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Sammanfattning 

Läsning av barnlitteratur anses i den svenska läroplanen vara en viktig del av 
undervisningen då den kan bidra till personlighetsutveckling, kulturell förståelse och 
motivation till vidare läsning. Att lära sig läsa är en förutsättning för att kunna tillgodogöra 
sig skönlitteraturen. Ett sätt är genom läsinlärningsmetoden whole language som med hjälp 
av kiwiböckerna fått genomslag i flera svenska skolor. Kiwimaterialet är ämnat för att 
skapa läsförståelse samt läsintresse och är baserat på småböcker från Nya Zeeland. Då både 
val av läsinlärningsmetod och barnlitteratur är viktiga delar i elevers läsutveckling, väcktes 
en undran om det går att sammanföra traditionell barnlitteraturläsning med kiwiböckernas 
systematiska upplägg och färdiga bokmaterial. Syftet med uppsatsen är därför att 
undersöka vilken syn whole language inspirerade lärare idag har på barnlitteratur och i 
vilken utsträckning den används.  

Uppsatsen är grundad på stoff som inhämtats i två olika länder; Sverige och Nya Zeeland. 
Metoder som används är semi- strukturerade intervjuer av lärare, enkäter med elever och 
observationer av klassrumssituationer, vilket gör studien till en kvalitativ undersökning 
med kvantitativa inslag.  

Resultatet visar att lärare i Nya Zeeland i högre grad styrs av det material de använder i 
läsundervisningen, medan barnlitteraturen används i underhållningssyfte genom enskild- 
och högläsning. Resultatet visar också att materialet skapar lust till läsning. I Sverige 
däremot framhåller lärare även skönlitteraturens viktiga roll för förmedling av kultur och 
fostran. Denna skillnad är i sig inte underlig då ländernas olika läroplaner ålägger sina 
lärare att arbeta mot olika mål. Synen på barnlitteraturens viktiga roll för 
personlighetsutveckling bibehålles därmed hos de svenska lärarna även om de influerats av 
material och metoder från ett land med andra tillvägagångssätt. Läroplanerna har här en 
viktig betydelse för undervisningen i de olika nationerna.    

Nyckelord: Barnlitteratur, whole language, läsintresse, kiwiböcker, Nya Zeeland 



 
Abstract 

The reading of children’s literature is in the Swedish curriculum thought of to be an 
important part of the teaching since it can contribute to personal development, cultural 
understanding and motivation to continuing reading. To learn how to read is a presumption 
to be able to profit by fiction literature. One way is through the reading program Whole 
language that with the help of the Kiwi books has had a breakthrough in the Swedish 
schools. The Kiwi material is made to create reading understanding and reading enjoyment 
and is based on books from New Zealand. Because both the choosing of reading program 
and children’s literature are important part of the pupils reading development a curiosity 
was woken if the reading of children’s literature can be combined with the structured 
disposition and existing material of the kiwi books. The purpose of the essay is therefore to 
examine what impression whole language inspired teachers have on children’s literature 
today and to what extent it is used.  

The essay is based on information gathered in two different countries; Sweden and New 
Zealand. The methods used are semi structured interviews with teachers, surveys with 
pupils and observations of classroom events, which make this study a qualitative 
examination with quantitative parts.  

The results show that teachers in New Zeeland are more frequently governed by the 
material used in the reading programs, while the children’s literature is used for 
entertainment through private reading and reading in groups. The results also show that the 
material gives the pupils appreciation of reading. In Sweden however, the teachers 
emphasize the important part the fiction literature plays for mediation of culture and foster. 
This difference is in no way peculiar because the curriculum’s in the different countries 
obligate their teachers to work towards diverse goals. The important role the children’s 
literature has is therefore kept by the Swedish teachers even though they are influenced by 
materials and methods from a country with other procedures. The curriculum plays a very 
important role for the teaching in the different countries.    

Key words: Children’s literature, Whole language, Reading interests, Kiwi books, New 
Zealand  



 
Förord 

Litteratur har stor betydelse för oss. En bra bok kan framkalla känslor av glädje, spänning 
och lycka men ibland även sorg. Litteraturen öppnar nya världar både historiska och 
framtida som vi gärna låter oss svepas med av. Detta läsintresse vill vi ta fasta på och föra 
vidare till framtida elever. Ett sätt kan vara genom att arbeta intensivt med barnlitteratur.   

Nya Zeeland är ett land där läsinlärningen har stor betydelse. Deras läsmetod som är till för 
att skapa läsförmåga har under senare år fått fäste i Sverige. En nyfikenhet hos oss som 
lärarstudenter väcktes då kring hur metoden väcker läslust. Får barnlitteraturläsning 
utrymme eller skapas glädjen till böcker på andra sätt.   

För att ta reda på hur arbetet med barnlitteratur såg ut valde vi att åka till Nya Zeeland. En 
möjlighet att kombinera C-uppsatsen med en dröm om att få resa till landet fullföljdes.  

Vi har arbetat tillsammans med materialinsamlandet och uppsatsens olika delar. Dessa tar 
vi således gemensamt ansvar för.  

Förhoppningen är att uppsatsen ska få lärare att begrunda den litteratur de förmedlar och 
uppmärksamma dess utsträckning och plats i verksamheten.   

Vi vill tacka de medverkande i båda länder samt närstående som bidragit med stort 
tålamod. Denna uppsats har i hög grad blivit till en resa både i praktik och i teori.       

Helena Palmborg & Isabelle Pettersson 
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1 Inledning och bakgrund 

Lärarhögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomförs i flera olika kommuner. 
I bland annat en av dessa fokuseras det just nu på läsning och dess betydelse. Flera skolor i 
kommunen har därför beslutat sig för att använda en läsmetod från Nya Zeeland som kallas 
whole language eller nya zeeländska läsmetoden. Materialet som används i metoden är 
Kiwiböckerna, vilka presenterades av Bonniers förlag på SkolForum år 2001. Dessa är 
starkt inspirerat av likartade böcker som finns på Nya Zeeland där de står som bas för 
läsundervisningen. Materialet består av en mängd nivågrupperade små läseböcker i olika 
svårighetsgrad samt storböcker, så kallade Big Books. De sistnämnda är till för gemensam 
högläsning shared reading i klassrummet. Böckerna har olika karaktär och genrer och är 
skapade för att elever ska kunna lära sig läsa i sin egen takt och efter sin förmåga. I en 
tidning som ges ut i kommunen säger en lärare att detta är ett väldigt lustfyllt sätt att lära 
sig läsa på och att arbetet med läsning är helt annorlunda mot 50- 60 talets skola.1  

Det finns skilda uppfattningar om hur arbetet med läsinlärning bör se ut. Under 
lärarprogrammets kurser i barnlitteratur har barnböcker istället förespråkats som ett bra och 
användbart underlag för svenskundervisningen. I boken Litteraturläsning, skriven av 
Kristin Hallberg, står det att barnboken och läsupplevelsen är en väg till språket. Den fyller 
en viktig funktion och i barnboken finns mycket av det som är betydelsefullt för barn. God 
litteraturpedagogik bygger på ett medvetet förhållande till skönlitteratur. I arbetet med den 
skönlitterära texten är det möjligt att medvetet integrera grundelementen i ämnet svenska 
det vill säga; tala, lyssna, läsa och skriva. Hallberg anser vidare att barnboken och den 
skönlitterära texten är ett mycket viktigt komplement till skolans obligatoriska texter. I 
exempelvis läsläror möts elever av en mycket speciell texttyp. Dessa böcker har oftast en 
språklig kompetensnivå som ligger under elevens normala, vilket innebär att elevens 
språkliga uttrycksförmåga i realiteten är mer avancerad än textens uttryck. 2  

”Berättelserna kan rent innehållsligt upplevas som barnsliga.”3 

Hallberg anser följaktligen att barnlitteraturen bör få stort utrymme i skolan och påpekar 
dessutom att kursplanerna i svenska förespråkar dess användning i undervisningen.4 

Kursplanen i sin tur betonar att elever skall få utveckla sin fantasi och lust att lära genom 
litteratur.  Det står också att eleven ska få möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att 
möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och genrer från Sverige, Norden och 
andra delar av världen. 5 

                                                

 

1 X kommun. (2006) Informationstidning. X kommun : Nummer 5 
2 Hallberg, K. (1993) Litteraturläsning, barnboken i undervisningen. Solna: Ekelunds förlag AB  
3 Ibid. s. 6 
4 Hallberg (1993) 
5 Skolverket. (2002) Kursplaner och betygskriterier 2000 Grundskolan. Fritzes: Stockholm 
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”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 
värderingar.” 6 

Forskning som genomförts inom barnlitteraturens område är bland annat Maria Simonssons 
avhandling Bilderboken i förskolan.  Där står det att läsa att tidigare undersökningar varit 
inriktade mot att studera pedagogernas sätt att använda barnlitteraturen i inlärningssyfte 
samt hur barnen möjliggör sig kunskapen.7 I en nyutkommen C-uppsats behandlas 
barnlitteraturen på ett liknande sätt. Studiens syfte är att ta reda på sagornas och 
barnlitteraturens användning i skolan samt hur lärare och elever ser på detta arbete.8  I 
ytterligare ett examensarbete poängteras det att många vinster kan erhållas genom att läsa 
skönlitteratur i skolan, bland annat för språkutveckling och för att stärka självkänslan hos 
eleverna.9 

Det finns därtill lyckade exempel på hur läsinlärning genom barnlitteratur kan gå till. Ett av 
dem är Birgitta Alleklevs och Lisbeth Lindvalls läsprojekt, Listiga räven, som pågick i 
Rinkeby under mitten av 1990- talet. Metodiken går ut på att eleverna enbart ska använda 
sig av god skönlitteratur och facklitteratur i läsinlärningsprocessen utan inblandning av 
läsläror. Resultaten visar på att klassen som medverkat i försöket under tre år lyckades 
bättre än övriga elever i Stockholmsområdet när tester senare utfördes i svenska och 
matematik. 10  

Alleklev och Lindvalls projekt är baserat på litteraturen men metodiken har samtidigt sin 
utgångspunkt i whole language och den nya zeeländska läsmetoden. Trots att de båda har 
framarbetat en metod med skönlitteratur som till synes fungerar, baserar en del whole 
language- inspirerade lärare idag istället sin läsundervisning på kiwimaterialet. Grunderna 
till varför uppsatsen skrivs är därför en nyfikenhet kring vilken syn dagens pedagoger har 
på barnlitteratur, samt vad materialet med nivågrupperade böcker kan tillföra i läsintresse 
hos eleverna. Denna uppsats är däremot inte till för att framhäva någon metod och kommer 
ej heller att fördjupa sig i hur didaktiskt arbete med barnlitteratur kan se ut.        

                                                

 

6 Skolverket, s. 97 
7 Simonsson, M. (2004) Bilderboken I förskolan - en utgångspunkt för samspel. Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet nr 84.  (Linköpings Studies in Arts and Science 2004). Lindköping: Lindköpings Universitet, tema 
barn.  
8 Carlstedt, E. (2006) Sagor och barnlitteratur i skolarbetet - En fallstudie av sago- och barnlitteraturanvändningen på 
skolor med olika pedagogiska inriktningar.  Examensarbete, Växjö: Växjö Universitet 
9 Lundgren, A. Skarin, E. Wallinder, S. (2005) Skönlitteratur skapar skriv- och läslust. C-uppsats Luleå: Luleå tekniska 
universitet 

10 
Alleklev, B, Lindvall, L. (2000) Listiga räven, läsinlärning genom skönlitteratur.  Stockholm: En bok för alla 



4   

2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra whole language- inspirerade lärare och dess syn på och 
användning av barnlitteratur i Sverige respektive Nya Zeeland idag. Det sekundära syftet 
med studien är att undersöka hur elevernas läsintresse ser ut i whole language- inspirerade 
klasser på Nya Zeeland. 

2.1 Frågeställningar   

 

Går det att sammanföra barnlitteraturläsning med kiwimaterialet?  

 

Vad anser whole language- inspirerade lärare om barnlitteratur idag?  

 

Har synen på begreppet barnlitteratur någon betydelse för hur lärare väljer att 
undervisa?  

 

Kan kiwiböckerna ge och skapa samma upplevelseläsning hos eleverna som 
barnlitteratur?                
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3 Teori 

3.1 Vad är barnlitteratur  
Det finns flera resonemang kring och definitioner på barnlitteratur. På biblioteken är böcker 
med en berättelse, en fiktion av skönlitterär art sorterade som barnlitteratur medan faktiva 
böcker står för sig, enligt Maria Simonsson. Hon menar också på att boken kan ses som en 
materiell artefakt, ett materiellt objekt som formgivits och producerats för ett visst syfte.11 

Hallberg menar på att en barnbok är avsedd, skriven eller anpassad för barn. Den är såväl 
utgiven som saluförd med dem som målgrupp. Hon anser vidare att barnboken är 
skönlitteratur som främst syftar till upplevelse. 12 Barnboken ska verka som: 

 ”…en språngbräda för fantasin, en dörr som öppnas på vid gavel mot nya oanade 
rymder.”13 

Forskaren Göte Klingberg14 är ytterligare en person som diskuterat begreppet barnlitteratur. 
Han poängterar att somliga anser att barnlitteratur är det som är producerat för barn, medan 
andra menar att barnlitteratur är all den litteratur som barn konsumerar. Klingberg för 
vidare en diskussion kring huruvida läroböcker är barnlitteratur men kommer fram till att: 

 ”Av praktiska skäl är det emellertid rimligt att i ett konkret undersökningssammanhang 
utesluta dem med den motiveringen att de studeras av den pedagogiska vetenskapen i 
samband med dess behandling av skolans kursinnehåll.”15 

Enligt den svenska Nationalencyklopedin är barnlitteratur: 

 ”barnböcker, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original 
som bearbetad vuxenlitteratur.”16  

Uppslagsverket åsyftar därmed att barnlitteratur inte är läromedel. 

Internationellt sett finns det också definitioner på barnlitteratur. Eftersom 
undersökningsområdet i denna uppsats inbegriper lärare samt elever på Nya Zeeland ges 
här även definitioner på engelska. Då Nya Zeeland och Storbritannien är sammanlänkade 
och inspireras av varandra anser vi det rimligt att citera ett utdrag från den engelska 
forskningsvärlden samt ett av deras uppslagsverk. Encyclopædia Britannica online kan 
jämföras med den svenska nationalencyklopedin och definierar barnlitteratur på följande 
vis: 

”the body of written works and accompanying illustrations produced in order to entertain or 
instruct young people. The genre encompasses a wide range of works, including 
acknowledge classics of world literature, picture books and easy-to-read stories written 

                                                

 

11 Simonsson 

12 Hallberg, K. (1998) läs mig, sluka mig!  Smedjebacken: Natur och Kultur 

13 Hallberg. (1993) s. 5.  
14 Klingberg, G. (1972) Barnlitteraturforskning, en introduktion. s. 23. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB 
15 Klingberg, s.24 
16 http://www.ne.se. (2006-10-12) Sökord: barnlitteratur 

http://www.ne.se
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exclusively for children, and fairy tales, lullabies, fables, folk songs, and other primarily 
orally transmitted materials.“17 

En engelsk forskare vid namn Peter Hunt har i sin bok Children’s Literature, critical 
concepts in literary and cultural studies18 citerat sig själv när han förklarar vad han anser 
att barnlitteratur är:  

”… children’s literature is now taken to include virtually anything produced for the 
entertainment, exploitation, or enculturation of children. In academic terms (…..) our texts 
reside in literature, media studies, graphic art, history, folklore, theatre, dance…and so 
on.”19 

Samtliga ovanstående definitioner innehåller relevanta synpunkter som kan ha betydelse 
för studiens resultat. Dock anser Klingberg att barnlitteraturforskaren har rätt till att i en 
enskild undersökning begränsa begreppet litteratur efter eget val.20 Vi väljer därför att i 
denna uppsats inte betrakta böcker som är skrivna för att användas som läroböcker t.ex. 
läsläror, som barnlitteratur. Utifrån vår precisering klassificeras därför inte Kiwimaterialet 
som barnlitteratur då detta används vid läsinlärning, vilket delvis samstämmer med 
Nationalencyklopedins definition och Klingbergs åsikter.  

3.2 Barnbokens betydelse 

3.2.1 Kort historik  

Barnboken har en lång och omfattande historia. Under till exempel upplysningstiden, 
användes den för att förmedla den kristna läran. Den skulle ge barnen de riktlinjer som 
ansågs nödvändiga för deras livsföring och bildning. Under romantiken fick barnboken 
däremot en annan betydelse, då intresset för rim och ramsor väcktes. Det var även nu man 
ansåg att litteraturen för barn skulle vara fantasifull och underhållande. Konstsagor 
producerades i stora mängder med H.C Andersen i spetsen.21 Under folkskolans 
uppbyggnad i slutet på 1800-talet var lärarnas ambition att sprida den goda litteraturen till 
samhällets unga. Bland annat Jenny Nyströms böcker och Elsa Beskows klassiker med 
rötter i den svenska naturen härstammar från denna tid.22  

1940-talets barnlitteratur ansågs som nydanande av många forskare. Nya 
barnboksförfattare och uttryckssätt blir synliga med barngestaltningen i fokus. Några 
viktiga exempel är Pippi Långstrump av Astrid Lindgren och Lennart Hellsings ramsor och 
rim.23  

                                                

 

17 http://search.eb.com/eb/article-9110462. (2007-06-05) 
18 Hunt. P. (2006) Children’s Literature, critical concepts in literary and cultural studies. London: Routledge, Taylor & 
Francis Group 
19 Hunt. s. 6 
20 Ibid. s.22 
21 Simonsson 
22 http://www.ne.se 
23 Simonsson 

http://search.eb.com/eb/article-9110462
http://www.ne.se
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3.2.2 Litteratur som förmedlingskälla 

Kursplanen i svenska betonar som tidigare nämnts skönlitteraturens betydande roll för att 
bibringa kunskap och värderingar. Louise Rosenblatt menar likaså att litteratur är den 
största källan till förmedling av idéer och attityder förutom de personliga relationer och 
aktiviteter som skapar det allmänna livet i skolan. De böcker som idag produceras för 
barnen kan ses som ett uttryck för hur vi i det svenska samhället tänker kring barn idag. 
Dessa barnkulturella produkter utgör alltså resurser som kan användas och bidra till 
barnens socialisering in i en viss kultur. Det är också ett av motiven till att staten ger stöd år 
viss produktion av barnkultur. I böckerna gör sig samhällets barndomsföreställningar sig 
synliga.24 Simonsson menar vidare att pedagogerna vill läsa lämpliga och fostrande böcker 
för sina elever.25  

När undervisning av litteratur sker så innebär det således att man medvetet eller omedvetet 
förstärker etiska attityder. Diskussioner om innehållet är då av väsentlig vikt eftersom 
böckerna inte bara får bli en samhällsvetenskapens tjänare eller ett sätt för att belysa 
moraliska problem. Enligt Lisa Henriksson behövs en kunnig och intresserad 
vuxenförmedlare för att den kraft som finns i goda berättelser inte skall missbrukas. 26 

Litteraturen har i sig ett eget värde och det är av stor vikt att eleven får en personlig 
upplevelse av läsningen.27 Enligt Hallberg bör det största målet för att läsa litteratur i 
skolan just vara för att skapa lust till böcker så att dessa blir till en livsledsagare.28 Likaså 
Judith A. Langer menar att litteraturen hjälper elever att finna sig själva och värdesätta 
skillnader, att föreställa sig andra och att söka efter rättvisa. 29   

3.3 Vad säger den nya zeeländska läroplanen om 
litteratur 

Den nya zeeländska läroplanen menar att genom kunskap i det engelska språket kan 
eleverna lära sig att uppskatta engelsk litteratur men även utländsk litteratur översatt till 
engelska. På så sätt kan eleven utveckla en känsla av identitet och kulturell tillhörighet. 
Läroplanen säger vidare att: 

”Success in English gives students access to the knowledge and skills they need in order to 
participate fully in the social, cultural, political, and economic life of New Zealand and the 
wider world.”30  

För att nå detta behövs ett välutvecklat språk. En viktig väg till det är genom läsning.31 

                                                

 

24 Rosenblatt, L. M. (2002) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Studentlitteratur: Lund  
25 Simonsson 

26 Henriksson, L. (2006) Nya bokpuffar, lekideer kring bilderböcker och berättande i förskola och skola. Stockholm: En 
bok för alla 
27 Rosenblatt 
28 Hallberg. (1993) 
29 Langer, J. A. (2005) Litterära föreställningsvärldar, litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos 
AB 
30 Ministry of education (2006) The New Zealand curriculum, draft for consultation 2006. s. 15 Wellington: Learning 
Media 
31 Ministry of education 
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3.4 Att lära sig läsa 
I Nya Zeelands läroplan betonas att ett välutvecklat språk är vägen till litteraturen och att 
språket i sin tur utvecklas genom läsning. För att lära elever att läsa är det viktigt att ge dem 
strategier för att hantera text. De två dominerande tillvägagångssätten är phonics respektive 
whole language. Jörgen Frost är en av de forskare som beskrivit läsinriktningarna.  Phonics 
också kallad den syntetiska metoden eller ljudmetoden har traditionellt sätt varit rådande i 
Sverige. Förespråkare för metoden förutsätter att läsningen utgår ifrån ett alfabetiskt 
system. Det är viktigt att eleverna blir medvetna och får kunskap om att fonem/ljud har en 
avgörande roll. Detta för att de skall kunna bygga upp säkra korrespondenser mellan 
bokstav och ljud. Det är också viktigt att eleverna lär sig att avkoda ord och får tillgång till 
anpassade texter. Det andra sättet att lära sig läsa är genom whole language också kallad 
helordsmetoden eller den analytiska principen. 32  I den sistnämnda metoden har 
kiwiböckerna har hämtat sin grund.  

