbetets gång inser jag mer och mer hur tätt 
sammankopplade och helt beroende av varandra dessa två delar är. När man talar om 
identitetsutveckling talar man även om språkutveckling. Båda dessa delar faller under 
det som svenskämnet har som uppgift att utveckla. Molloy (2002) beskriver som sagt 
hur svårgreppat svenskämnet är och att det i hög grad är den enskilda läraren som 
konstruerar ämnet och dess innehåll. Detta kan uppfattas som både skrämmande och 
inspirerande. Som blivande lärare ser jag just nu mest möjligheter och spännande 
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utmaningar att genom skönlitteraturen utveckla elevers språk och parallellt med detta 
deras egna personligheter. Jag ser också att jag som lärare är en liten del av den stora 
förändring som kan ske inom skolans väggar. Men för att vara aktiv i den processen 
krävs att jag vågar stå för det jag tror är en bra väg att gå och det i sin tur kräver ett visst 
mått av mod. Jag hoppas att jag har både tron och modet. 
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www.sbi.kb.se  
 
www.libris.kb.se  
www.skolbiblioteksgruppen.se 

 

Bilagor 
Bilaga 1: enkät 
Bilaga 2: intervjuguide, lärare 

Bilaga 3: intervjuguide, bibliotekarie 
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Bilaga 1 

 
Enkät 
(Med högläsningsbok menas den bok läraren läser högt för eleverna) 
 
 
 
1a. Väljer du högläsningsbok utifrån särskilda ämnen? 
 
Ja Nej Ibland 
 
b) Vad kan dessa ämnen vara? 
 
 
 
2. Väljer du högläsningsbok utifrån det språk boken är skrivet på (ordförråd, 
meningsbyggnad, stil, form mm)? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
3. Brukar ni ha diskussioner/samtal om den bok ni har läst? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
4. Hur ofta brukar ni ha dessa samtal/diskussioner? 
 
a) varje dag  b) någon gång/vecka c) sällan 
 
 
5. Hur lång kan dessa samtal/diskussioner vara? 
 
A) 10-20 min b) 20-30 min  c) mer än 30 min 
 
 
6. Känner du dig trygg i din roll som lärare? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
7. Har du behov av att utveckla den rollen? 
 
Ja Nej Ibland 
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8. Kan du uppskatta hur stor del av undervisningen som ges till högläsning, samtal 
och andra uppgifter kopplade till högläsning, per vecka? 
 
a) > 10 %  b) < 10 %  c) < 30 % 
 
9. Finns hjälp att få av biblioteket? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
10. Använder du dig av den? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
11. Har du någon särskild strategi, metod eller teori som du utgår ifrån i upplägget 
av diskussionen? 
 
Ja Nej Ibland 
 
Vilken? 
 
 
 
12. Hur kan samtal/diskussioner kopplade till högläst bok vara språkutvecklande? 
 
 
 
 
 
 
13. Kan du se andra resultat av dessa samtal/diskussioner? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
14. Ger du andra uppgifter som är kopplade till boken du har läst? 
 
Ja Nej Ibland 
 
 
15. I läroplanen står att skolan ansvarar för att varje elev ”behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift”. Hjälper denna formulering dig eller inte, i din utformning av 
undervisningen? 
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16. Beskriv dig själv som litteraturläsare: 
 
 
 
 
17. Lista fem böcker som du tycker en elev bör möta från år F-6? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
18. Din utbildning, erfarenhet inom läraryrket: 
 
 
 
 
 
19. I vilket år (årskurs) arbetar du idag och vad är din huvuduppgift? 
 
 
 
 
20. Övrigt du vill tillägga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
/Lovisa 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide, lärare 
 
 

1. Varför använder du barn/ungdomsboken i undervisningen/verksamheten? 
 

2. Vad är barn/ungdomsbokens största tillgång i undervisningen? 
 

3.  Hur viktig tycker du att den är som redskap i undervisningen? 
 
Mycket viktig    viktig mindre viktig          inte viktig alls 
          

 
4. Skulle du kunna tänka dig att utöka användandet av barn/ungdomsboken? 

 
5.  Är samarbetet med biblioteket tillfredsställande? Om inte, varför? 

 
6. Hur arbetar du i övrigt med språkutveckling? 

 
7.  Känner du dig trygg och uppdaterad när du ska rekommendera titlar till 

eleverna? 
 