Whole language innebär att läsningen ses som en kommunikativ process. Alla läsaktiviteter 
bör därför ha en kommunikativ utgångspunkt, helst med eleven själv som aktiv deltagare. 
Att lära sig läsa uppfattas som en naturligt språklig process, som sätts igång genom 
elevernas egen textproduktion samt med hjälp av böcker med meningsfulla texter för 
eleverna. Frost betonar också att medvetenheten om fonem hos eleven spelar en 
underordnad roll. Det väsentliga är att förstå innebörden eller meningen av det som är 
skrivet. Lärarens roll är att ge barnen stöd, vägledning, uppmuntran samt omedelbar 
undervisning när barnet har behov av vissa kunskaper.33  Beskrivningen i Metodboken är 
likartad, ordet räknas som den givna helheten och innehållet är det mest meningsfulla. 
Därefter kommer man fram till de mindre beståndsdelarna - ljuden och bokstäverna - 
genom analys.34  

Barn med stark visuell förmåga har lätt för att lära sig läsa genom helord. De har en 
fungerande kamera i huvudet som fångar upp bilderna. Kritiken som riktas till denna metod 
poängterar dock att barn med visuella svårigheter inte gynnas. Vissa forskare anser att 
läsningen lätt kan bli till en gissningslek där eleverna hoppar runt i texten för att se om de 
chansat rätt. Elever måste istället få tillgång till en annan strategi om de inte kan ta in hela 
ordet med hjälp av ögonen, till exempel phonics. 35 

3.5 Den nya zeeländska läsmetoden  
På Nya Zeeland förekommer phonics i undervisningen, men den läsinriktning som 
dominerar skolverksamheten är whole language. En av förespråkarna för detta arbetssätt är 
Marie M. Clay: Professor Emeritus. Hon har bland annat varit President of the 
international Reading Association på Nya Zeeland och skrivit ett flertal böcker. En av 
hennes mest grundläggande är Becoming literate.  I boken skriver Clay att barn svarar olika 
på skolans läsundervisning beroende på vilka förkunskaper eleven har med sig från 

                                                

 

32 Frost, J. (2002) Läsundervisning, Praktik och teorier. Stockholm: Natur och Kultur 
33 Frost 
34 Ejeman, G, Molloy, G. (1997) Metodboken svenska i grundskolan. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
35 Ejeman, Molloy 
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förskolan. Det bästa sättet att möta eleven som lärare är att tidigt observera den nivå som 
eleven befinner sig på och hjälpa eleven att skapa interaktion med böcker och skrift utifrån 
dess kunskapsnivå.  Lärare behöver dessutom vara medvetna om att alla elever tar till sig 
kunskap och gör framsteg i olika takt. Vissa elever kan läsa och skriva enkla texter redan 
när de kommer till skolan första dagen medan andra inte har samma förmåga. 36 

3.5.1 Små böcker  

Clays tankar om att elever ligger på olika nivåer genomsyrar det läsinlärningsmaterial som 
används på Nya Zeeland. Vid vägledd läsning, guided reading, tillsammans med eleverna 
används små korta böcker. Clay hävdar att dessa är bra för att elever inte ska drabbas av 
känslan: Å, inte den här gamla boken igen… En ny liten bok skapar istället ett nytt intresse 
och nya upptäckter. Riskerna för att känna misslyckande minimeras. Systemet med 
nivågrupperade böcker medför att elever får en möjlighet att ta del av olika historier och 
berättelser. Om eleven är en svag läsare så bör läraren välja en bok som är anpassad i 
svårighetsgrad och är det en mer avancerad läsare så bör den få en bok vars text är lite mera 
utmanade. För att observera om de böcker eleven läser ligger på rätt nivå, så kan läraren 
göra ett så kallat running record vilket innebär att läraren sitter bredvid en elev och lyssnar 
då den läser samt prickar av varje ord i boken som eleven klarar av att läsa utan svårighet. 
När läraren vet vilken nivå eleven ligger på så kan den också hjälpa eleven att komma 
vidare. 37 

”The essence of successful teaching is to know where the frontier of learning is for any one 
pupil on a particular task.” 38  

När läraren känner till elevens nivå och stödjer den därefter så verkar de tillsammans i den 
proximala utvecklingszonen,39 vilket innebär att eleven inte kan lära sig helt självständigt 
men kan utvecklas med relevant stöd av en vuxen. Även forskarna Louise Bjar och 
Caroline Liberg menar att det gemensamma läsandet och skrivandet tillsammans med en 
vuxen utgör viktiga sociala stödstrukturer för den fortsatta utvecklingen av läsandet och 
skrivandet för eleven på egen hand.40  

3.5.2 Små grupper 

För att eleven ska känna sig på en likvärdig nivå med sina kamrater när de läser sin bok 
delas eleverna upp i grupper inom samma läsnivå. Eleverna kan vara åldersblandade och 
det kan finnas skillnader i generell förmåga, men det som är viktigt är att de har 
gemensamma eller liknande läsbeteende just vid den tidpunkten. Gruppernas storlek 
varierar mellan cirka sex till åtta elever i varje. Dessa bör ändras under skolårets gång i takt 
med elevernas olika framsteg och kunskapsutveckling. (En lärare som behåller 
läsgrupperna intakta under hela skolåret ser inte till elevens enskilda behov och skillnader.) 
Medan läraren läser och diskuterar böcker med en grupp elever så är det viktigt att övriga 

                                                

 

36 Clay, M.M. (1991) Becoming literate: The construction of inner control.  Auckland: Heinemann 
37 Clay 
38 Ibid. s. 65 
39 Ibid.  
40 Liberg, C. (2003) Möten i skriftspråket. I Bjar, L. Liberg, C. (Red.) (2003) Barn utvecklar sitt språk. (pp. 215-236). 
Lund: Studentlitteratur 
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elever i klassen aktiveras och stimuleras exempelvis genom olika läsaktiviter som hjälper 
dem att förstå vad de nyss läst i grupp eller vad de kommer att läsa.41 I boken Linking the 
language strands ges exempel på aktiviteter eleverna kan genomföra efter eller innan 
läsning  

Till exempel: 

 
Gör ett familjeträd med karaktärerna i boken 

 
Skriv en tidning baserad på bokens innehåll 

 

Rita en karta för att visa var boken utspelar sig 

 

Skriv ett brev till författaren42 

3.5.3 Gemensam läsning  

När eleverna har gemensam läsning, shared reading, samlas hela klassen ca tio minuter 
varje dag. Läraren plockar fram en ny storbok, big book, per vecka och bearbetar den på 
olika sätt varje dag. Huvudsyftet med boken ska vara att eleverna känner glädje inför 
läsningen men målen är också att förbättra elevernas ordförråd, lära dem att tänka kritiskt 
samt bli vana vid rytmen och prosodin i språket. Det är bra om texten är anpassad så att 
hela klassen kan följa den lätt.43 

3.5.4 Vad är kiwiböckerna? 

I Sverige finns ett motsvarande läsmaterial de så kallade kiwiböckerna som nämndes i 
inledningen. Böckerna består av 120 titlar och är indelade i olika svårighetsgrad och i olika 
genrer, fakta, fiction, poesi och pjäser.  Syftet med böckerna är att läraren ska ha vägledd 
läsning med eleverna i en liten grupp. Materialet är till för att läraren och eleverna ska 
samtala, läsa och fundera sig fram igenom texten. Vägledd läsning skapar möjligheter till 
undervisning i alfabet, fonetik och ordförråd. När eleverna läser får läraren dessutom 
möjlighet till att observera dem och identifiera elevernas undervisningsbehov. Läraren som 
arbetar med materialet har tillgång till en lärarhandledning. Till varje liten kiwibok finns 
det exempel på vad pedagogen kan diskutera eller uppmärksamma eleverna på. Det kan 
vara en speciell bokstav som är återkommande i flera ord eller användandet av 
utropstecken för eftertryck och betoning i historien. Det är också viktigt att läraren 
utvecklar förmågan hos eleverna så att de kan reflektera över handlingen. Andra syften 
med den vägledda läsningen kan vara att få eleverna att förstå vad en intrig och rollfigur är 
i en berättelse, göra en sammanfattning av berättelsen eller skriva ett nytt slut på 
historien.44   

Efter det att eleverna har gått igenom samtliga nivåer och sedermera läser flytande får de 
övergå till lättare kapitelböcker. Dessa läses också i grupp och bearbetas på olika sätt. 
Exempelvis kan eleverna få till uppgift att fundera över ett antal åsikter och sedan försvara 

                                                

 

41 Clay 
42 Eggleton, J. Windsor, J. (2006) Linking the language strands. Auckland: Heinemann 
43 Eggleton, Windsor 
44 Craker, E. Gaynor, B. Thompson, L. (2001)Vägledd läsning lärarhandledning klara. Stockholm: Bonnier utbildning  
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dem med hjälp av texten eller så får de till uppgift att fundera över varför någon karaktär i 
boken är ledsen osv.45 

Vissa småböcker finns också som storböcker för den gemensamma läsningen. Det är av 
stor vikt att läraren involverar eleverna i läsningen och att läsningen utgår ifrån barnens 
tidigare erfarenheter av språk och böcker. Läraren får också en möjlighet att visa olika 
lässtrategier, exempelvis hur det talade ordet motsvaras av det skrivna. Högläsningen 
innebär också att eleverna får ta del av böcker som de ännu inte kan hantera själva. Den ger 
eleverna en möjlighet att delta oavsett kunskapsnivå och eleverna får ta del av en mängd 
olika typer av böcker.46                                

                                                

 

45 Jörgensen, K. (Red.) (2001) Lyckas med läsning. Stockholm: Bonnier utbildning AB 
46 Craker, Gaynor, Thompson 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

4.1.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer av lärare valdes som grundläggande metod för att uppnå uppsatsens 
primära syfte det vill säga att redogöra för pedagogernas åsikter kring och användning av 
barnlitteratur.  

Det finns enligt Alan Bryman tre huvudsakliga olika intervjusätt: Strukturerad, 
ostrukturerad, samt semi-strukturerad.47 I undersökningen används det sistnämnda. En 
semi- strukturerad intervju innebär att de frågor som ställs är utformade från specifika 
teman och ger intervjupersonen en stor frihet att utforma sina svar. De frågor som ställs 
behöver inte komma i samma ordning vid varje intervju. Möjligheten att hitta på 
följdfrågor hålls öppen i de fall intervjuaren önskar utveckla något av det sagda. 48  

En intervjuguide49 baserad på uppsatsens frågeställningar har utformats som utgångspunkt, 
vilket i sin tur är den stora skillnaden från en ostrukturerad intervju som enbart utgår från 
några öppna frågeställningar. Semi- strukturerade och ostrukturerade intervjuer har dock 
vissa särdrag som överensstämmer. I båda ligger fokuseringen på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och synsätt, resonemang och reaktioner. Personen tillåts röra sig i olika 
riktningar för att få fram vad han/hon tycker är viktigt och relevant.50 Särskiljande och 
varierande handlingsmönster kan därmed urskiljas i undersökningen. Det är också en 
förutsättning för att en intervju ska få räknas som kvalitativ.51 En helt ostrukturerad intervju 
har dock lättare att hamna i sidospår och de data som samlas in kan bli väldigt 
omfattande.52 Det är därför valet av semi- strukturerade intervjuer gjordes.  

4.1.2 Deltagande observation 

Undersökningen genomförs i Nya Zeeland där en främmande pedagogisk miljö föreligger. 
För att undersöka det sekundära syftet det vill säga huruvida eleverna på Nya Zeeland 
besitter ett läsintresse används därför en andra metod: deltagande observationer53 där 
löpande anteckningar förs.54 Termen deltagande observationer brukas av forskare som 
befinner och engagerar sig i en social miljö. Samtidigt som forskaren deltar försöker den då 
att få en bild av hur individerna i en grupp eller i en organisation uppför sig i den situation 
som råder.55  

                                                

 

47 Bryman, A. (2004) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi 
48 Bryman 
49 Bilaga, 1 och 2 
50 Bryman 
51 Trost, J. (2001) Enkätboken.  Lund: Studentlitteratur 
52 Magnusson, M. (2006-10-11) Metodseminarium: Intervjuer. Stockholm: Lärarhögskolan 
53 Ibid. 
54 Hårsman, I. (2006-09-22) Metodseminarium: Observationsmetodik. Stockholm: Lärarhögskolan 
55 Bryman 
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4.1.3 Checklista 

Av de intryck och associationer som uppenbarar sig i de deltagande och dagliga 
observationerna styrks eller dementeras företeelser i verksamheten av en checklista.56 

Denna lista består av frågor eller påstående som är till för att möjliggöra en mer objektiv 
bedömning av det som upplevs. Listan kan i sig påminna om ett observationsschema, som 
används vid strukturerade observationer, men den uppfyller inte alla de regler som krävs. 
Exempelvis skall de personer som ingår i undersökningen då observeras under en viss 
tidsrymd.  Dessutom är observatörer som arbetar med strukturerade observationer ofta av 
det icke deltagande slaget, vilket inte heller samstämmer med de fältstudier som 
planerats.57 

4.1.4 Enkäter  

Enkäter58 har utformats till eleverna i Nya Zeeland för att undersöka det sekundära syftet 
djupare. Innehar elever som undervisats med hjälp av nivågrupperade böcker ett 
läsintresse? Motivet till ytterligare en metod är återigen till för att styrka eller dementera 
den information som framkommer vid intervjuer av lärare och deltagande observationer i 
klassrummen.  

Enkäten som används i denna studie är av kvantitativ art och informationen som samlas in 
kommer att omvandlas till numerisk data.59 Enkäten är också enkelt uppbyggd. Enligt Åsa 
Murray är långa formuleringar inte att föredra.60 Hartman anser också att frågorna bör 
ställas en i taget samt att de bör handla om saker som vederbörande har kännedom om.61 

Syftet med enkäten var att ta reda på om eleverna spontant kände att de tyckte om att läsa 
och om de upplevde att de lästes för dem. Svarsalternativen är därför enkelt utarbetade med 
ja och nej alternativ. Enligt Murray är det tillräckligt att endast ha två svarsalternativ det 
vill säga ja och nej vid kvantitativa undersökningar. Öppna frågor är enligt henne svårare 
att svara på.62  

Trost varnar också för öppna frågor av två andledningar. De tar lång tid att sammanställa 
och en del människor kan ha en handstil, vilken är oläslig. Vissa skriver långa svar och 
andra mycket korta som i sin tur kan vara svåra att förstå. En del människor vet inte heller 
vad de anser om vissa saker eller hur de ska formulera dem skriftligt och väljer då att 
strunta i att svar på frågan helt. Eftersom enkäten var riktad till elever i de yngre åldrarna 
anpassades den därför genom fasta svarsalternativ. I slutet av enkäten fanns emellertid en 
öppen fråga, vilket Trost dock rekommenderar. Av dessa svar kan man få många goda 
idéer eller värdefulla synpunkter som kan vara till hjälp när det insamlade materialet ska 
analyseras.63  

                                                

 

56 Bilaga. 5 
57 Bryman 
58 Bilaga 6 
59 Ibid. 
60 Murray, Å. (2006-09-11) Metodseminarium: Kvantitativ forskning. Stockholm: Lärarhögskolan 
61 Hartman, S. (2004) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och kultur 
62 Murray 
63 Trost (2001) 
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4.2 Urval 
Tre stycken svenska lärare valdes ut för att intervjuas i denna undersökning. Ett 
bekvämlighetsurval gjordes genom att dessa lärare sedan tidigare var bekanta från den 
verksamhetsförlagda utbildningen i Sverige. Anledningen till att de utsågs var för att de 
arbetar med den nya zeeländska läsmetoden, vilket samtidigt ger ett strategiskt urval. 64 

Orsaken att en resa till Nya Zeeland genomfördes var för att jämföra de tre svenska lärarnas 
inställning till barnlitteratur gentemot tre nya zeeländska lärare och dess åsikter. Intresset 
för de sistnämndas syn är stort eftersom whole language- metoden sedan många år är djupt 
rotad i deras undervisning. Eftersom Nya Zeelands skolor och lärare inte var bekanta sedan 
tidigare användes även här en variant på strategiskt urval med inslag av ett 
bekvämlighetsurval.65 Lärarna som var villiga och tillgängliga intervjuades och de arbetade 
alla med läsning genom whole language. 

Elevenkäter och observationer som ligger till grund för det sekundära syftet valdes att 
utföras på Nya Zeeland i whole language präglade klasser, då användandet av småböcker 
och storböcker är särskilt stort och utbrett där. Klasserna som besöktes blev mer eller 
mindre tilldelade av de olika rektorerna på skolorna. Enkäter delades ut till de klasser där 
det fanns tid, möjlighet och en vilja hos eleverna att deltaga. Enligt Trost kan denna form 
av urval också klassificeras som bekvämlighetsurval.66  

4.3 Genomförande  

4.3.1 Intervjuer 

En pilotstudie utfördes innan undersökningen påbörjades i Sverige för att kontrollera 
frågornas lämplighet.67 Intervjuerna genomfördes sedan i två olika länder och på olika 
språk, men på liknande sätt. Frågorna i intervjuguiden68 är baserade på de frågeställningar 
som nämns under syftet. Samma person genomförde alla intervjuer, bortsett från en, och 
alla lärare hade ungefär samma förutsättningar. Intervjuerna spelades in på bandspelare69 

för att underlätta efterarbetet med sammanställningen och för att inte viktiga aspekter som 
intervjupersonerna tog upp skulle missas.70 Vid enbart skriftliga anteckningar är det svårt 
att hinna få med allt personen säger. Under alla intervjuer, frånsett två av de svenska var tre 
personer närvarande i rummet; båda författarna av uppsatsen och personen som 
intervjuades. De två svenska intervjuerna genomfördes på samma tidpunkt, därför var 
endast en intervjuare och en lärare på plats. Det är även därför en intervju har genomförts 
av en annan person. Alla lärare fick se intervjufrågorna en kort stund innan intervjun 
påbörjades för att de skulle få en överblick av vad den handlade om. De genomfördes i 
klassrum eller liknande efter skoltidens slut för att störande moment skulle undvikas. 
                                                

 

64 Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer.  Lund: Studentlitteratur 
65 Trost. (1997) 
66 Trost. (2001) 
67 Bryman 
68 Bilaga 1 och 2 
69 Bilaga 3 
70 Bryman 
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Efter intervjun utlämnades e-postadresser till läraren tillsammans med intervjufrågorna 
utifall pedagogen skulle känna behov av att komplettera intervjun i efterhand. Många 
personer kan bli stressade av intervjusituationen.71 Anita Söderlund påpekar att det kan 
vara bra ge en möjlighet för deltagarna att höra av sig i efterhand då de kanske kan känna 
att de missat att berätta något.72  

4.3.2 Deltagande observationer och checklista 

Löpande anteckningar fördes av båda författare under lektionstid och sammanställdes 
sedan. Varje dag vid hemkomst fylldes en checklista i. 

4.3.3 Enkäter 

Enligt Sven Hartman73 bör förprövningar genomföras innan materialinsamlingen påbörjas. 
Därför testades enkäten i Sverige innan avresan. Eleverna på Nya Zeeland fick redan innan 
veta att deltagandet var frivilligt och att informationen skulle behandlas konfidentiellt.  

 I några klasser fick eleverna hjälp med utförandet, medan andra klarade sig själva. Enkäten 
delades ut i fyra klasser.  

4.4 Etiska aspekter 
Det finns fyra olika krav som måste uppfyllas för att en forskning ska nå upp till de etiska 
aspekterna. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.74  

För att uppnå informationskravet har intervjupersonerna fått ta del av syftet med uppsatsen. 
De har också informerats om att intervjun bygger på ett frivilligt deltagande, som när som 
helst får avbrytas. Denna information delgavs dem muntligt i samband med intervjuerna. 
Intervjupersonerna upplystes även om att uppgifterna är konfidentiella. Detta innebär att 
information om personuppgifter och arbetsplats inte lämnas ut till obehöriga. De band som 
spelats in kommer i enlighet med nyttjandekravet endast att brukas i vetenskapliga och 
forskningsrelaterade syften. 

Vid de enkäter som givits ut har eleverna muntligen informerats om att de själva har rätt att 
bestämma om de vill medverka och samtyckeskravet har därmed uppfyllts. Enkäterna är 
konfidentiella vilket medför att inga personuppgifter synliggörs. Även här bör påpekas att 
resultaten bara får användas i vetenskapliga och forskningsrelaterade syften. 

Berörda parter i Nya Zeeland kommer att få ta del av en sammanfattning av studien. Vid 
önskemål kan de även få ta del av transkriptioner från sina egna intervjuer samt slutliga 
resultat från enkätundersökningen. När det gäller pedagoger i Sverige får de samma 
information och delges även möjligheten att läsa uppsatsen i dess helhet.  

                                                

 

71 Bryman 
72 Söderlund, A. (2006-09-21) Metodseminarium: Intervjuer. Stockholm: Lärarhögskolan 
73 Hartman 
74 http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html Forskningsetiska principer 

http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html


16 

4.5 Forskningsbegrepp 
För att resultatet vid studier ska ha forskningsrelevans bör vissa begrepp beaktas vid 
intervjusituationer och vid utformandet av enkäter. Dessa har uppmärksammats och 
förklaras djupare nedan: 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. En undersökning vid ett visst tillfälle skall kunna ge 
samma resultat vid en ny mätning. 75  För att reliabiliteten skall vara hög vid en intervju ska 
alla intervjuare ställa frågorna på samma sätt och intervjusituationen ska vara liknande för 
alla. Vid enkäter bör enkla satser med begripliga och vanliga ord används så att deltagarna 
uppfattar i stort sett alla frågor på samma sätt. Om negationer och krångliga ord används 
kan det medföra att personerna missuppfattar frågorna vilket leder till sämre tillförlitlighet 
på svaren.76  

Det finns fyra grundläggande delar i begreppet reliabilitet som går att analysera: 

1. Kongruens: Handlar om likhet mellan frågorna som avses mäta samma sak 

2. Precision: Har samband med intervjuarens sätt att registrera svar eller med hur den 
som svarat kryssat i rutorna i ett enkätformulär. 

3. Objektivitet: Har att göra med hur skilda intervjuare registrerar information. Om de 
noterar samma sak är objektiviteten hög. 

4. Konstans: Behandlar tidsaspekten och förutsätter att exempelvis fenomenet eller 
attityden inte ändrar sig över tiden. 77 

4.5.2 Validitet 

Validitet betyder giltighet. Mäter instrumentet eller frågan det den är avsedd att mäta? Om 
många missuppfattar en fråga blir inte bara reliabiliteten låg utan även validiteten. 
Slumpmässigt ifyllda svar bidrar till att frågan då inte mäter det som från början var avsett. 
Reliabiliteten kan däremot vara hög även om validiteten är låg. Svaren på en fråga kanske 
inte mäter det som först var tänkt men om tillförlitligheten är hög utgör resultatet ändå 
relevans.78 

4.5.3 Standardisering  

Begreppet standardisering innebär till vilken grad frågorna är desamma och situationen 
densamma för alla som blir intervjuade. Standard innebär avsaknaden av variation, allt ska 
vara likadant för de personer som deltar. Om en intervjuare använder sig av öppna frågor 
och anpassar sig efter den intervjuade personens språkbruk så medför det en låg grad av 
standardisering. Intervjusituationen medför stora variationsmöjligheter. Vid hög grad av 
standardisering ska det inte finnas några skillnader alls. För att en hög reliabilitet ska kunna 
uppnås skall situationen i alla avseenden vara standardiserad. Kvalitativa intervjuer som 
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görs i forskningssammanhang karakteriseras emellertid av låg grad av standardisering och i 
hög grad av strukturering. Enkäter har naturligt en högre grad av standardisering eftersom 
formuläret ser likadant ut för alla och svarssituationen är likartad. 79  

4.6 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer det att föras en diskussion kring de metodval som gjorts och hur 
resultatet för undersökningen har påverkats genom dessa.  

4.6.1 Intervjuer 

I Nya Zeeland skulle ett försök att lära känna verksamheten och pedagogerna göras innan 
intervjuerna utfördes för att få en mer avslappnad intervjusituation. Vid ankomst uppstod 
emellertid vissa praktiska svårigheter, bland annat besöktes fyra olika skolor. Tanken var 
från början att endast en skola skulle ligga till grund för undersökningen.80Att lära känna 
pedagogerna till fullo blev därför svårt då ett stort antal lärare besöktes och tiden hos dessa 
blev knapp. De lärare som ställde upp var likväl villiga att öppet svara på frågorna och 
mycket information framkom. 

Trost påpekar att forskningsbegreppen, det vill säga reliabilitet och validitet är svåra att 
mäta vid kvalitativa undersökningar, då termerna härstammar från kvantitativ metodologi. 
För att öka reliabiliteten genomfördes dock alla intervjuer med hjälp av intervjuguiden. 
Den baserar sig på ett område det vill säga användandet av barnlitteratur inom whole 
language. Dessutom ställdes alla frågor i samma ordning vilket gör kongruensen hög. 
Precisionen vid intervjuerna är även den hög eftersom bandspelare användes vid 
genomförandet. Konstansen går inte att mäta i denna undersökning eftersom studien är 
kortsiktig och vid kvalitativa intervjuer är den inte heller aktuell då människors 
föreställningsvärld och bakgrund är föränderlig. Objektiviteten är också svår att mäta då de 
flesta intervjuer utfördes av samma person, men i alla intervjuer framkom liknande svar 
vilket gör standardiseringen mellanhög trots att den enligt Trost normalt sett är låg vid 
kvalitativa undersökningar. Validiteten i intervjuerna är hög då endast någon fråga 
missuppfattades.81   

En pilotstudie genomfördes i Sverige, men detta var för lite då lärarna i Nya Zeeland ibland 
ansåg att frågorna som ställdes redan hade svarats på. Däremot var en djupare bild av 
lärarens åsikter önskvärd, vilken framkom genom upprepningen. En väsentlig tanke hade 
varit att genomföra en pilotstudie även i Nya Zeeland för att se om frågorna behöll sin 
mening genom översättningen.  

4.6.2 Deltagande observationer och checklistan 

De deltagande observationerna som bestod av löpande anteckningar fungerade bra, men 
mycket information som inte var relevant för uppsatsens syfte samlades även in på grund 
av frekventa miljöbyten.82 Däremot har informationen från checklistan lägre validitet. 
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Tanken var att den skulle fyllas i varje dag som stöd för de löpande anteckningar som 
fördes, men eftersom inte en och samma klass kunde följas under en hel dag83 sågs inte 
heller allt arbete med läsning som föregick. Checklistan fick då fyllas i dagligen utifrån den 
information som framgick, men mätte inte riktigt det som från början var avsett, nämligen 
att dokumentera en och samma klass läsaktiviteter under en hel dag. 

4.6.3 Enkäter 

Enkätundersökningen som utfördes har en hög grad av standardisering eftersom formuläret 
såg likadant ut för alla och svarssituationen är likartad, vilket gör kongruensen hög. Ett 
problem med enkäten var att den inte testades i Nya Zeeland, utan bara i Sverige. Det 
visade sig att elever i de yngsta åldrarna (klass B) hade svårigheter med att svara på 
enkäten. I vissa fall fick eleverna sitta i små grupper med instruktionshjälp, annars kunde 
de inte svara på frågorna. Det var då istället lättare för de äldre eleverna. Eleverna i klass B 
hade bland annat svårigheter att förstå ordet discuss och read aloud84 vilket i sig medförde 
att trovärdigheten minskar på dessa svar. I början var tanken att enkäten skulle delas ut i tre 
klasser men då precisionen i klass B inte var så hög valdes ytterligare en klass för att 
reliabiliteten på svaren skulle öka. När de gäller klass B, som fick hjälp med ifyllandet av 
enkäten på grund av att de inte förstod är validiteten lägre än hos de klasser där eleverna 
svarade självständigt.  

På fråga 12, den öppna frågan blev bortfallet 17 %. Detta är i sig inte en alltför svag 
svarsfrekvens på en öppen fråga. Enligt Trost är det inte vanligen mer än ca 10 % som 
skriver något alls på öppna frågor.85  

4.6.4 Hade en alternativ utförandemetod varit lämplig? 

Hade kännedomen om att ett stort antal klasser skulle besökas86 hade ett alternativ till 
utförandemetoden istället kunnat vara en kvantitativ enkätstudie. En stor mängd 
kvantitativa data skulle ha samlats in. Vissa intervjufrågor och checklistans delar hade då 
involverats i enkäten för att nå resultat. En medvetenhet om att eleverna i årskurs ett på 
Nya Zeeland endast är fem till sex år gamla, medan de i Sverige är sju år gamla krävs dock. 
Om endast en kvantitativ undersökning genomförts hade det samtidigt medfört större 
svårigheter för barnen att svara, då enkäten troligen blivit mer invecklad än den som gavs 
ut.    
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av intervjuer   

S= svenska intervjuer 

NZ= nya zeeländska intervjuer 

S. Vad är barnlitteratur för dig? Definiera… 

Lärare A menar att barnlitteratur är litteratur som passar för barn. Det kan vara specifika 
böcker som är skrivna förr i tiden men det kan också vara annan litteratur som passar för 
barn men inte är skrivet speciellt för dem. Lärare B anser att barnlitteraturen är väldigt 
viktig. Hon skulle till och med kunna bygga hela sin undervisning kring barnlitteratur 
eftersom hon tycker att det finns så mycket att plocka ifrån. Genom böcker är det möjligt 
att visa barnen olika personer, roller och fantisera med dem. Hon vill dessutom att eleverna 
skall få med sig en litterär skatt ifrån skolan, då hon som liten själv fick höra alla sagor. Får 
elever höra litteratur tidigt så tror Lärare B att de kommer uppskatta barn- och 
vuxenlitteratur hela livet. Hon anser även att barnlitteratur är av stor vikt för att utveckla ett 
språk. Eleverna får då möjlighet att lyssna till språkrytmen och höra meningsbyggnaden. 
Lärare C missuppfattade frågan och talade istället om läsningens betydelse. 

NZ. What is children’s literature to you? Define… 

Lärare D och E svarar nästan samma sak, att barnlitteratur är det som barn läser oavsett om 
det är skrivet för dem eller inte. Lärare E däremot talar istället om förståelsen för en 
historia. Nyckelordet för henne är det engelska uttrycket Being literate grundat av Marie 
Clay.  

S.  Arbetar du med barnlitteratur? Om ja, i vilken utsträckning?  

Lärare A anser att hon arbetar med barnlitteratur. Hon tycker att det har en viktig roll i 
lärandet, läsandet och för det sociala livet. Lärare B arbetar med barnlitteratur vid minst en 
till två gånger om dagen. Hon läser bilderböcker en gång i veckan och försöker använda 
böcker och författare från sin barndom, men även ny och modern litteratur. Hon arbetar 
också med dikter och storböcker. Lärare C avslutar varje dag med läsning för barnen. Hon 
nämner också att de har vägledd läsning samt högläsning där de pratar om bilden och 
ordens betydelse.  

NZ. Do you work with children’s literature. If yes, to what extent? 

Lärare F påpekar:  

“…I think it’s really important exposing them to written literature out there…”87 

Lärare D hävdar att det är en del av läsinlärningsprogrammet, hon berättar att det är viktigt 
att man arbetar med litteraturen varje dag. Lärare E talar om att han arbetar med 
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barnlitteratur för att lära sina elever att läsa. Lärare F i sin tur talar om de olika läsnivåerna. 
Hon klargör att det är viktigt att man inte stressar en elev genom nivåerna, utan att de får 
arbeta i sin egen takt.  

”…if they’re not reading there’s no point in pushing them up because it will just set u set 
them up for failure….we work really close to the child and their need so the extend that we 
go to is when their ready their ready they move on if they’re not we just keep them where 
they’re at...”88  

S. Vilken genre?  

Lärare A läser gärna berättelser för barnen, deckarböcker, fabler och böcker om hur barn 
hade det förr i tiden. Detta för att eleverna ska få ett vidgat begrepp om världen. Lärare B 
försöker få med så mycket som möjligt. Hon arbetar mycket med lätta faktaböcker och 
korta pjäser. Hon anser att det är viktigt att presentera många olika genrer för eleverna för 
att de ska våga välja annorlunda böcker när de går till biblioteket. Hon säger också att 
kiwimetoden har gjort eleverna modiga när de sedan ska välja sina egna böcker på 
biblioteket. De tar dem som de är intresserade av och som de vill läsa. Kiwimetoden ger 
enligt henne en bra grund och presenterar alla olika genrer för barnen. I böckerna skildras 
barn från andra nationaliteter och länder, vilket Lärare B tycker är bra. Eleverna får då se 
världen genom böckerna. Lärare C nämner ingen speciell genre utan hon frågar en på 
skolbiblioteket vilka böcker som passar för att läsa för en årskurs etta. Bibliotekarien har 
även ordnat en liten boklåda med passande böcker som Lärare C har i en läshörna i 
klassrummet. 

NZ. Which genres? 

Lärare E tar upp olika sorters böcker, till exempel kapitelböcker och artiklar, andra källor 
som nämns är filmer och tv-program. Lärare D talar bland annat om de så kallade shared 
books som en viktig källa för läsning. Lärare F påpekar att det är viktigt att barnen får läsa 
böcker som ligger på deras egen nivå. Även om eleverna kan läsa så kanske de inte förstår 
kontexten i svårare böcker utan får då istället hålla sig på en lättare nivå. Hon anser att man 
måste se till barnens intresse när man väljer ut böcker.  

”…like some books like the teacher might think they’re great you look at them and write 
and do all that but the children pick them up and there not appealing…”89  

S. Hur och i vilket syfte använder du barnlitteraturen i klassrummet?  

Lärare A använder barnlitteraturen för att eleverna ska få en vidare begreppsvärld och 
bättre ordkunskap. Eleverna lär sig exempelvis hur en historia ska byggas upp. I alla böcker 
finns det någonting som man kan plocka ifrån och ifrågasätta fakta, men huvudsyftet är att 
eleverna känner den litterära upplevelsen. Hon tänker också på att beakta genusperspektivet 
i läsningen. Lärare B utgår mycket ifrån böcker i sin undervisning. De läser storböckerna 
tillsammans och tittar på bilderna, språket, texten och meningsbyggnaden. Vid 
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bilderboksläsning så blir det mera till njutläsning där lärare B läser och eleverna lyssnar 
men efteråt så för de en diskussion om boken. Lärare B påpekar att de aldrig har en 
lässtund utan diskussion eftersom kiwimetoden bygger mycket på samtalet kring böcker. 
Det gäller även när de läser faktaböcker. Hon tycker också att det är en tillgång att få ta del 
av elevernas tankar kring böckerna. De ska få möjlighet till identifikation och igenkänning. 
Hon påpekar även:  

”På något sätt när man läser en bok ska man känna det här att o wow den här vill säga mig 
nåt och å vad spännande det ska bli att läsa.”90 

Lärare C använder barnlitteraturen för att prata om kända författare och så skapar hon 
musikaler med barnen utifrån böcker, exempelvis Tomtebobarnen. Hon arbetar gärna på 
det viset då hon tror att man kan väcka lusten till att lära genom musik.  

NZ. How and in what purpose do you use children’s literature in your teaching? 

Lärare D använder böcker dagligen och läser för och med eleverna.  

“…For the purpose of helping them to learn to read for the purpose of introducing rich 
language to them and rich experience with them and for the enjoyment of reading...”91  

Lärare E arbetar i smågrupper och har varje lektion lagt upp ett mål som eleverna ska 
arbeta mot. Han påpekar även att det är viktigt att eleverna får läsa så mycket som möjligt.  

”…to give the kids that mileage to give them to read as much as possible…”92  

Lärare E påpekar även att litteraturen kan användas även inom andra ämnen i skolan, till 
exempel fysik och matematik.  

”…If I’m teaching something in maths about fractions and I can find a story about kids are 
cutting a cake in halves or sharing and I’ll use it in that way as well…”93  

Lärare F tar likaså upp detta som en viktig aspekt. Hon vill att eleverna ska möta en stor 
mängd litteratur. Hon talar om att det finns olika tillvägagångssätt att närma sig eleverna på 
vid läsning. Bland annat läser de shared books och dikter i helklass etcetera. De arbetar i 
små läsgrupper för att hålla sig inom elevernas intressen och behov. Lärare F tar också upp 
elevernas olika behov. Hon berättar om olika fokus på läsningen. En grupp kan arbeta med 
punkt och stor bokstav, en annan med flyt i läsningen och en tredje med att sammanfatta 
bokens innehåll på en poster.  