8.  Hur får du ny kunskap om nya titlar, ny forskning om skönlitteratur i skolan? 
 

9. Har din användning av barn/ungdomsboken förändrats de senaste åren? 
 

10. På vilket sätt kan den hjälpa elever med annat modersmål/läs- och 
skrivsvårigheter? 
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Bilaga 3 
 
Intervju, bibliotekarie 
 

1. Vad består dina arbetsuppgifter av? 

2. Hur ser samarbetet med lärarna ut? 
3. Arbetar du aktivt med olika initiativ mot lärarna (boksamtal, presentation av 

böcker mm)? 
4. Ber lärarna om hjälp? Vad för slags hjälp? 

5. Är biblioteket utnyttjat på ett tillfredsställande sätt? 
6. Hur får du ny kunskap om titlar, ny forskning mm? 

7. Vilken förändring vore den mest önskvärda? 
8. Vilka är de största hindren för att arbetet ska fungera bra? 

9. Hur arbetar du med elever med annat modersmål? 
10. Har användandet av skönlitteratur förändrats de senaste åren? 
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Bilaga 4 

Intervjuer, lärare 
 

Varför använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

Förskolelärare, förskoleklass: 
”När jag läser en bilderbok pratar vi om den, men ibland funkar inte det för gruppen kan 
inte ta till sig, är oroliga och har svårt att lyssna.” Den tillfrågade läraren svarar dock att 
det inte är självklart att hon jobbar med skönlitteratur, det beror helt på gruppen och 
dess förutsättningar om hon gör det. Hon hänvisar till den grupp hon arbetar med just 
nu, som har svårt att koncentrera sig och som ”spretar” mycket. Däremot arbetar hon 
mer med berättandet och understryker att ”Jag älskar att läsa, jag är en berättare.” 
Fördelen med berättandet, säger hon, är den ögonkontakt hon då får med barnen som 
inte är möjlig när hon tittar ner i en bok. När hon använder sig av böcker, läser hon i 
dem, eller går till biblioteket, för då lär sig barnen hur man gör …/ / de kan leta efter 
saker som de kan”.  

Klasslärare, år 1-3: 
”Naturligtvis för att skapa ett intresse för läsning och lästräna. Det är det viktigaste vi 
kan”.   

Klasslärare, år 6: 
Läraren svarar att den skönlitterära boken får eleverna att bli mer intresserade av ett 
område. Ungdomslitteraturen ”lättar upp” där facklitteraturen är ”tung och tråkig”.  
 

Vad är dina främsta hjälpmedel i språkutvecklingen? 

Förskolelärare, förskoleklass: 
Läraren arbetar tydligt strukturerat med Bornholmsmodellen6 och anser att den fungerar 
mycket bra. Hon berättar och visar hur boken är upplagd, med en månads träning på 
varje moment. Vidare arbetar de med alfabetet och ljudar bokstäverna. På följdfrågan 
om de har koncentrationssvårigheter i dessa moment, svarade hon att det har de inte.  

Klasslärare, år 1-3: 
Läraren använder sig mestadels av färdiga läromedel i språklära. Eleverna lär sig läsa 
och skriva med hjälp av dessa. I tvåan och trean är det mycket fokus på stor bokstav, 

                                                   
 
 
6 Bornholmsmodellen är ett läsinlärningsprogram som stimulerar språkutvecklingen hos barn. Baserad på studier 

av barn på Jylland under 80-talet av J. Frost och I. Lundberg. 
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punkt och ng-ljud. Läraren tycker att dessa läromedel fungerar bra och har ingen 
anledning att hitta på eget undervisningsmaterial. ”Ju äldre man blir desto tröttare blir 
man.” Hon säger också att när man har så mycket erfarenhet som hon har kan man 
också frångå läromedlen och improvisera. På följdfrågan om hon tycker att läromedlen 
förändrats mycket under åren, svarar hon att de inte har gjort det.  

 

Klasslärare, år 6: 
Läraren svarar att det är skrivandet och talet som hon arbetar mest med i 
språkutvecklingen. De pratar och diskuterar mycket.  
 

 

Hur väljer eleverna sina bänkböcker? 

Förskolelärare, förskoleklass: 
Eleverna i förskoleklass använder sig inte av bänkböcker i den bemärkelsen att de läser 
själva. Däremot finns det böcker att välja bland på förskoleavdelningen som de bläddrar 
i själva. Hon svarar också att deras uppdrag inte är att lära barnen läsa.  