S. Vilka böcker anser du vara viktiga för eleverna att känna till?  

Lärare A tycker det är bra om eleverna känner till de stora svenska författarna då främst 
Astrid Lindgren, Barbro Lindgren, Cecilia Lindenbaum och Johanna Tydell. Astrid 
Lindgrens böcker kan dock vara lite svåra för dagens barn att själva läsa. Det finns fullt 
med besynnerliga ord från det agrigala samhället som eleverna är helt främmande för. 
Lärare B tycker att Astrid Lindgren är viktig. Hon har bland annat läst Mio min Mio för 
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dem. Gösta Knutsson och hans böcker Nalle Lufs och Pelle Svanslös är andra som nämns. 
Andra viktiga författare är bland annat Sven Nordqvist, Viveca Lärn Sundvall, Roald Dahl 
och Tove Jansson. Lärare B anser att det finns många bra barnboksförfattare i Sverige: 

”…men däremot om man kommer till läromedel och läseböcker så är det kanske inte så 
kul… Det är väl därför jag gillar kiwiböckerna väldigt mycket…det är väldigt positivt att 
bli överraskad av en kort liten bok på 16 sidor med några rader i att genom att läsa bra 
litteratur för barnen kan man ju också få dom att växa så mycket och bli den här litterära 
personen som man vill att dom ska bli…”94 

Lärare C tycke det var en lite svår fråga eftersom det inte är något som de pratat om på 
skolan men hon anser att Elsa Beskow och Astrid Lindgren är viktiga. 

NZ. Which books do you find it necessary for the pupils to know of? 

Lärare D fokuserar sig här på olika utgivare för olika bokserier, hon nämner dessutom 
författaren Doctor Seuss samt maurilegender som viktig litteratur. Lärare F tycker att det 
vitalaste är eleverna får möta olika sorters böcker och att eleverna ska få möta så mycket 
litteratur som möjligt. Likaså Lärare E tycker att detta är det väsentligaste, men han 
påpekar även att det är viktigt att eleverna får möta de gamla folkhistorierna.  

S. Varför tycker du att barnlitteraturen är användbar/viktig? Alt. Varför inte? 

Lärare A tycker att den litterära upplevelsen är av betydelse och hon hämtar mycket stoff 
till värdegrundsarbetet från böckerna. De diskuterar olika levnadsvillkor och hur man har 
det i olika delar av världen. Det är viktigt att väcka barns intresse. Lärare B tycker 
barnlitteraturen är viktig. Hon vill ge eleverna den skatt som hon fick hemifrån men även 
ge eleverna möjlighet till att uppleva böckernas värld. Om barnen får den chansen får de ett 
rikare liv och större förståelse för andra människor. Skolgången underlättas, läsning är 
nyckeln till kunskap. Lärare C tycker att det är viktigt för att väcka lusten att lära och att 
eleverna ska tycka det är roligt att läsa. De ska känna glädjen i att låna en bok 

NZ. Why do you think children’s literature is useful/important? Why not? 

Både lärare E och F talar om hur viktig läsning är för elevernas framtid. Lärare E säger 
vidare:  

”…In my teaching I’m always thinking about where my kids are gonna go in the future and 
what jobs they’re gonna do so I think that whatever people go into in life it’s important that 
they can read and write in different types of text and lots of different types of genres…”95  

Lärare F påpekar även att läsning och skrivning är nära sammanbundet.   

“..try to incorporate it into their lives um just like how reading and writing is quite 
interlinked so they know why we write and so they’re building on why we read as well, the 
two go together…”96  
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S. Hur arbetar du med läsning/läsinlärning? Varför har du valt just den metoden?  

Lärare A säger att hela skolan använder sig av kiwimetoden. Hon tycker att böckerna är bra 
i sig, det finns många olika genrer både fiktiva och faktiva berättelser och lite av varje. 
Litterärt är hon lite besviken på en del av dem och säger även att hon tycker de är lite 
taffligt översatta. Helordsmetoden fungerar på vissa barn men hon tycker inte att man bara 
kan begränsa sig till den utan ibland behövs ljudningen. Barn är olika och individuella. 
Lärare B tillfrågades ej eftersom hon talat så mycket om kiwimetoden tidigare under 
intervjun. Hon använder metoden eftersom hon varit på Nya Zeeland och blivit mycket 
inspirerad där. Lärare C säger att skolan satsat på den här metoden. Två gånger i veckan får 
eleverna läsa upp sin läxa och då ser hon glädjen till läsning hos dem. De lässvaga eleverna 
lär sig mycket genom bilderna i början och blir jätteglada när de får en ny bok.  

NZ. How do you work with reading and the reading learning process? Why do you 
work with that particular method? 

Alla nya zeeländska lärare jobbar i smågrupper med sina elever. Där får eleverna varje 
vecka arbeta med nya texter och med olika fokus som lärare F tidigare förklarat. Lärare D 
och F använder även shared books i helklass som de läser och diskuterar. Lärare F förklarar 
vad som kan hända under en läslektion:  

“…just basically is gaining exposure they really need to see there’s different kinds of 
writing there’s poems and shared books and writing on the wall um there are a lot of 
activities reading time is reading around a room they get a pointer they read everything 
they can…”  

Lärare E upprepar hur viktigt det är att eleverna får läsa så mycket som möjligt. 

Lärarna framhöll att läroplanen inte säger något om hur man bör jobba. Det finns inga som 
helst bestämmelser som klargör detta. Istället får varje lärare själv bestämma hur man vill 
lägga upp sin läsinlärning och med vilken metod. Som lärare D påpekar:  

“…there’ s no specific criteria’s in New Zealand …that say you must do this or this, each 
teacher work with  there own experience and there own teacher intuition to work at what’s 
best, what’s works best in there class…”97  

Både lärare E och F berättar dock att de båda är väldigt påverkade av hur lärare de såg 
under utbildningen arbetade. Lärare F understryker dock att inlärningsprocessen måste ha 
mål. Men dessa är långsiktiga och vägen dit är valfri. 

5.2 Deltagande observationer 
Alla fyra skolor på Nya Zeeland hade ett skolbibliotek där eleverna kunde låna 
barnlitteratur. Vid två observationstillfällen satt eleverna och läste på biblioteket (skola A 
och C). På skola A läste även en lärare en skönlitterär bok högt innan eleverna gick och 
lånade egna. På skola C rekommenderade eleverna böcker inför varandra innan de gick och 
lånade nya. I övriga skolor och klasser lånades böckerna för tyst läsning i klassrummet (ca 
15 minuter/dag) eller för att läsa hemma. 

                                                

 

97 Bilaga 3, lärare D 



24  

Läsinlärningsmaterialet, både små- och storböcker användes som diskussionsunderlag. 
Lärarna jobbar både med innehållet i böckerna och diskuterar bilderna tillsammans med 
eleverna. Lärarna berättade att de läste en storbok i veckan. På måndagar går de exempelvis 
igenom nya ord och frågor som eleverna har om texten. De går också igenom vad som är 
fram och baksida på en bok, vilken funktion framsidan har och vad en författare och 
illustratör har för uppgift. Vid läsning i storböckerna shared reading tar lärarna ofta hjälp av 
en trollstav som de pekar under varje ord med. Detta för att eleverna ska kunna följa med i 
texten.  

Vid läsning av småböcker sitter lärarna tillsammans med eleverna ca tre gånger per vecka  
och använder sig då av småböcker i olika nivåer med olika svårighetsgrad beroende på 
vilken grupp som läraren har.  Materialen som brukas på Nya Zeeland heter bland annat 
The Readers, PM + med 24 nivåer och Ready to read. De sistnämnda böckerna fick 
skolorna gratis ifrån staten. Alla elever som tillhör en och samma grupp (ca 5 stycken) får 
varsin likadan bok. Innehållet i böckerna är delvis baserat på vardagliga händelser. En del 
är fiktiva medan andra faktiva. Bland de första nivåerna av böckerna så upprepas 
meningarna kontinuerligt. Syftet med det är att eleven ska lära sig känna igen små hela ord, 
för att sedan successivt kunna ta till sig av mer avancerade ord i böckerna på 
nästkommande nivå. I de lite äldre åldrarna ca 7-8 år på skola C fick eleverna i en grupp till 
uppgift att tala om sina förutsägelser om boken, vad de trodde skulle hända och varför. En 
annan grupp fick till uppgift att försöka göra en sammanfattning av den historia de läst, 
vilket krävde en del diskussioner sinsemellan eleverna.  

Medan lärarna undervisar i läsning så arbetar övriga elever som finns i klasserna enskilt 
eller i grupper om 4-5 stycken. De följer då exempelvis en arbetstavla med följande 
alternativ:  

 

Storywriting 

 

Computertime 

 

Box modeling 

 

Play Dough 

 

Shared books 

 

Bingo 

 

Word Cards 

 

Poems 

Något som också observerades i klassrummen var att eleverna skrev mycket och att en stor 
del av undervisningen innehöll skriftliga moment. Ett exempel på detta är en ifrån skola A 
där de under en lektion fick till uppgift att skriva en historia om elefanter. Skrivmomentet 
gick ut på att de skulle lära sig strukturera en historia utifrån olika bilder på elefanternas 
företeelser.98 

                                                

 

98 Bilaga 4 



25 

5.2.1 Checklistan 

Resultaten av checklistan presenteras genom ett observationsdiagram, bild 1: Listan99 

fylldes i under sju dagar. Sammantaget besöktes skolorna 10 dagar men några av dessa gick 
åt för pedagogiska diskussioner med lärare och rektorer samt en del förberedelser och 
planering inför de besök som gjordes ute på skolorna.  

Diagrammet är till för att ge en översikt över de dagar som arbete med barnlitteratur 
respektive läsinlärningsmaterial (LM) föregick. Det åskådliggör därutöver elevernas 
inställning till barnlitteratur och läsinlärningsmaterialet.  

Bild 1. 

Observationsdiagram baserat på 7 dagar

4 4 4

1

0

4

1

3

4

6

0

1

2

3

4

5

6

7

L
äs

es
 b

ar
n

li
tt

er
at

u
r 

h
ö

g
t

av
 lä

ra
re

n
?

L
äs

er
 l

är
ar

en
lä

si
n

lä
rn

in
g

sm
at

er
ia

le
t=

L
M

 h
ö

g
t?

L
äs

es
 b

an
li

tt
er

at
u

r
en

sk
il

t 
av

 e
le

ve
n

?

L
äs

es
 L

M
 e

n
sk

il
t 

av
el

ev
en

?

L
äs

es
 b

ar
n

li
tt

er
at

u
r

ti
ll

sa
m

m
an

s 
i 

g
ru

p
p

-
lä

ra
re

 o
ch

 e
le

ve
r?

L
äs

es
 L

M
 t

il
ls

am
m

an
s 

i
g

ru
p

p
-l

är
ar

e 
o

ch
 e

le
ve

r?

A
n

vä
n

d
s 

b
ar

n
li

tt
er

at
u

re
n

so
m

d
is

ku
ss

io
n

su
n

d
er

la
g

?

A
n

vä
n

d
s 

L
M

 s
o

m
d

is
ku

ss
io

n
su

n
d

er
la

g
?

V
er

ka
r 

d
et

 fi
n

n
as

 e
n

p
o

si
ti

v 
in

st
äl

ln
in

g
 t

il
l

lä
sn

in
g

 h
o

s 
b

ar
n

en
g

äl
la

n
d

e 
L

M

V
er

ka
r 

d
et

 fi
n

n
as

 e
n

p
o

si
ti

v 
in

st
äl

ln
in

g
 t

il
l

lä
sn

in
g

 h
o

s 
b

ar
n

en
g

äl
la

n
d

e 
b

ar
n

li
tt

er
at

u
r

Antal dagar

 

Checklistan är i fylld om något av momenten i diagrammet sågs under dagen. Det betyder 
inte att de arbetade med momenten under hela dagen. 

Under sex dagar verkade eleverna positiva till läsning av barnlitteratur. Detta kunde noteras 
ner då vi såg att eleverna hade individuell tyst läsning fyra av sju dagar eller befann sig på 
skolbiblioteken. Barnlitteratur lästes högt av lärarna under fyra dagar men diskuterades 
endast en dag. 

Fyra av sju dagar verkade eleverna positiva till LM, då de lästes i grupp fyra av sju dagar. 
Endast en gång lästes LM enskilt av en elev. Läraren läste LM högt fyra av sju dagar samt 
diskuterade det tre av sju dagar. 
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5.2.2 Sammanfattning 

Barnlitteratur förekommer i undervisningen och läses högt av läraren i lika stor 
utsträckning som läsinlärningsmaterialet. Skillnaden är att LM diskuteras oftare samt läses 
i smågrupper, till skillnad från barnlitteraturen som eleven oftast läste enskilt. 

5.3 Enkäter 
Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts procentuellt utifrån hur eleverna 
svarat klassvis. Diagrammet, bild 2, är på engelska eftersom de redovisar resultaten från en 
engelskspråkig enkät. Sammantaget delades 81 enkäter ut och 81 samlades in. Vissa frågor 
kommer inte att belysas i resultatet då de inte tillför studien något.   

Bild 2. 
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I klass A ansåg 83 procent att de läste mycket i skolan och 89 procent upplevde att läraren 
läste högt i klassrummet. Mindre än hälften, 44 procent av eleverna tyckte att böcker 
diskuterades i skolan. 94 procent läste själva böcker hemma och 78 procent av deras 
föräldrar läste högt för dem. Ett stort antal elever 94 procent tyckte om att läsa. 

I klass B tyckte också 83 procent av eleverna att de läste mycket i skolan och 85 procent 
ansåg att läraren läste högt för dem. Endast 23 procent upplevde att böcker diskuterades i 
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skolan. 85 procent av eleverna läste böcker hemma och 77 procent av deras föräldrar läste 
högt för dem. Slutligen så tyckte 67 procent av eleverna om att läsa. 

I klass C svarade 92 procent av eleverna att de läste mycket i skolan och 83 procent ansåg 
att läraren läste högt för dem. 54 procent tyckte att böcker diskuterades i skolan. 84 procent 
av eleverna läste böcker hemma men mindre än hälften 38 procent ansåg att deras föräldrar 
läste högt för dem. 92 procent uppskattade läsning. 

I klass D upplevde 88 procent att de läste mycket i skolan och 91 procent svarade ja på att 
läraren läste högt i klassrummet. 71 procent av eleverna ansåg att böcker diskuterades i 
skolan och 76 procent av eleverna läste böcker hemma. 46 procent tyckte att deras föräldrar 
läste högt för dem. Hela 100 procent uppskattade att läsa. 

Den öppna frågan 

Fråga nr. 12100 var en öppen fråga och redovisas därför inte i diagrammet. Frågan ställdes 
till eleverna för att se vilka böcker de föredrog att läsa: Can you please tell us the name of a 
book you like? Med följdfrågan: What is it about? 

48 elever berättade/nämnde en fiktiv bok 

16 elever berättade/nämnde en faktiv bok 

3 elever berättade/nämnde olika böcker som de har vid läsinlärning till exempel Big Books 
eller småböcker 

14 av 81 elever skrev så att det inte gick att tyda, eller så fyllde de inte i alls, vilket 
resulterade i ett bortfall på 17 % på denna fråga. 

5.3.1 Sammanfattning 

Överlag är svaren är positiva. I skolan upplever de flesta elever att de läser mycket och att 
läraren läser högt för dem. När det gäller frågan om böcker diskuteras i klassrummet är 
andelen positiva svar lägst bland frågorna. Många elever läser själva böcker hemma och 
färre antal elever tycker att deras föräldrar läser högt för dem. I tre klasser tycker en stor 
andel om att läsa medan klass B har förhållandevis lågt resultat. Merparten av eleverna 
berättade slutligen att de tyckte om att läsa böcker med en fiktiv handling.  

5.4 Resultatdiskussion 

5.4.1 Intervjuer 

Resultaten från intervjuerna är trovärdiga. Få frågor missuppfattades och önskvärd 
information om lärarnas åsikter om och syn på barnlitteratur framkom med hjälp av 
intervjuguiden, vilket gjorde validiteten hög. Två av de nya zeeländska lärarna, D och E 
anser att barnlitteratur är allt det som barn läser, medan en svensk lärare, A, istället anser 
att barnlitteratur är sådan litteratur som passar för barn, vilket kan vara en stor skillnad till 
vad barn faktiskt läser. Något som överensstämmer mellan både de svenska och nya 
zeeländska whole language- inspirerade lärarna är att de allihop anser att 
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läsinlärningsmaterialet är barnlitteratur, vilket skiljer sig från vår precisering med stöd i 
nationalencyklopedin. Pedagogernas synsätt härstammar troligtvis från de engelska 
definitionerna som säger att all text riktad mot barn är barnlitteratur. På Nya Zeeland 
subventionerar staten dessutom en del av småböckerna, The Readers, vilket ytterligare 
styrker dess förekomst och vikt i verksamheten. Rosenblatt101 som tidigare nämnts, skulle 
troligen se dessa böcker som ett sätt att socialisera in eleverna i en viss kultur.  

Pedagogerna i båda länder är samtidigt medvetna om att barnlitteratur är av skönlitterär art. 
I Sverige nämns exempelvis Astrid Lindgrens böcker och på Nya Zeeland omtalas 
Maorilegenderna och Doktor Seuss. Lärarna framhåller också att dessa är viktiga för 
eleverna att känna till. Läsning av skönlitteratur är utbrett i de två nationerna. På Nya 
Zeeland förekommer emellertid barnlitteraturen endast vid tyst enskild läsning eller 
högläsning för njutning. Det är en markant skillnad gentemot i Sverige där barnbokens 
innehåll diskuteras. De svenska pedagogerna talar om vikten av att förmedla och 
uppmärksamma eleverna på litteraturens innebörd, normer och värderingar. De poängterar 
också vikten av att eleverna får en god läsupplevelse, vilket kan leda till personlig 
utveckling.  

De nya zeeländska lärarna fokuserar i intervjun till största del på att det är viktigt att 
eleverna ska läsa mycket för att få en läsvana. Pedagogerna framhåller inga djupare åsikter 
och tankar kring det personliga utbytet av den skönlitterära texten. Lärarna diskuterar dock 
böcker med eleverna men i dessa fall läsinlärningsmaterialet. Det handlar då ofta om 
lästeknik och textens innehåll. På Nya Zeeland anser pedagogerna även att läsning och 
skrivning har ett nära samband som är viktigt att ta fasta på. En möjlig orsak kan vara 
läroplanens formuleringar i Nya Zeeland som fokuserar på elevernas språkutveckling.  

5.4.2 Deltagande observationer och checklista 

Barnlitteraturen lästes för det mesta enskilt hos eleverna. Resultatet visar på att lärarna ger 
dem möjlighet att gå till skolbiblioteken och låna barnlitteratur till sin individuella läsning 
om 15 minuter per dag. Diskussioner kring barnlitteraturen förekom emellertid sällan. Om 
lärarna arbetade intensivt med läsning så fokuserade de på läsinlärningsmaterialet, vilket 
samstämmer med den information som intervjuerna ger. Dessa resultat medförde i sig inte 
någon negativ effekt när det gäller inställningen till varken barnlitteratur eller 
läsinlärningsmaterial som i båda fallen var positiv.  

Något som inte framkom av checklistan men som observerades och som nämndes i en av 
de engelska intervjuerna var att eleverna arbetade mycket med skrivning. Enligt Craker, 
Gaynor och Thompson så följer läsande och skrivande varandra. I den gemensamma och 
vägledda läsningen kan läraren fästa elevernas uppmärksamhet på vissa bokstäver. När 
eleven sedan uppmärksammat skriften och dess skriftliga begrepp kan den eftersom 
använda sina kunskaper i stavningen när de skriver. Får eleverna anstränga sig till att skriva 
texter som andra kan förstå inser de själva behovet att ta reda på innebörden i det de själva 
läser. I en väl strukturerad läsundervisning är det av stor betydelse att skriva tillsammans 
med eleverna och låta dem skriva själva.102  I Bjar och Liberg bok står det också om 

                                                

 

101 Rosenblatt, L. M. (2002) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Studentlitteratur: Lund  
102 Craker, Gaynor, Thompson 
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skriftens betydelse. De menar på att läsande och skrivandet inte går att skilja åt, utan att de 
är beroende av varandra.103 

”När man lär sig läsa och skriva, lär man sig också något om det man läser och skriver. 
Och tvärtom, när man läser och skriver för att lära sig om något, lär man sig samtidigt att 
läsa och skriva.”104   

Skriftens stora plats och betydelse i den nya zeeländska undervisningen ter sig inte så 
underlig eftersom de enligt ovanstående forskare hör ihop med framgångarna i läsning. 
Målet i Nya Zeelands läroplan är just att eleverna ska läsa för att få ett utvecklat språk som 
i sin tur ska leda dem in litteraturens värld.  

5.4.3 Enkäter  

Resultaten från de olika klasserna är likartade, vilket ökar trovärdigheten för dem. Eftersom 
frågorna på enkäten var enkelt utarbetade blev svarsfrekvensen hög. Samtidigt är det värt 
att poängtera att frågorna är subjektiva. Exempelvis när det gäller frågan: Läser du mycket 
skolan, så kan man ifrågasätta vad som är mycket? En diskussion kring hur frågornas svar 
förhåller sig till varandra går också att föra. Svaren blir även här av subjektiv art, 
exempelvis har samtliga elever i klass D kryssat i att de tycker om att läsa. Samtidigt läser 
bara 76 procent hemma, vilket kan te sig lite märkligt. Att frågorna är subjektiva eller går 
att vända och vrida på medför dock ingen större förlust för resultatet. Den information som 
var önskvärd var om eleverna spontant kände att de hade ett läsintresse och om de lästes för 
dem vilket framkom.  

Enkätresultatet samstämmer med resultatet från checklistan det vill säga det finns en 
mycket positiv inställning hos barnen vad det gäller läsning. På frågan om böcker 
diskuterades i klassrummet så fick den lägst andel ja svar om man jämför frågorna 
generellt. Detta kan ha berott på att flera elever än i klass B hade svårigheter med att förstå 
ordet discuss och kan därmed ha missuppfattat frågan, vilket nämndes i den tidigare 
metoddiskussionen. Det kan också bero på att eleverna inte tycker att diskussioner 
förekommer i någon större utsträckning, vilket delvis samstämmer med den bild som 
checklistan ger. Eleverna svarade att de till stor del uppskattade böcker som hade en fiktiv 
handling.  

Problemet med den öppna frågan, fråga 12, var att eleverna verkade svara utefter de böcker 
som de läste för tillfället. Detta märktes bland annat då flera refererade till böcker som 
nyligen lånats i biblioteket och därmed fanns i klassrummet. Tillförlitligheten på dessa svar 
kan därför ifrågasättas till viss del, men väcker samtidigt en och en annan tanke. Trots att 
eleverna arbetar och diskuterar läsinlärningsmaterialet mer nämner fler av dem 
skönlitterära böcker under den öppna frågan.   

                                                

 

103 Liberg 
104 Ibid. s. 216 
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6 Avslutande diskussion 

Lärarna på Nya Zeeland fokuserar på läskunnigheten, men det finns ändå en stark lust till 
läsning hos eleverna vilket enkäterna och checklistan visar på. De uppskattar att läsa även 
om de till största del använder sig av läsinlärningsmaterialet, speciellt i de lägre åldrarna. 
Eftersom kiwimaterialet i Sverige är baserat på nivågrupperade böcker gör detta att 
slutsatser kan dras om att även det kan skapa god lust till läsning. Boken har länge varit ett 
pedagogiskt redskap för att förmedla kunskaper, information och utveckla språket med dess 
innebörder.105 Läsinlärningsmaterialet har i den nya zeeländska metoden har fått samma 
funktion, vilket i sig är mycket bra eftersom eleverna som undervisas får information, 
kunskaper och läsintresse.  

Lärarna på Nya Zeeland läser likaså barnlitteratur högt i klassrummet och eleverna får 
dessutom själva ta del av den genom tyst läsning. Komplexiteten ligger i att de inte 
diskuterar litteraturen för att dra nytta av den kulturella aspekten och den personliga 
litterära upplevelsen av de barnlitterära verken i större utsträckning. Undersökning i Nya 
Zeeland visar inte lika tydligt som hos de svenska lärarna att det är en viktig aspekt att 
begrunda. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står de att eleverna ska 
få kännedom om de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Den ska också 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse,106 vilket kan vara något de 
svenska lärarna tagit fasta på i litteraturundervisningen.  

I den nya zeeländska läroplanen står det också om litteraturen, men läroplanen belyser 
samtidigt att ett välutvecklat språk kan ge eleverna en känsla av identitet och kulturell 
tillhörighet, vilket de nya zeeländska lärarna kanske istället har liggande som grund för sin 
undervisning. Läroplanernas upplägg i de olika länderna skiljer sig åt i vissa avseenden. 
Skönlitteraturens vikt för förmedling av kultur skildras olika och det är troligtvis därför viss 
skillnad i uppfattning kan urskiljas hos de intervjuade lärarna. Synen på barnlitteratur har 
ingen avgörande roll för lärarnas undervisning, utan det är läroplanernas olika 
formuleringar och fokus som får betydelse. 

Henriksson menar att böcker behöver en kunnig och intresserad vuxenförmedlare vilket vi 
tidigare nämnt. Litteratur behöver uppmärksamhet och kan ge stor möjlighet till aktivitet.107 

På Nya Zeeland följs Henrikssons råd till stor del i när det gäller läsinlärningsmaterialet. 
Whole language- inspirerade lärare i Sverige får emellertid inte glömma bort att diskutera 
och föremedla barnlitteraturen idag även om de inspirerats av andra länder och nya 
material. Undersökningen visar emellertid på att detta inte heller verkar vara en risk. De 
intervjuade lärarna som arbetar med kiwimaterialet verkar vara mycket medvetna om 
barnlitteraturens vikt och väsentlighet. Kanske berikar och kompletterar de båda till och 
med varandra? Det går vidare att sammanföra barnlitteraturundervisningen med 
kiwimaterialet om en medvetenhet om skönlitteraturens betydelse finns.  

                                                

 

105 Rosenblatt 
106 Lärarförbundet. (2004) Lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, FN: s barnkonvention. 
Lärarförbundet: Solna 

107 Henriksson 
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Människor behöver enligt Rosenblatt litteraturen för att utveckla sociala relationer och 
personliga normer. Den frambringar de föreställningsförmågor som krävs för förståelsen av 
att egna handlingar påverkar även andras liv. Hon hävdar också att skickligheten att kunna 
ta del av andra personers behov och ambitioner är en förutsättning för att människor ska 
kunna fungera i ett demokratiskt samhälle.108 Langer påpekar vidare att litteraturen gör oss 
till bättre tänkare. Den får oss att röra oss mot drömmar och mål vi inte tidigare skulle ha 
övervägt och utvidgar våra visioner.109  

”Den får oss att begrunda hur sammanlänkade vi är med andra och hur mångsidig mening 
och innebörd kan vara; den får oss att bli mer mänskliga.”110 

Hon säger även att lärare kan hjälpa elever att bli medvetna om sina olika kulturella jag 
genom att läsa och förmedla litteratur. Eleverna kan då använda den för att utforska 
relationer, skapa kontakter, undersöka konflikter samt söka efter förståelse.111    

6.1.1 Möjliga forskningsområden  

 

En väsentlig frågeställning att forska vidare på är hur litteraturarbetet ser ut i de 
högre åldrarna på Nya Zeeland. Ökar diskussionerna kring skönlitteratur? 

 

Det hade även varit av intresse att titta på i vilken utsträckning barnlitteraturen 
används hos lärare i Sverige som baserar sin undervisning på det mer traditionella 
sättet att lära elever att läsa, det vill säga använder sig av phonics. 

 

Att fördjupa sig och analysera enkäten vidare hade också varit av intresse. 
Exempelvis: Är det någon skillnad på klasserna i olika skolor? Vilka föräldrar läser 
för sina barn i störst utsträckning?           

                                                

 

108 Rosenblatt  
109 Langer 
110 Langer, s. 172 
111 Langer, J. A. (2005) Litterära föreställningsvärldar, litteraturundervisning och litterär förståelse. Göteborg: Daidalos 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide Sverige   

1. Vad är barnlitteratur för dig? Definiera…  

2. Arbetar du med barnlitteratur?   

3. Om ja, i vilken utsträckning?   

4. Vilken genre?  

5. Hur använder du barnlitteraturen i din undervisning?  

6. I vilket syfte använder du barnlitteraturen i klassrummet?  

7. Vilka böcker anser du vara viktiga för eleverna att känna till?  

8. Varför tycker du att barnlitteraturen är användbar/viktig? Alt. Varför inte?  

Öppen fråga:  

Hur arbetar du med läsning/läsinlärning? 

Varför har du valt just den metoden?            
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8.2 Bilaga 2: Interview guide New Zealand  

1. What is children’s literature to you? Define…  

2. Do you work with children’s literature?  

3. If yes, to what extent?  

4. Which genres  

5. How do you use children’s literature in your teaching?  

6. In what purpose do you use children’s literature in the classroom?  

7. Which books do you find it necessary for the pupils to know of?  

8. Why do you think children’s literature is useful/important? Why not?   

Open question: How do you work with reading and the reading learning process?  

Why do you work with that particular method?                        



37 

8.3 Bilaga 3: Transkriptioner av intervjuer 

8.3.1 Svenska intervjuer 

I = Intervjuare 
L = Lärare  

Lärare A, Sverige  

I: Vad är barnlitteratur för dig? Kan du definiera det?  

L: Ja,  barnlitteratur är väl litteratur som passar för barn, tycker jag, det behöver inte vara 
sånt som är skrivet speciellt för barn, utan det kan även vara annan litteratur som passar just 
för de här barnen, så det är väl barnlitteratur, men självklart inkluderar det även den 
litteraturen som är liksom för, skrivet speciellt för barnen da, det är barnlitteratur för mig  

I: Arbetar du med barnlitteratur? Och om ja, i vilken utsträckning?  

L: Ja det gör jag, jag arbetar ganska mycket med barnlitteratur, tycker den har en viktig roll 
i lärandet och läsandet, och lärandet om värdegrunden och det sociala livet, absolut  

I: Vilken genre arbetar du mest med?  

L: ja vad ska jag säga (paus) a, jag läser ju gärna berättelser för barn, alltså sånt som är 
berättelser, om andra barn, eller eee barn förr i tiden, kanske inte så mycket om, ibland 
läser jag såna här deckarböcker också, eee och ibland läser jag böcker om djur, där djuren 
har fått mänskliga egenskaper, fabler men eee självklart, det är väl den typen av litteratur 
jag läser, mycket om hur barnen hade det förr, vidga ee få vidgade begrepp om omvärlden, 
också förstå tiden bakåt, när jag tänker efter, ja så är det nog.  

I: Hur använder du barnlitteraturen i din undervisning? Till vad?  

L: Dels så anser jag att litteraturen ska vara en, en jättehärlig upplevelse, alltså det e ju lust, 
den ska liksom vara lustfylld ska väcka lusten till eget och så att det är tillfälle till 
avkoppling och lugn och ro, det jag läser själv för barnen, sen är det ju klart att barnen läser 
ju själv sina egna böcker också, då är det ju, då är det många fler syften, sen är det också 
det här som jag sa tidigare, att vidga begreppsvärlden, att man eeee, alltså det, det finns ju 
väldigt mycket stoff e inom värdegrunden, att man arbetar utifrån böcker, e, utifrån 
meningar som finns så att det är ju , men sen är det klart att när barnen läser själva så har 
det väldigt mycket med alltså själva läsinlärningen att göra hur man lär sig att läsa och hur 
man liksom börjar hitta lusten i böckerna eller fakta i böckerna, så att det, det handlar ju, då 
är det ju andra viktiga begrepp också men främst tror jag att det är viktigt att barn får en 
läsupplevelse  både egna och det som vi har också att man delar den gemensamt med 
kompisar, jag tänkte att vi har  jag har läst ee mina gamla klasser  så har jag läst böcker för 
dem och sen som år fem nu har jag i svenska  jag har då haft dem från ettan till trean  och 
sen nu har jag dem i svenska åå vi har pratat ganska mycket om såna böcker vi läste i ettan  
och tvåan och trean som jag  hade liksom som högläsningsböcker , och det är också en sån 
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här jätteskön erfarenhet som vi har tillsammans att vi har faktiskt läst  de här böckerna och 
delat  innehållet ihop, så att det finns mycket ee inte bara det här  stoffet eller, eller den 
hära själva fakta hur ska jag säga ee den här mer konkreta lärandet utan det handlar väldigt 
mycket om, om det runt omkring också i läsningen  

I: I vilket syfte använder du då barnlitteraturen i klassrummet?  

L: Jag tror att jag har kommit in på syftet ganska mycket det är ju då att barnet ska få ett 
vidare begrepp en vidare begreppsvärld ee dem får eee ordkunskap, man får lära sig om hur 
man bygger upp en historia i alla böcker finns ju oftast nånting man kan plocka ihop alltså 
ren fakta eller ifrågasätta den här faktan så att det är ju, men syftet är ju för det första den 
litterära upplevelsen alltså att man upplever litteratur och får den att kännas positivt och 
bra, jag försöker att välja mycket olika sorters böcker för att barn ska intressera sig, ibland,  
man ser ju utpräglade pojkböcker eller ibland utpräglade flickböcker, och ganska mycket 
flickböcker just på grund av att ofta är de här pojkböckerna mera de har blivit mer populära 
på nåt vis, för att ee, killarna ska våga läsa dom så kallade flickböckerna att dom liksom 
kan vända sitt maskulina beteende på nånstans och acceptera det här feminina som finns i 
de här böckerna och hitta annat i dom, så att ee, jag tycker också att det är viktigt att man 
tar me det här genusperspektivet i läsningen  

I: Vilka böcker anser du vara viktiga för eleverna att känna till? Finns det några titlar?  

L: Ja, ja, om man tänker sig såna här litteraturkanon eller nåt sånt här det har jag väl kanske 
inte tänkt ut några titlar så, men jag tycker det är bra om barnen känner till dom, några stora 
svenska författare och då är det ju först och främst kanske Astrid Lindgren, Barbro 
Lindgren, sen även för mindre barn kan jag även tänka mig Cecilia Lindenbaum eee, sen är 
det ju de äldre barnen kan jag tänka på, hon som har skrivit ”När stjärnorna lyser i taket”, 
Johanna Tydell, åå, det alltså ee ändå så tror jag att det är viktigt att man känner till såna 
här äldre författare som Astrid Lindgren, hennes böcker är ju ganska svårtillgängliga för 
dagens barn, dom är inte alls så att man tror att det är helt lätt för att läsa högläsning de 
flesta har alltså sett dom som filmer, men när man läser dom som högläsning så får dom en 
helt annan dimension , och till exempel Emil som man tycker är superlätt kanske för mig 
att läsa så för barnen är ju alldeles konstiga ord, fullt med konstiga ord eftersom det handlar 
ju om det agrigala samhälle som dom är ju helt främmande för  

I: mmm, äldre tider…  

L: Ja precis, jättesvårt att förstå  

I: Pigor och drängar  

L: konstiga mojänger i jordbruket  

I: Nu kommer vi tillbaka lite till vissa saker som du redan har sagt, men varför tycker du att 
barnlitteratur är användbart och viktigt?  
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L: Ja, det är ju, dels den här litterära upplevelsen och sen att det är ju så mycket stoff att 
hämta till värdegrundsarbetet att man kan diskutera olika levnadsvillkor, se, se hur man kan 
ha det i olika världar på andra ställen i på jordklotet, förr i tiden, vi läste den här Michelle 
Magorian, ee, och vad heter den nu då…..  God natt mister Tom ja, och det var också en 
sån här bok som rörde barnen jätte jättemycket, och det handlar ju om för dom är det ju 
jätte jätte länge sen så att det är ju, där kan man hitta mycket sånt som, som väcker barns 
intresse det är ju viktigt att väcka intresse   

I: Ja, absolut! Vi tänkte avsluta med en liten öppen fråga. Vilken läsinlärningsmetod 
använder du och hur?  

L: Nä men alltså vi här i ……skolan så använder vi ju oss allihopa utav den här då 
kiwimetoden den Nya Zeeländska metoden och vi har köpt in kiwiböckerna och jag kan 
säga så här att  dom är liksom bra i sig för det är väldigt mycket olika sorters genrer där det 
är mycket olika  faktaböcker, naturböcker, berättelser ee fiktiva  alltså ee allt det finns det 
är väldigt bra spektra och det braiga med de här böckerna är att det finns  lite av varje  så 
man kan ha grupper,  små grupper som är lagom stora, ee men så här rent litterärt så är jag 
lite besviken för jag tycker att det hade kunnat funnits en del böcker som är inte är 
översatta, nu har det kommit ett gäng nya böcker som  av olika författare men det märks 
jag är ju en sån här ordmärkare, jag tycker att jag hör att det här är ändå översättningar, att 
det är lite så där småtaffligt på vissa ställen, ee så att vi använder oss av den metoden och 
dom barnen som int når då målen i ettan får gå på reading recovery hos speciallärare i 
tvåan, så så fungerar det, jag har ju jobbat länge i skolan så jag använder mig mer av LTG 
jag använder mig även av alltså ljudning, alla medel är tillåtna bara dom lär sig, 
helordsmetoden, det har ingen, jag tycker  inte att man kan begränsa sig så här med en 
metod för att barnen är så olika och individuella, dom lär sig olika, hrm, så att där så tycker 
jag att man måste ha en otrolig flexibilitet själv och ganska mycket kunskaper själv hur 
man ska lära ut, det räcker inte bara med metod, och sen  
Är det så här att ibland har jag en känsla att ja, dom flesta barn hur du än förhindrar dom så 
lär dom sig i alla fall. Hihi, då har man en sån här känsla att ojoj jag kanske inte skulle ha 
gjort så här oj nu gjorde jag kanske fel, och speciellt i början, men nog är barn fenomenala 
och dom lär sig alltså dom har nån otrolig förmåga att supa in och liksom ta till sig det dom 
behöver just för tillfället, man ska ha den här tilliten för barnen att dom faktiskt vill, och att 
om faktiskt kan, att dom har otroligt mycket …..kunskaper i bagaget, och det ska man 
liksom ha väldigt noga med att ta reda på innan man börjar läsa, vad har dom för 
förkunskaper, men sen så är det ju inte att man bara knäcker koden utan man måste lära sig 
väldigt mycket om läsförståelse, och det är mycket svårare, alltså att ee kontrollera, och ee 
alltså lära ut läsförståelse det är mycket svårare än att lära det här kodknäckandet, för det 
känns nästan mer tillgängligt än själva läsförståelsen, det är svårt liksom man kan ju inte 
lyfta på locket här och titta, har du förstått nu? Utan hur är det det ee a, så är det. Mm.  