 

Klasslärare, år 1-3  
Läraren beskriver att eleverna oftast väljer själva, hon anser att der är viktigt för dem att 
få göra det. Eleverna går ibland till biblioteket där de kan få viss hjälp av bibliotekarien, 
ibland väljer de från det bokbestånd som finns vid klassrummet. Läraren förklarar att 
hon och en kollega har köpt in böcker på egen hand och dessa finns tillgängliga för 
deras elever i korridoren utanför klassrummen. Det händer att läraren behöver hjälpa 
eller påverka eleverna i valet av bok, då kan hon ibland ta hjälp av bibliotekarien för att 
få tips. Hon menar att det är en ålder- och mognadsfråga att kunna välja bok.  

 

Klasslärare, år 6: 
De får välja böcker själv, med hjälp av biblioteket. Eller så hjälper hon dem med att 
välja annat. Ofta ber läraren bibliotekarien om hjälp för ”Jag är inte så inläst än” (här 
syftar läraren på titlar). Läraren tycker det verkar som att de jobbar mycket på lågstadiet 
med läsningen för hon märker att eleverna har en stor läslust, ”de vill verkligen”.  
 

 

Hur ser samarbetet med biblioteket ut? Fungerar det? 

Förskolelärare, förskoleklass: 
Läraren berättar att det finns avsatt tid för besök för hela klassen en gång i veckan. Den 
här terminen har de endast varit där två gånger. Läraren förklarar det med att den här 
gruppen är krävande så biblioteksbesök är inte ”överprioriterat”. Personalen lånar 
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istället böcker och tar med till avdelningen. De besök som har avlagts har dock varit 
mycket uppskattade av barnen och de hade kunnat stanna längre än den tid som var 
avsatt. Förskoleklasserna brukar även nyttja ett vanligt stadsbibliotek i närliggande 
område.  
 

Lärare, år 1-3 
Det fungerar bra. Bibliotekarien presenterar alla nyköpta böcker varje termin. 
 

Lärare, år 6 
Hon brukar be om hjälp och tips till högläsningsböcker men samarbetar inte särskilt 
mycket mer. Hon säger att ”det skulle jag säkert kunna utveckla”.  Hon berättar om 
bokpresentationen som bibliotekarien har varje termin, men talar om att hon inte har 
hunnit läsa alla dessa böcker själv. Även det anser hon att hon skulle kunna bli lite 
bättre på, att läsa fler av dessa böcker.  
 

 

Hur viktig är den som hjälpmedel i undervisningen? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denna fråga svarade samtliga att den var mycket viktig.  

Några av kommentarerna: 
• ”Den stimulerar fantasin …/ / berättandet väcker bilder.” (Förskolelärare) 

• ”Den får dem att bli mer intresserade av ett område …/ / ungdomslitteraturen 
lättar upp …/ / facklitteraturen är tung och tråkig”. (Klasslärare, år 6) 
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Hur får du ny kunskap på området (ex; titlar, forskning)? 

Förskollärare, förskoleklass: 
”Om det nu finns nya rön så är jag inte uppdaterad.” Hon berättar att hon gick en kurs 
för länge sedan och en nyligen, om barns språkutveckling.  
 

Klasslärare, år 1-3: 
Läraren blir uppdaterad på titlar genom biblioteket, framförallt genom 
bokpresentationerna biblioteket har varje termin. Det finns möjligheter att själv bläddra 
i kataloger och ge bibliotekarien tips om inköp av nya böcker. Dessutom finns möjlighet 
att själv följa med vid inköpstillfällena. Hon har dock aldrig följt med på ett sådant. Hon 
anser att denna uppdatering via biblioteket räcker och är tillfredsställande.  
Vad det gäller ny forskning på området språkutveckling, söker hon inte upp sådan.  
 

Klasslärare, år 6: 
Läraren svarar att hon får tips från lite olika håll. Det finns ett kollegialt utbyte av 
erfarenheter av olika böcker. Hon och en kollega samarbetar mycket när det gäller 
högläsningsböcker. De använder sig bland annat av medioteket7 där man kan hitta bra 
böcker som kopplas till olika teman.  
När det gäller forskning är det något som man får söka själv, på eget intresse. Men 
eftersom tiden inte räcker till händer det sällan eller aldrig. Hon har talat med rektorn 
om att det vore bra om någon på skolan hade som uppgift att söka upp relevant 
forskning och sedan förmedla detta till lärarkollegiet. Det är alltid ont om tid och då 
bortprioriteras en sådan lätt. Det är däremot viktigt att vara uppdaterad, tycker hon, så 
det vore bra om det fanns möjlighet att bli det med skolan hjälp.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
7 Medioteket (Utbildningsförvaltningen). Erbjuder pedagogiska resurser för lärare och annan personal i 

Stockholms skolor. 
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