I: Hur kommer det sig att ni använder den här metoden?  

L: Dels så att våra ee spec.lärare då fick gå på sån här kiwi ee reading recovery kurs för att 
vi hade några ee folk på, uppe på ee kontoret alltså på …..kontoret som var intresserade av 
det och några speciallärare och sen så köpte dom in det här materialet och och lärarna fick 
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förmånen att gå en sån här reading recovery, och sen så var det flera stycken skolor här i 
……..kommun som har faktiskt börjat med kiwimetoden så att vi är inte den endaskolan 
utan jag tror vi är i alla fall minst tre skolor som har kiwi och använder materialet eee vi har 
även stjärnsvenskan från Almqvist Wiksell men problemet där är  man får en titel av varje 
alltså ett stycke av varje titel och då kan man inte ha läsgrupper , och då då … att i en 
normalklass så har man ungefär 5 minuter per elev i veckan läsning, och det är inte riktigt 
tillräckligt i ettan, nu har vi ju två gånger i veckan och då läser vi i grupper då, små grupper 
vilket är mycket mycket mer effektivt.  

I: Men ni har int5e fått välja själv då vilken metod ni ska arbeta med utan det kommer det 
är sagt att det ska va den här metoden?  

L: Ja, det är andra året nu att det är men jag tycker inte att folk har haft nån negativt, alltså 
jag har inte hört nåt negativt utan alla är väldigt positiva till det här, även de äldre lärarna 
som har haft sina såna här ganska bestämda metoder dom som är i 60-årsåldern, dom har 
också anpassat sig med det här och tyckt att det här är bra och det är det är väldigt 
glädjande att dom har känt så  

I: Mmm   

Lärare B, Sverige  

I: Då undrar vi då vad är barnlitteratur för dig? Om du kan definiera det?  

L: För mig som person eller som för mig som lärare? 
L: Egentligen går det väl i ett för ja asså jag var väldigt intresserad av barnlitteratur och i 
mitt yrke så tycker jag väl att det är allt. För tänk vad tråkigt det skulle o vara att vara lärare 
om det inte fanns barnlitteratur. För det går ju att bygga upp så mycket saker kring 
barnlitteratur. 
I: mm 
L: Och sen tycker jag det är viktigt också att barnen får en litterär skatt med sig från skolan. 
Det kanske inte är självklart att alla barn får den hemma. Jag fick den hemma när jag var 
liten och det kanske därför mitt intresse för barnlitteratur har byggts upp också. Jag fick 
höra alla sagor och pappa och mamma läste massor. Och när man har börjat jobba som 
lärare har man ju också förstått vilken vikt det har för att utveckla ett språk. Ett eget språk 
att man får lyssna på sagor, höra språkrytmen äh meningsbyggnad asså allt går ju in i sagor. 
Och får man det som barn tidigt så tror jag att man kommer uppskatta litteratur man 
kommer uppskatta både barnlitteratur och vuxenlitteratur hela livet det blir som en så 
naturlig del och som lärare känner jag att att jag skulle nog inte behöva några timplaner 
eller uppnående mål jag skulle bara kunna bygga min undervisning kring barnlitteratur för 
det finns så mycket att plocka ifrån, så att jag känner mig väldigt väldigt positiv kring det 
och just att visa för barnen också olika personer, olika roller alltså fantisera med dem, det 
är ju jättekul  

I: mm  
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I : A då kan vi ju nästan hoppa över nästa fråga om du arbetar med barnlitteratur, för det 
har du ju redan svarat på…men i vilken utsträckning?  

L: Ja vad ska man säga, vi har väl, asså jag har ju ett pass i veckan där jag läser en 
bilderbok för barnen och äh då försöker jag medvetet plocka författare och böcker som jag 
kanske själv har läst när jag var liten eller som är moderna nu har kommit ut precis och 
som har speciella innehåll och budskap men även för att dom ska få stöta på äu stora 
barnboksförfattare så att dom får sagor hela tiden som betyder någonting, äh sen jobbar vi 
ju med storböckerna äh som vi har en i veckan, veckans bok som vi jobbar med vid tre 
tillfällen då vi tittar väldigt mycket på bilderna också, så det tycker jag är viktigt det här 
med bilder att de både får bilderböcker och kapitelböcker så att de får fantisera fram 
bilderna i huvudet när de läser kapitelböcker men sen när vi jobbar med bilderböcker så 
tittar vi mycket medvetet på bilderna och ställer mycket frågor kring bilderna å så där så att 
de får ett detaljrikt bildtänkande, äh så vi har ju en veckans bok i veckan och sedan har vi 
även veckans dikt och där ingår ju också bilden till dikten och vilka bilder man får upp i 
huvudet  när man hör en dikt å det blir ju mycket som barnet får tolka så mycket som vi 
pratar om men ja asså minst vid ett två tillfällen om dan jobbar vi ju med barnlitteratur med 
böcker på det sättet.  

I: okej och genre är ingen speciell och så utan de e?   

L: nä jag försöker nog få med så mycket som möjligt äh vi jobbar ju också väldigt mycket 
med lätta med lätta faktaböcker och det tillhör ju också barnlitteraturen det som är är ju att 
på senare år har det skrivits mycket mer lätta faktaböcker för barn och det har kommit 
också mycket mer medialt med myror i brallan och så kommer uppföljningsböckerna och 
så älskar dom då å just det här det är ju ändå speciellt att läsa faktaböcker och man måste 
ge barnen metoder för att läsa lätta faktaböcker på samma sätt som man ger dem metoderna 
att läsa sagorna äh så att alla genrer är viktiga, vi läser även korta pjäser och ja asså  på nått 
sätt tycker jag det är viktigt och presentera många genrer för att dom själv ska våga välja 
annorlunda böcker när de går till biblioteket eller när dom letar efter böcker i klassrummet, 
det tycker jag att jag ser också i och med den här metoden som jag jobbar med, 
kiwimetoden att dom blir modiga när det gäller att dom ska välja sina egna böcker och det 
dom vill läsa och intresserade av.  
Genrer ja att kiwimetoden ger ju bra grund för att den presenterar alla olika genrer för 
barnen och barnen blir väldigt modiga i sitt plockande av böcker, för att ingen genre är 
främmande för dem längre och det jag tycker med dom böckerna e också det här att det 
finns mycket barn från andra nationaliteter, från andra länder, det finns handikapp äh asså 
det finns mycket som barnen kan identifiera sig med och det finns mycket 
vardagshändelser och sånt så att jag tycker att det är verkligen tillgång att plocka in böcker 
från andra länder och att de får se världen genom böckerna.  

I : Eh och hur använder du då barnlitteraturen i undervisningen. Hur jobbar du med den?  

L: Asså det är ju mycket det här att man utgår från en bok, vi läser tillsammans, vi läser ju 
storböckerna läser vi i kör tillsammans och tittar på bilder och tittar på språket och tittar på 
texten och meningsuppbyggnad och sånt där när vi läser sagor, bilderböcker då njuter vi 
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mer och så så sitter jag och läser och dom lyssnar och så diskuterar vi och så, så att vi har 
aldrig mm lässtund utan en diskussion för att den här kiwimetoden bygger ju mycket på att 
det samtalet kring boken som är det centrala och vad man kan få ut av boken och därför så 
följs alltid våra bokläsningar oavsett vilken barnlitteratur vi läser upp med en diskussion, 
läser vi lätta faktaböcker så gör vi även faktakartor och.. 
(Barn kommer inspringande, får vi göra en bok?: E: Göra en bok det var ju passande…ha 
ha )  
..nä men just om vi läser lätta faktaböcker så följer vi ofta upp med faktakartor där vi 
memorerar vilken fakta de har lärt sig och och så där så att aldrig en bok utan en 
diskussion.  

I: mm  

L: och just att dom får att man får diskutera och tolka tillsammans och hjälpa dom förstå 
om det är något de inte förstår och ja tycker det är en tillgång att jag får deras tankar kring 
boken och vad dom tar in i det där för som vuxen och barn så ser man ju väldigt olika på 
böcker, så att det är ju en tillgång för mig också att få deras ord på boken för att jag blir ju 
en bättre läsare av boken om jag får veta lite vad dom tycker och tänker   

I: mm nu återkommer vi lite till det i början  när du pratade om vad barnlitteratur var för 
dig så att i vilket syfte använder du barnlitteratur i klassrummet?  

L: asså jag använder ju den mycket i inlärningssyfte och det är ju när vi jobbar med 
storboken då läser vi ju i kör tillsammans så att jag blir en modell för hur språket låter och 
att dom även dom som inte kan läsa kan ju följa mig när jag läser precis som det låter för 
och få den här rytmen och känslan så att i inlärningssyfte så använder vi mycket böcker för 
för att dom ska få känsla för språket och se hur språket är och våga testa språket eh men sen 
när vi använder det när jag läser högt eller när dom kanske har självständig läsning eller när 
vi har den vägledda läsningen med småböckerna då är det ju också, det är ju inlärning, men 
det är också mycket det kommer jag ihåg på Nya Zeeland sa dom What’s in it for me? På 
något sätt när man läser en bok ska man känna det här att o wow den här vill säga mig nått 
och å vad spännande det ska bli och läsa så att det är ju mycket det här också att man 
njutläser och att att asså att man gör det för att man tycker det är kul och för att det ger en 
något samtidigt också för att kunna identifiera sig och ja asså kunna prata med olika 
erfarenheter och få känna igen sig också i böcker är ju viktigt för barn så att man kan säga 
att man använder den både i inlärningssyfte och njutbart syfte och även det här 
identifikation och igenkänning sen använder ja den säkert på många många sätt som jag 
just nu inte kommer på men egentligen använder man väl den till det mesta.  

I: mm finns det några titlar, några speciella böcker som du tycker är viktiga för eleverna 
och känna till?  

L: ja asså nu när jag vet att dom börjar prata politikerna att man skulle göra en lista på bok 
kanon man skulle göra en lista på speciella författare som lärare bör känna till och man 
skulle ta upp i skolan då tyckte jag inte i mitt huvud att det lät så knäppt och det ju klart att 
det är många som tycker att oj så kan man inte göra för det gäller ju att man kan plocka in 
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moderna författare och om man bestämmer en lista så om 10 år är ju inte den aktuell men 
samtidigt så tror jag att det är bra och ha en grund och stå på . För jag känner ju att Astrid 
Lindgren, jag menar det är ju självklart att hon är jätteviktig och jag kan inte utelämna 
henne från barnens värld för hon är en naturlig del. Hon såg ju barnen på ett helt fantastiskt 
sätt och sen känner jag att det finns många självklara författare som man skulle kunna 
rabbla ett 50-tal stycken som jag vill gå igenom under lågstadiet som jag tycker är väldigt 
viktiga och det ska jag inte sitta och rabbla men det finns självklart viktiga författare som 
som jag vill gå igenom och viktiga sagor, ibland kan det ju vara sagan också som har blivit 
speciell och kanske inte författaren så att det känns som att jag tror att det skulle underlätta 
om man, vi på skolan har ju försökt fundera kring det och vilka böcker och vi har sagt att vi 
vill gärna sätta oss och göra listor för oss och för att hjälpa nya lärare som kommer hit och 
sådär att vad vill vi ha med och att man får en diskussion kring det för böcker är viktigt och 
diskutera em men det är också viktigt att man har en tolerans för nyutkommet material att 
man håller sig ajour så att det inte blir nån gammal rutten lista som finns så att man inte 
plockar in någonting annat utifrån, för att nya författare är ju jätteviktiga för ungdomar 
också för barn så att det känns som att så mycket som jag jobbar med böcker så tror jag inte 
att det blir ett problem att man måste begränsa sig snarare , snarare att dom kanske får för 
mycket, fast det är väl positivt ( skratt) så att jag känner att det finns många som man har i 
huvudet som man vill att de ska presenteras för såklart   

I: några exempel bara så där i kort   

L: Ja Gösta Knutsson tycker jag också är viktig, Sven Nordqvist Pettson och Findus, Gösta 
Knutsson har vi läst Nalle Lufs, det är Pelle Svanslös författare också men vi läser Nalle 
lufs varje gång när dom börjar ettan och sedan tycker de högläsning är det roligaste som 
finns resten av skoltiden ja asså det finns hur många som helst Barbara Woors har jag läst 
för mina tvåor förra året. Hon är en romanförfattare som började skriva barnböcker förra 
året så hon vi läste flickan som , nä mamman som tjatade tills hon dog och den var så himla 
kul, det var en mamma som faktiskt tjatade tills hon dog och då kom hon upp till himlen 
och sen var det så jobbig när hon skulle hålla ordning på alla änglarna däruppe så hon fick 
komma ner till jorden igen till sina döttrar och flickorna hade inte borstat tänderna och inte 
fick dom någon mat när pappan var hemma, så det var ju väldigt det var ju dragit till sin 
spets men jag tycker alltså det är kul när man upptäcker nya böcker som är kanon för 
barnen sen gillar jag ju Vivica Lärn Sundvall hette hon ju då när hon skrev Monstret i 
skåpet en ettas dagbok Roald Dahl Häxorna helt fantastisk och läsa i tvåan. Vi gjorde våra 
egna vardagshäxor så det blev prästhäxor och brandmanshäxor och allt möjligt Det är ju det 
det går att bygga så mycket på böcker 
Vi brukar läsa också en Astrid Lindgren bok varje år för dem förutom bilderböcker då så då 
har vi haft Mio på våren i ettan så är de lite mogna för och sen bröderna lejonhjärta hör till 
trean och så där då så att de är ju vi har ändå lite men det finns, jag skulle kunna rabbla 
Nicke Nyfikens författare vad heter han Ray? Hon var det kanske eller en han am det finns 
hur mycket som helst Tove Jansson självklart, Mumin dom kan vara ganska svåra. Nalle 
puh kan också vara ganska svårt, men det är ju lite roligt också, sen ser vi mycket på film 
försöker vi göra så att vi har film varannan vecka och dom gör det på fritids också ibland 
för att de ska få filmupplevelsen av böckerna, så brukar jag göra mycket när jag läser 
böcker att vi avslutar med filmen och diskuterar film mot boken. För något år sedan hade 
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jag Mio, de går i trean nu men vi jobbade på våren i ettan så med Mio så fick dom vi listade 
alla händelser i Mio och det blev 21 punkter som vi hade skrivit vad som hände efter 
varann och sen fick de måla och illustrera och sen hade vi utställning på XXX bibliotek här 
och det var så fascinerande och sen när vi såg filmen så gillade ju inte dom filmen när dom 
har fått boken dom gjorde ju fel där i filmen och boken kommer ju alltid först och det var ju 
faktiskt Astrid Lindgren som hade bestämt och filmen och de kunde inte riktigt förstå, 
alltså vi jämförde man kan göra vad som helst . Men om vi ska återgå så finns det mycket 
bra barnboksförfattare i Sverige jag tycker vi har väldigt bra, men däremot om man 
kommer till läromedel och läseböcker så är det kanske inte så kul nu tänker jag ju mer på 
kapitelböcker och bilderböcker och den skatten men många kapitelläseböcker kan jag inte 
tycka är så roligt och småböcker som är skrivna i Sverige att när de vaknar och går till 
skolan och sen slutar det med att de somnar på kvällen eller nått och jag tycker Det är väl 
därför jag gillar kiwiböckerna väldigt mycket för man känner att de har lite Astrid Lindgren 
anda det här med det händer något det blir en knorr på slutet det händer saker som man inte 
har förväntat sig så att jag tycker som lärare att det är väldigt positivt att bli överraskad av 
en kort liten bok på 16 sidor med några rader i att genom att läsa bra litteratur för barnen 
kan man ju också få dom att växa så mycket och bli den här litterära personen som man vill 
att dom ska bli och som dom kanske inte har fått hemifrån så att jag skulle kunna rabbla 
författare hela dan ( skratt ) hur mycket son hels ja det är ju fantastiskt   

I: Varför är barnlitteraturen så viktig för dig det har du ju svarat lite på också men just i 
skola och så där  

L: Men jag tror att den är viktig för att jag känner väl att jag vill ge barnen den skatt som 
jag har fått hemifrån och får man dom och läsa så kan ju dom uppleva vad som helst i 
bokens värld jag känner att jag har fått ett mycket rikare liv för att jag tycker om att läsa 
och jag tror ju att om barnen också får den möjligheten så får dom också ett rikare liv och 
jag tror att som får en större förståelse för andra människor det blir lättare och leva på något 
sätt när man har fått hjälp att sätta sig in i andras liv och i andras man vet att det finns annat 
än ens eget liv och att det kommer bli mycket lättare att klara skolgången om dom får den 
här läsningen från början som en nyckel till kunskap för det blir ju så att tillslut ska de stå 
där på egna ben när dom söker kunskap och då måste dom vara goda läsare för det finns 
mycket läsning som man måste göra mellan raderna hoppa över kaffet är ju inte att man 
hoppar över kaffekoppen  utan, asså det finns mycket sånt i det svenska språket som man 
bara blir bättre av att tyda om man läser mycket så att känns som att jag vill jag vill ge dom 
nyckeln till kunskap och jag vill ge dem den skatten som jag fick  när jag var liten som jag 
tyckt om och förvaltat hela livet jag tror aldrig man jag tycker aldrig att man kan läsa för 
mycket ( skratt) så ja det är vad jag tycker är viktigt   

I: Tack så mycket     

Lärare C, Sverige  

I: Då undrar jag vad barnlitteratur är för dig? Om du kunde definiera det?  



45 

L: Barnlitteratur för mig, för det första tycker jag att det är väldigt viktigt med att ta jag har 
en årskurs etta nu där jag har hög läsning att jag som vuxen läser och vägleder lite där sen 
så har jag ett litet bibliotek i klassrummet där barnen själva kan gå i läshörnan och sätta sig 
även dom barnen som inte har kommit så långt att dom kan läsa men att få den här glädjen 
att få upptäcka den här i en bok då att det finns bilder och att dom ser att det är en text och 
man försöker förklara å årskurs ett va hur viktigt det är och läsa och varför man ska läsa 
försöka väcka lusten till det här med att läsa   

Mm aha gemensamt skratt  

I: och nu kommer det lite liknade frågor men arbetar du med barnlitteratur ah det gör du 
men   

L: ah ah det gör jag   

I: Vi kan ta en följdfråga så här om ja i vilket syfte asså  

L: Asså barnlitteratur jag läser varje dag för barnen jag avslutar dagen och just nu så tycker 
dom att det är så roligt med läsning så många barn har ju med sig böcker hemifrån som de 
vill att jag ska läsa eh och då har jag gjort som en liten mysig stund som på dagen att vi 
samlas och läser sen så har jag ju storbildsböcker där vi läser tillsammans eh där jag har 
mer vägledd läsning där vi följer mycket det här att man pekar man följer ordet med fingret 
när vi har högläsning vi pratar om bilden vad som händer eh pratar om orden och ordens 
betydelse eh pratar om en del författare som dom känner några kända författare och så 
pratar vi om vad dom har gjort för böcker och om dom känner till några lite så mm  

I: Vilken genre jobbar du med oftast? Eller har du någon genrer på böckerna dom du väljer 
och presentera för barnen  

L: Just dom högläsningsböckerna som vi har så har vi ju en väldigt duktig som jobbar i 
biblioteket så jag vänder mig till henne och frågar vad kan jag läsa för högläsningsbok som 
passar för årskurs ett och då är hon så snäll och tar fram en liten bok till mig sen har hon 
också ordnat en liten låda med böcker som jag sa som jag hade den här lilla läshörnan som 
är för årskurs ettor så att dom själva kan gå så att jag får hjälp av hon som jobbar i 
biblioteket   

I : Har hon plockat ut lådan åt er?   

L: Ah precis och sen jag har samlat egna böcker också eh som är för årskurs eller för lägre 
åldrar då för det finns ju faktiskt duktiga elever också som kan läsa flytande och då måste 
dom gå vidare vad de ligger i sin utveckling   

I: Det har jag nästan frågat men i vilket syfte använder du barnlitteraturen och hur använder 
du den i din undervisning?  
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L: eh a det är ju lite som jag berättat men sen så var jag inne på det här med kända 
författare eh jag försöker få också barnen det här med glädje med musik så jag gör ju också 
musikaler med eh som nu i ettan ska vi göra tomtebobarnen så då håller jag på och läser 
tomtebobarnen och berättar om den författaren och så har jag gjort en egen musikal utav 
det och då får man ju in svenskan där och lite vad det handlar om det har ju också med 
läsningen att göra  

I: eh  

L: eller svenska över huvud taget tycker jag, Jag jobbar mycket så för att jag tror också att 
man väcker lusten att lära sig genom musik och musikaler och få in som sagt kända 
författare    

I: em vilka böcker anser du vara viktiga för eleverna att känna till? Har du någon 
uppfattning årskurs 1-5 eller vilka tycker du dom ska ha med sig när dom liksom har 
lämnat dig?  

L: E ja det var en lite svår fråga för det är något som vi aldrig pratat om på skolan om så 
här vad barn ska ha med oss med sig men nått som jag tycker är viktigt är att dom ska 
känna till vissa vissa författare och att det finns olika författare och att dom skriver också 
på olika sätt   

I: Kan du nämna några som du tycker är  

L: Ja men det är Astrid Lindgren Elsa Beskow eh bland annat då   

I : e och varför tycker du att barnlitteraturen är användbar och viktig eller varför inte?   

L: viktigt eh det är ju som jag var inne på förut du måste ju väcka lusten för att lära lära sig 
någonting som förra månaden hade jag en årskurs 3: a och då hade vi det lite naturligt att vi 
avslutade dagen med tyst läsning och det hära att som dom sen får stå och presentera och 
göra bokpresentation och då märkte jag på det året den årskurs trean vilken glädje det var 
att läsa när dom hade läst ut en bok och hade gjort den här presentationen och boken oh nu 
fick dom springa upp till biblioteket och låna en ny bok och låna hem böckerna under 
helgen och då har man verkligen väckt lusten att lära sig och läsa och det var nytt för mig 
för så har jag inte arbetet förut och det hoppas jag få göra med den här ettan också, få följa 
dom med på den här resan då att lära sig att dom ska tycka det är roligt att läsa   

I : Spännande  

L: Mina ettor har idag för första gången gått upp till biblioteket och jag har halvklass idag 
och den andra gruppen går senare i veckan och dom får låna varsin bok så ett barn vill låna 
hem en bok här nu och han är ju väldigt svag läsare men just han har fått den här glädjen oh 
fått låna en bok och vill ta hem den så att det gäller och väcka lusten hos dom   
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I: Tack nu har jag bara en eller en liten fråga hur arbetar du med läsning och läsinlärning 
och varför har du valt det sättet och göra det på..vilken metod eller vad du nu använder  

L: Vi har satsat här på skolan då med kiwimetoden the whole language och då gjorde vi det 
förra året så att det är ett helt nytt material för mig ä med visst har jag haft bilderböcker 
stora förut då sån här bigbook men nu är det helt nytt och man sitter i smågrupper olika eh 
läsnivåer och just det här med hur viktigt det är med att följa efter med fingret under ordet 
titta mycket på bilderna och lär sig ordbilder och sen så har vi ju svenska material som vi 
arbetar med som och där får vi ju in ljudningen men just den här läsningen då som är nytt 
jag tänker på framförallt för de här svaga barnen dom lär sig mycket genom ordbilderna i 
början och sen kommer det ju mer och mer det här med ljudningen eftersom jag jobbat med 
det i svenskan och skriver så kommer det hela tiden och man ser vilken glädje det är hos 
dom när dom ska läsa upp sen för dom har läsning 2 gånger i veckan tisdag till torsdag o 
sedan torsdag till tisdag och den här glädjen man ser hos dom fast dom inte dom är ju svaga 
läsare men dom har ju lärt sig genom att titta på bilden också fast dom tror ju att dom läser 
så att dom är ju jätteglada och får ny bok och dom ah dom är väldigt duktiga men det här 
kommer bort så småningom det här med att titta på bilderna dom lär sig så småningom att 
läsa   

I: Klarar alla barnen av den här sortens undervisning så här långt vad du märkt av?  

L: ah nu har man ju bara gått jag har ju bara haft dom här nu 2 och en halv månad hära men 
ah ja just att vi har läsning två gånger i veckan eller läxan då och att man har varit väldigt 
tydlig på föräldramöten med föräldrarna hur viktigt det är det här med läsningen och att 
dom får stöd och hjälp hemifrån jag ser det är jättepositivt och dom går framåt väldigt 
mycket framåt, så det ska bli spännande och lusa av dom här vi ska börja om två veckor 
och lusa av dom se vad de ligger någonstans dom ska ju komma upp till punkt 10 då  

I: innan  

L: I årskurs ett på vårterminen då och det är jag helt övertygad om att de kommer att göra   

I: Tack så mycket   

L: Tack själv (skratt)          
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8.3.2 Nya zeeländska intervjuer 

I = Interviewer 
T = Teacher  

Lärare D, Nya Zeeland  

I: What is children’s literature to you and can you define that?  

T: Children’s literature is both books that are read to children and books that children read 
amm it’s a variety of text types amm variety of slices of books and a rich resource that we 
use constantly at school  

I: okay 
I: Do you work with children’s literature?  

T: aa yes I do daily, it’s part of the programs amm we have, we we do shared books with 
children we have children’s readers and that we use al the time that great that children start 
of with easy one and than work through them and we also read what maybe turn as  … 
books to children, a small chapter at the time and so that they can share the enjoyment of 
literature   

I: to what extent do you read books to the children?  

T: amm if I say at least a daily experience for the children to be read to , to read themselves 
and to read with them, shared books as we read, reading with the children and it’s a very 
vital part of our daily program  

I: yeah you already told us what kind of sorts of books you read, so we can just skip that eh 
so how do you use children’s literature in your teaching?  

T: … a I probably answered this a, as I said reading towards and by them daily  

I: okay and in what purpose to you use children’s literature in the classroom?  

T: For the purpose of helping them to learn to read for the purpose of introducing rich 
language to them and rich experience with them and for the enjoyment of reading  

I: Are there any books that you find it necessary for the pupils to know of?  

T: amm  

I: Titles?  

T: Titels or authors?  
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T: We talk about the titles and the authors, we also talk about publishers that they might get 
used to…publishers for example the children seem to love the ready to read series and the 
sail series that we have at school and we say to them this is part of this is one of the the sail 
series and it’s experience authors within that series, but they can see the links that go 
through that series of books   

I: There are no specific authors or specific books that you think, this is a book that my 
children should know of? Important?  

T: aa we do, we have authors that we talk to them about amm, Doktor Seuss for example, 
legends the books about Maori legend important for them to have read amm, we do the 
fairytales amm but the essential part for us is the Maori legend…  

I: Okay, And why do you think that children’s literature is very useful and important? Or 
why not?  

T: amm amm well I guess it’s the same thing again, teaching them to read, the enjoyment 
of reading and the building of vacabens and structures of language especially we have quite 
a few of our children are English speaking language, reading helps them to learn how 
English works how books are structured especially when we repeat reading amm which we 
might find boring to repeat the same book over and over again but the children really 
engage it, you know  

I:  mm So do you have a specific method when you work with reading and the reading 
learning process? Like specific thing you do every day or?  

T: amm as far as the management of the classroom goes, we have a certain process that we 
follow so that it enables us to have a rich experience for small groups of children so that we 
usually starts with a shared book and it’s a whole class and we have different purposes for 
using the shared book daily for example Monday might just be read it and enjoy it and 
Thursday might be looking at new words that we can find in the book one or two new 
words we might be looking at the punctuation. After we had that shared book we then go 
normally go into reading groups and we’ll have different activities… tasks different 
activities happening for different groups so that the children are on the group of there level 
of reading and we might have a group working with us when others are on independent 
activities or follow up from the reader that they worked with the teacher and then we often 
finish with a poem or reading a chapter of a book to them so the reading program usually 
works in a structure like that in the purpose of that is to be able to coat for the individual 
differences within the classroom and level and to go to go more quality experience…so 
that’s the breeding and the learning process of reading  

I: And is there like any reason you work with this particularly method? Like does it say in 
your curriculum that you should or have you just chosen it in your school or  

T: Are you thinking of more whole language and phonics as well  
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I: yeah  

T: and that question?  

I: mm  

T: amm  we combine whole language with phonics we not either strongly one way or the 
other because we belive that the total …partrate in the phonics will bring an  at a level that 
is appropriate to get that reader and we use what’s really important to us there. If you doing 
phonics that is meningful and that’s why we combine it with whole language so if you’re 
looking at…for example you looking at them specifically with an meaningful text within 
the reader rather than a taking them an noise isolation amm we looking at the words within 
reading so that there learning is meaningful and we use that method because we find it 
success with it and different teachers have individual differences on how they work with 
readers and with classes and some may be more phonics than others there’ s no specific 
criteria’s in New Zealand …that say you must do this or this, each teacher work with  there 
own experience and there own teacher intuition to work at what’s best, what’s works best 
in there class  

I: Okay, Thank you very much!   

Lärare E, Nya Zeeland  

I: What is children’s’ literature to you? Can you define that?  

T: Um, I define children’s literature as anything that uh children are reading so books that 
are written specifically for children Picture books Chapter books um Newspapers 
Magazines anything that children are reading  

I: Uhu, and do you work with children’s literature?  

T: I do  

I: And to what extent?  

T: I use children’s’ literature in my classroom to help the children I’m working with learn 
how to read  

I: Ok and, what kind of books would that be?  

T: Um, all sorts of books chapter books, articles um newspapers magazines… movies tv 
programs all sorts of different genres  

I: And how do you use the children’s’ literature in you teaching? How do you use it?  
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T: Um, I try and use children’s’ literature as much as I can and all sorts of it in my teaching 
but specifically in reading I uh …thin.(?) groups down to the to the mat with me to working 
groups by … (?) and when I do that I  try to teach specific skills so I use I chose books that 
will help me teach a specific skill that I  want the kids to learn and I also try to have as 
much of journals (?) In class as possible to give the kids that mileage to give them to read 
as much as possible.  

I: Uhu, And in what purpose do you use children’s’ literature? Is it just for learning to read 
or is it for something else?  

T: Uh, I well I use it heaps in reading time but I try and use it in all areas as much as I can 
uh so I use it in science and maths and all areas If I’m teaching something in maths about 
fractions and I can find a story about kids are cutting a cake in halves or sharing and I’ll use 
it in that way as well  

I: are there any books that you find it necessary for your pupils to know about learn about? 
Titles?  

T: uh in the New Zealand (?) I think it’s pretty important they learn the folk stories of New 
Zealand which have all been put into children's’ book now so uh Nowie and the son (?) and 
sort of deal more with the folk stories of New Zealand. So I think it’s super important that 
they learn to read all books all different styles you know articles and stories and all sort of 
different styles um  

I: And why is it so important to know different  

T: In my teaching I’m always thinking about where my kids are gonna go in the future and 
what jobs they’re gonna do so I think that whatever people go into in life it’s important that 
they can read and write in different types of text and lots of different types of genres  

I: Do you use a specific method in working with reading, and the reading process?  

T: Uhm, the way that I teach my reading is that each week I sit with my groups and look 
for what their next needs are, what I should be focusing on next I come up with a goal for 
that group and from there I choose a book for that group that will help me to achieve that 
goal that I want the children to reach and then I plan my week according to the goals in that 
books that I’ve chosen  and then I go from there and the way I have my groups do I try to 
teach a specific skill and another part of my reading program is just to get them to read as 
much as possible and get their reading mileage up.  

I: is there a particular reason that you use that method? Curriculum  

T: Our curriculum does not its not a really dictative curriculum it does not tell you you 
have to do it that way but that way is the way that the majority of the New Zealand teachers 
are doing it and what we feel uh I’ve only been a teacher for 3 years so that when I was out 
I still looking at other teachers as a student teacher that’s the method that I saw that’s the 
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method that I’ll use but constantly we’re always talking with  other staff how we can 
improve our teaching. My method is always changing, always with different ideas that I get 
from seeing another teacher or(…………….)   

Lärare F, Nya Zeeland  

I: So, what is children’s literature to you, and can you define that?  

T: um, literature in term of this level to literate working with the alphabet first of all we 
don’t come to school and know how to read straight of it’s building up to book so working 
with the alphabet learning basic words moving into books and then becoming literate, 
being able to read and recognise words in sentences and also understand the meaning 
within a story a storyline not just looking at words and not understanding in terms of like 
the comprehension side um.  

I: So, do you work with children’s literature?  

T: Especially down in the junior level a major part of their program um in terms of 
choosing suitable reading books is major a major part of it um it’s also putting it back on 
them where is they learn to read and write so they can make their own books they can write 
and read their stories other peoples stories it’s like a whole process it’s not just isolated to 
books it’s poems the big shared books um and using different contexts as well so just 
giving a variety I think it’s really important exposing them to printed literature out there.  

I: And to what extent do you work with children’s literature?  

T: um, is that in terms of actual ……….. of the literature or is that in terms of the whole 
reading process or is that either or  

I: More the reading process..  

T: Um literature in school like when they first go in and get tested and so you know where 
they’re at basically your just building on top of what they know so you start at the lower 
levels with the alphabet and you slowly build up on top of what they know so they you 
climb up the reading levels um then succeeding them in terms of how do I..   

I: to what extent…  

T: just extending them like basically moving them up it well it depends on the child some 
might move up quite quickly and find the whole reading process easy others might struggle 
and so you just work at their level um that’s really ……. Base you really need to teach 
what they need not they should be at a certain level they should be reading a certain type of 
book but if they’re not reading there’s no point in pushing them up because it will just set u 
set them up for failure so um yeah we work really close to the child and their need so the 
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extend that we go to is when their ready their ready they move on if they’re not we just 
keep them where they’re at.  

I: So what kind of books do you read when you read? Genres  

T: Um yeah publicists tend to like the pm book and the people that make the books um 
target them for the child’s interest level at this age mainly animals fiction non fiction 
especially ………… books targeted so certain children especially boys with lot’s of 
dinosaur books um books they can relate too sort of real life sort of a new world experience 
and as they get older the books the books kind of change like the storylines the meanings 
and the contexts like some children move really quickly through the levels and they’re 
reading books the levels their concept understanding is not quite there so it’s better to sort 
of keep them down the books in their interest level their understanding of the world instead 
of pushing them on um yeah you learn pretty quickly what books are appealing and which 
aren’t and the ones that aren’t where their turned of by there’s no point going on like the 
books we use be quite safe like they’re proven to be successful reading so like some books 
like the teacher might think they’re great you look at them and write and do all that but the 
children pick them up and there not appealing so we’re quite careful to books we order and 
yeah  

I: So how do you use these books in your teaching?  

T: um because an like in a junior school specially in New Zealand we use different 
approaches we’ve got the shared book which is one type of book and that’s like the whole 
class and then the more specific to their needs at their levels um huge variety it just keeps it 
interesting for them as well and then we incorporate it into like just books we read to them 
in class sort of shared books um and ……… sort of thing and then poems and things like 
that  so in terms of the reading groups it’s quite to being the age that the other side shared 
books and the reading books to their interest level and their needs just trying to extend their 
vocabulary so just exposing them   

I: And in what purpose do you use the books in the classroom?  

L: Well the shared books like the big shared books and it deals with different parts of books 
so it could be looking at vocab looking at punctuation like full stop etc um looking at word 
families looking at um just extending their thinking so that a real focus every day is a 
certain area the ones that we use in reading and the groups is their need so one group can be 
looking at pointing to words looking at the beginning of words another group might be 
…… working at reading fluently smoothly  um the higher group would be looking at using 
of  …. From the book in terms of making a poster or just sort of extending that um so really 
the books are really important in terms of where they’re at and where you want to go with 
them and like a lot of books sort of guiding you there so yeah  

I: So are there any books that you find it necessary for your pupils to know of? Titles?  
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T: It just depends like especially down here just exposing them to a lot of different themes  
I think with their reading books there’s a theme sometimes a character a plot and that sort 
of thing and that helps them link  and build on what they know so if you introduce a story 
that has the same characters as a story they read a week ago there’s a understanding they 
can build on top of what they know and that makes it a lot easier for them um in the terms 
of like books you find in the library they I mean quite early on they find like in a series like 
the Clifford stories and the magic school bus and they really get in to them so um it’s just 
trying to get them to sort of … about learning and sort of expose them really a lot of what 
we do down here is  just exposing them making them aware and yeah  

I: Do you go to the library often?  

T: We go once a week that’s for about half an hour they can choose a book for the class so 
the story that goes to the library is a story that they would enjoy that they think others 
would enjoy so um it’s sort of where they find their series of books as well especially the 
boys like the magic school bus cause it’s a like  sciencey sort of book and then they take 
one home that they read with their family mum whoever might read it at bedtime 
something like that yeah they go once a week and they always remember so  

I: Ok, so why do you think children’s literature is useful and important?  

T: Um, it’s really important because it’s everywhere reading is everywhere I really try and 
make them aware of that you have to know how to read because you might need to read a 
sign or read shopping list or read something and then try to incorporate it into their lives 
um just like how reading and writing is quite interlinked so they know why we write and so 
they’re building on why we read as well the two go together um and they’re exposed to it 
as soon as they come to school  like the first day so it’s just a natural part of school life it 
like sort of what we do when we come here socialise read and write and that sort of thing 
so yeah it’s really important yeah.  

I: how do you work with reading and the reading process, if you could give an example on 
a week or something?  

T:  um it basically using all the forms of reading that we do like the shared book  etc it’s 
just basically going over and over and over teaching what we want them to do so one 
group’s working on finger pointing um then I’ll sort of keep hammering that in but then if 
something else comes along it’s important as well … so you don’t have to stick with one 
reaching into goals sort of thing and just exposing like even the little ones the really young 
young ones exposing them to what I’m trying to teach the older ones as well so although 
they’re not really using the books for finding information and presenting that sort of thing 
showing them there are books used to gain information you can find things out in a book 
it’s really important for them as well um  yeah just basically is . gaining exposure they 
really need to see there’s different kinds of writing there’s poems and shared books and 
writing on the wall um there are a lot of activities reading time is reading around a room 
they get a pointer they read everything they can so hehe get a bit full up at times but yeah 
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having a go at writing and reading other peoples writing and appreciating texts and things 
like that and yeah just try to get them involved.  

I: Why do you work with that particular method? Curriculum maybe?  

T: Yeah, well our curriculum is quite a new curriculum but the old curriculum was quite 
specific and it had a lot in there but it was very it was specific but it was very vague as well 
like it was looking at things like read for meaning but it was nothing in there to show you 
how to teach that so you would have to find kind of find out from somebody else or 
undergo some kind of training or reading recovery or something like that and really at the 
end of the day it was what the children were doing in front of you like but now our 
curriculum has been reduced even more were it’s to the point that you need to go out and 
find out what other teachers do in order to try and meet the aim that it’s very very general 
in a way that’s good because you can work with what you want to do it’s not like in 
America or the thing in England it’s very textbook based read page such and such on such 
and such a day  where here it’s very need based we do have goals and objects that we want 
them to work on but they can last the whole year not week one or two week one 
thadadathat full stop for one whole week it all sort of links it whole together yeah there are 
some guidelines but it’s really up to the teacher to yeah try and get the children up to the 
standard sort of thing plus it’s the whole school down to the school what we decide as well                  
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8.4 Bilaga 4: Deltagande observationer 
Den information som synliggörs i bilagan kommer främst att belysa de tillfällen då vi såg 
att arbete med läsning av olika slag pågick. En del information om skolförhållanderna i 
Nya Zeeland kommer också att synliggöras. (Övriga lektioner finns dokumenterade om 
vidare daginformation önskas.) 

När uppsatsen planerades var tanken att undersökningen skulle ske under 3 veckor, det vill 
säga under 15 dagar. Vid ankomsten till Nya Zeeland kunde den rektor som kontaktats 
under planeringsskedet tyvärr inte ta emot oss förrän en vecka senare. Detta resulterade i 
två veckor kvar. När vi väl anlände vidarebefordrande han ”ansvaret” för oss till en kollega 
som var biträdande rektor på en skola för yngre elever.  

9/11  

Ett första besök gjordes på en skola (Skola A) i norra delen av Nya Zeeland. Till att börja 
med presenterades vi för elever i två klasser. I den första klassen var barnen 6 år gamla och 
av blandad härkomst (maorisk och nya zeeländsk). I den andra var de 6-8 år och bestod av 
elever med maorisk bakgrund. Efter förmiddagens rundtur hade vi en fikapaus tillsammans 
med lärarna Morning Tea, vilket var trevligt. Efter detta hade vi ett möte tillsammans med 
den biträdande rektorn. Hon önskade i sin tur ge oss en rättvis bild av det nya zeeländska 
skolsystemet och delade därför upp vår vistelse på fyra skolor i olika socioekonomiska 
områden. Skolorna på Nya Zeeland är rankade på en skala mellan 1 till 10, där 1 är den 
lägsta på skalan och 10 är den högsta. De fyra skolor som besöktes låg på 1, 6, 6 respektive 
10 på skalan. I skolor med rankingen 1 befinner sig elever med lägst kulturellt och 
ekonomiskt kapital112 medan mer privilegierade elever finns i skolor med rankingen 10. 
Eleverna med ”bättre” förutsättningar hade enligt den biträdande rektorn ett lite annorlunda 
sätt att arbeta på. De flesta elever kunde där bland annat läsa när de gick ut år 0 (År 0 är 
som årskurs 1 i Sverige, fast eleverna på Nya Zeeland är bara 5 år gamla när de börjar.) 

Under besöken på skolorna fick vi gästa 17 klasser. En anledning till det höga antalet var 
att det visade det sig att lärare på Nya Zeeland får betalt för att ha studenter i klassrummen. 
När vi gick runt ett par lektioner till varje blev vi mera sedda som besökare och kringgick 
därmed problematiken. 

10/11 

Vi började vår dag på skola A hos elever i årsgruppen 8-9 år. De var i full färd med att lära 
sig beskriva karaktärer skriftligt. Det vi tyckte var roligast här var att läraren faktiskt 
använde ett utdrag ur Astrid Lindgrens Pippi Långstrump som exempel.  

Efter rasten gick vi med den biträdande rektorn till 5-åringarna. Läraren skulle göra tester 
på sina elever och den biträdande rektorn skulle ta hand om klassen i biblioteket under 
tiden. Vi började med att följa med till biblioteket för att se hur det såg ut. Det var ett fint 
rum med två anställda. Eleverna fick där börja med att lyssna till högläsning för att sedan 
välja ut två böcker som de skulle läsa under den dagliga lässtunden i veckan, avsedd för 
individuell läsning.  Det som imponerade på oss mest var ett rum avsett för lärare som 
fanns i biblioteket. Dit kunde de gå för att låna böcker avsedda för undervisningen istället 

                                                

 

112 Broady, D. (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala Universitet: Skeptronhäften Nr. 
15 
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för att alla lärare själva skulle behöva köpa in material. Där fanns bland annat alla The 
Readers. Böckerna som används vid läsinlärningstimmarna. Vissa av dessa böcker fick 
skolan gratis från staten och kallades för Ready to read. I detta rum hängde även alla Big 
Books. 

När vi kikat lite på dessa ställen gick vi in till läraren som höll på med testerna för att se 
vad hon gjorde. Det var ett nationellt test som staten krävde att alla 5- och 6-åringar skulle 
göra. Testet kontrollerade den språkliga förmågan och bestod av fyra delar. Där exempelvis 
den första delen av testen gick ut på konceptet och strukturen i läsningen. Där användes 
böcker skrivna av Marie Clay som var uppbyggda med fler felaktigheter, vilka läraren 
uppmanade eleven att vara uppmärksam på. Några av dessa fel kunde vara att texten eller 
bilden var upp och ner eller att ordföljden i meningarna var omkastade. Detsamma gällde 
vissa av bokstäverna i orden. Eleven skulle hitta dessa fel och veta var man skulle börja 
läsa texten. 

Detta test skulle, när de var klart skickas in till staten för analys. Om en elev skulle få 
väldigt dåligt resultat får de gå på Reading Recovery. På så sätt fångas eleverna upp i ett 
tidigt stadium av sin läsinlärning. 

13/11  

Vårt första och enda besök på skola B ägde rum. På den socioekonomiska skalan låg denna 
skola på nr 6. Under den första lektionen var vi med när en av lärarna hade Reading 
Recovery med en flicka. Barn som följer Reading Recovery är de elever som har störst 
svårigheter vad det gäller läsning och skrivning. Ett intensivt program skall utarbetas och 
anpassas efter varje elevs svårigheter. Meningen med dessa intensiva lektioner (ca 30 
minuter varje dag) är att eleverna skall nå den nivå som de likasinnade klasskamraterna 
ligger på. Elevernas personliga svårigheter skall ligga till grund, men lektionerna följer 
oftast en viss struktur.  

Efter Reading Recovery lektionen besökte vi en lärare som arbetade med 5-åringarna i Rum 
1 reception room. I detta rum mottogs alla barn som fyllt 5 år och får här träna på 
”skoluppförande” … Var finns toaletten? Var hänger jag ryggsäcken? När ska jag vara tyst 
och när skall läraren tala? De övar även på alfabetet och andra grundläggande saker. 
Eleverna får stanna i rummet olika länge beroende på hur snabbt de tillgodogör sig 
kunskaperna. Vissa cirka två veckor andra elever en hel termin.  

I nästa klassrum Room 3 som vi besökte så hade ca 5 barn fått ta med sig en varsin sak eller 
”händelse” som de skulle visa upp och prata om inför sina kamrater på samlingsmattan. 
Klasskamraterna fick i sin tur fråga om saken eller händelsen genom att använda sig av 
orden Why?, Where?, When? or How ? Dessa frågor användes även som ett hjälpmedel när 
eleverna skulle lära sig skriva.  

Läraren berättade även för oss att hon läser med eleverna 3 gånger per vecka och använder 
sig då av läsinlärningsmaterialet PM+ med 24 olika nivåer. De jobbar både med innehållet 
i böckerna och diskuterar bilderna. Alla elever får en egen bok. Läraren läser boken första 
gången och sedan får alla följa med fingret under varje ord… 

När läraren har läsning så arbetar hon med ca 5 elever i taget (en grupp). De andra eleverna 
får jobba enskilt i grupper om 4-5 stycken, de följer då en arbetstavla.  

Storywriting 
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Computertime 

Box modeling 

Play Dough 

Shared books 

Bingo 

Word Cards 

Poems 

Därefter lästes en storbok i klassrummet shared book. När läsningen sker tar läraren hjälp 
av en trollstav som hon pekar på orden med. Hon berättade även för oss att de läste en 
storbok i veckan. På måndagar går läraren igenom nya ord och frågor som eleverna om 
texten. Läraren går även igenom vad som är fram och baksida på en bok, men även: 

Vilken funktion som framsidan har 

Vad betyder författare 

Vad är en illustratör 

Innehållet i boken diskuteras därefter. Boken som vi fick lyssna till handlade om en hund 
som var så glad att när han viftade på svansen så förstörde han saker i sin omgivning… 
Läraren frågade och diskuterade då med eleverna huruvida hunden menade att förstöra eller 
inte.  

14/11 

Skola C var den tredje skolan vi besökte, vilken låg på skala 10 i rankingen på den 
socioekonomiska skalan. Det betyder bland annat att eleverna kommer från hem med högre 
standard. Skolan var väldigt fin med fräscha lokaler och en mycket vacker trädgård som 
eleverna själva fått tillåtelse att designa. Den var uppdelad i fyra delar. Den asiatiska, 
engelska, sydafrikanska och nya zeeländska.  

Efter morning tea gick vi till en klass med elever i åldrarna 7-8 år. Där började vi lektionen 
med att dela ut våra enkäter till eleverna eftersom vi fått tillåtelse av läraren. När vi var 
klara med det läste läraren bland annat upp en dikt. Sedan var det dags för läsning. 
Eleverna var även här uppdelade i grupper, precis som vi sett i alla klasser här på Nya 
Zeeland. En grupp börjar med att läsa för lärarna medan de andra hade självständigt arbete. 
Alla vet vad de ska göra och börjar jobba med en gång. Ibland blev det dock lite pratsamt i 
rummet.  

Dagens mål för den första läsgruppen var förutsägelser. Eleverna fick arbeta med att 
försöka förutsäga vad som skulle hända i boken. De läser en sida i taget för läraren och 
diskuterar sedan det lästa tillsammans med sina kamrater och jämför olika förutsägelser. 
Efter varje ny sida går de tillbaka. Stämde det de förutsett? Vad var skillnaden?  

Tyvärr hann eleverna inte klart med boken. Tiden är knapp. Detta kan bero på att eleverna 
utförde vår enkät i början av lektionen.  

Nästa läsgrupp arbetar istället med sammanfattning som dagens mål. De ska kunna 
sammanfatta texten med sina egna ord. Till hjälp får de en stencil med frågorna:  
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When? 

Where? 

Who? 

Problem? 

Solution? 

Lärararen förklarar sedan att för att en historia ska vara bra behövs alla dessa ingredienser. 
Även här får eleverna turas om att läsa högt för läraren. De samtalar sedan om var man kan 
hitta den information man behöver för att kunna svara på ovanstående text. Om den inte 
finns i texten, var kan man då hitta den? På bilderna? När de gjort en del av boken hinner 
de inte mer och får då en uppföljningsuppgift. 

Nästa grupp läser en annan bok. Dessa elever har troligtvis kommit lite längre i sin 
läsutveckling eftersom deras bok var lite mer komplicerad. De får läsa en omskrivning av 
när Odysseus mötte cyklopen, ur den gamla grekiska mytologin. Läraren berättar först lite 
om Odysseus och hans segelfärd. Historien finns i en novellsamling utgiven av staten. I 
boken113 fanns även historier om mattvätt i Grekland och även en historia om hur det är att 
vara fattig. 

Den sista klassen vi hälsar på är en vad de själva säger smart class i åldrarna 9-11 år. 
Eleverna här är klassas som något mer ”intelligenta” än genomsnittet. De arbetade mycket 
med datorer och teknik i klassen. Vi fick emellertid nys om att klassen läser 15 minuter 
varje dag och att de arbetar mycket med skrivning.  

15/11 

Dagen började med att vi följde med en klass till biblioteket där eleverna först samlades för 
att rekommendera böcker inför varandra. Därefter lånade de två böcker var. När de var 
klara fick de sätta sig och läsa i väntan på sina kamrater. 

Till biblioteket gick klassen en gång i veckan. Då får de låna två böcker, varav den ena 
måste vara fiktiv. Dessa böcker får de sedan läsa hemma eller under de 15 minuter tyst 
läsning de har varje dag. Eleverna sitter även och diskuterar böckerna med varandra medan 
de väntar på sina klasskamrater. De verkar vara vana vid att prata inför andra i klassen.   

Efter biblioteket får vi möjlighet att sitta med när två elever i behov av stöd läser 
tillsammans med en resurslärare. Den ena eleven är andraspråksinlärare. De får läsa My 
bean plant. I den får de lära sig hur man gör när man odlar bönor. För att göra det hela lite 
roligare har läraren tagit med sig några bönor som eleverna ska få plantera. De får turas om 
att läsa i boken och går igenom bilderna och vad de olika orden betyder.  

I en annan större grupp talar de om vokabulären inom läsningen. Eleverna får lära sig vad 
en hypotes är.  

Efter lunch går vi till ytterligare ett klassrum. Här börjar läraren sin lektion med att tala om 
att klassen har lite problem med mobbning och därför ska de jobba lite med det. Hon läser 
en bok för eleverna som handlar om just det. Eleverna får sen sätta sig två och två för att 

                                                

 

113 Ministry of Education. (1995) School Journal, Part 2 nr 1. Wellington: Learning Media Limited. 
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diskutera boken. Har de själva någon gång känt sig mobbade? Vad hände i boken? Varför? 
Hur kan man lösa problemet? 

Skola D:  

16/ 11 

Skola D låg likt skola B på nr 6 på den socioekonomiska skalan. I början av dagen fick vi 
följa med på en Reading Recovery lektion. Processen liknade den som vi såg på skola B. 

Läraren berättade dock att eleverna följer programmet ca 20 veckor, för att lära sig att läsa 
och bli självständiga. Vissa elever behöver dock 24 veckor, andra lite färre. En del elever 
kan emellertid fortfarande vara i behov av visst stöd efter denna Reading Recovery process 
men då får de stöd i klassrummet av extra lärare som hjälper dem genom ett programm/ 
material som heter SARR Supporting and rescue readers.  

Men om eleverna inte utvecklas alls under perioden med Reading Recovery så kan man 
börja misstänka att de har andra inlärninghandikapp, då avbryts programmet. 

Läraren i Reading Recovery var också noggrann med att berätta för oss att de även 
använder sig av phonics, vilket vi även noterade själva. Läraren målade upp soundboxes… 
Små fyrkanter som eleverna skulle försöka fylla med bokstäverna i ett ord. 

 I en av klasserna arbetade läraren med högfrekventa helord, down, big, mum, went, said 
Sedan arbetade de med läsning i en storbok, vilket fungerade ungefär likadant på alla 
skolor. Ett par eleverna (som ville) fick emellertid gå upp från samlingen och kika på 
texten, samt peka på de ord den kände igen och läsa dem högt. 

I skola D skrevs också mycket texter och de hade läsgrupper med ca 6 elever i varje. 
Övriga elever fick arbeta med andra läsrelaterade uppgifter exempelvis play dough och 
magnetbokstäver. Vi såg även några elever som använde sig av ett dataprogram som 
föreställde en bok. Eleverna fick följa med i texten på skärmen och programmet 
rödmarkerade de ord som lästes upp. 

Eleverna hade även en aktivitets bok, som de klistrade in veckans bokstav i och andra 
bokstavsrelaterade uppgifter och målningar. 

På skola D hade eleverna också ett mycket bra skolbibliotek, med datarum och 
bibliotekarie. Aktiva elever låg och läste i sofforna. 

Åter på skola A 

20/11  

Intervju med lärare och diskussioner om verksamheten 

21/11 

Den 21:a besöktes en  klass med 8-10 åringar. Eleverna arbetade med att skriva om 
elefanter den första lektionen. Med hjälp av sex stycken olika bilder så skulle eleverna 
försöka skapa ordning i sin text, lära sig organisera och strukturera sina tankar. 

Andra lektionen så höll klassen på med buddy reading. Eleverna får välja en kompis att 
läsa för. Sedan får var och en välja ett varsitt stycke ur olika fakta böcker och läsa för sin 
vän.  
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Eleven som lyssnar får därefter bedöma sin vän med hjälp av fyra frågor/påståenden 

Speed: How fast we read 

Clarity: Can you hear all the sounds? 

Fluency: Pay attention to punctuation. 

Därefter får den andra läsa och så håller eleverna på och upprepar sina valda stycken tills 
de känner sig nöjda. 

Efter detta samlas hela klassen och läraren frågar vilka som vill/kan läsa upp sitt lilla 
stycke.(Innan de börjar lektionen så påminner läraren eleverna om att alla bör vara 
beredda) De flesta räcker upp handen. Efter att en elev läst får resten av klassen frågor på 
det lästa. Läraren gör det till en frågesport, vilket i sin tur är bra eftersom eleverna verkar 
bli motiverade till att lyssna ordentligt på sin kamrat. Ca 5-6 elever fick gå upp.  Läraren 
berättade att han har buddy reading nästan varje dag. Ibland hinner de inte med 
frågesporten men eleverna uppskattar läsformen. (Klassen får också poäng till sin klassfest 
om de svarar rätt och lyssnat ordentligt.)  

Läraren ser även till att de har tyst läsning 15 minuter per dag. Eleverna läser då de böcker 
som de lånar på skolbiblioteket. Han vill att de ska välja en fakta och en fiction bok per 
vecka. Sedan har han väggledd läsning med dem guided reading där han inte bara tittar på 
hur de kodar av och kodar in utan han ser det som en huvuduppgift att diskutera och 
försöka få eleverna att förstå sig på innehållet. 

Han menar även på att som lärare måste man vara flexibel. Om eleverna är engagerade i 
något så bör man låta dem fortsätta, är de inte det av någon anledning så får man avbryta 
verksamheten och kanske göra något annat.   

22/11  

Den 22: a så besökte vi en klass med 7-8 åringar. Under dagen hade de bland annat 
matematik. En fictionbok om hundar lästes högt av läraren inför eleverna. Annars så 
pysslade de inte så mycket med läsning eller hade diskussioner kring den.                
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8.5 Bilaga 5: Checklista   

Daglig checklista: Såg Såg ej 

1. Läses barnlitteratur högt 
av läraren?   
2. Läser läraren 
läsinlärningsmaterialet = 
LM högt?   
3. Läses barnlitteratur 
enskilt av eleven?   
4. Läses LM enskilt av 
eleven?   
5. Läses barnlitteratur 
tillsammans i grupp- lärare 
och elever?   
6. Läses LM tillsammans i 
grupp- lärare och elever?   
7. Används barnlitteraturen 
som diskussionsunderlag    
8. Används LM som 
diskussionsunderlag    
9. Verkar det finnas en 
positiv inställning till 
läsning hos barnen gällande 
LM   
10. Verkar det finnas en 
positiv inställning till 
läsning hos barnen gällande 
barnlitteratur   
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8.6 Bilaga 6: Survey on reading and readinghabits  

1. I am: 
          Boy    Girl 

  
2. How old are you _______  

3. Do you read a lot at school? 
    Yes     No 

  

4. Does your teacher read aloud in the classroom? 
          Yes     No 

  

5. Do you discuss books in school? 
          Yes     No 

  

6. Do you read books at home? 
     Yes     No 

  

7. Do your parents read aloud to you? 
Yes     No 

  

8. Do you like to read? 
          Yes     No 

   

Do you read:  

9. Comicbooks? 
Yes     No 

  

10. Picturebooks? 
Yes     No 

  

11. Chapterbooks? 
Yes     No 
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12. Can you please tell us the name of a book you like?   

  
What is it about?  

     

Thank you for participating!  
Regards, Helena och Isabelle    

     


