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Sammanfattning 

Denna studie har sin grund i intervjuer som har genomförts med fyra verksamma lågstadielärare i 

två olika skolor. Syftet har varit att undersöka lärares didaktiska överväganden vid valet av 

skönlitterära texter för elever i årskurs 1-3. Fokus har legat på valet av högläsningslitteratur inom 

ramen för skönlitteratur. De frågeställningar som studien utgår ifrån berör de tankar och 

överväganden som påverkar valet av litteratur för de intervjuade lärarna. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide, som gav struktur och vägledning. De svar som 

lärarna gav vid intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån ett fenomenografiskt synsätt 

samt ramfaktorteori. Svaren kategoriserades därefter under olika rubriker som grundade sig på de 

anledningar som lärarna angett var betydelsefulla vid valet av litteratur för undervisning med 

högläsning. De slutsatser som framkom var att det fanns störst andel språkligt gynnande aspekter 

som spelade in i det aktiva textvalet för lärarna. Det fanns också många andra bakomliggande 

orsaker till varför en viss text eller bok blev vald. Inom ramen för denna uppsats diskuterades 

sedan även det framkomna resultatet av denna studie i förhållande till den tidigare forskningen. 

Avslutningsvis gavs en genomgång av de pedagogiska konsekvenserna som denna studie har samt 

förslag på fortsatt forskning för att utveckla ämnesområdet. 

Nyckelord: Didaktik, Lärarperspektiv, Lågstadiet, Textval, Skönlitteratur, Högläsning, Ramfaktorer 
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Inledning 
”Jag läser för att det fångar barnen” (Sanna, 51år) 

Det är så enkelt. Läsning har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag minns stunderna när jag var 

barn då jag kunde krypa upp hos någon vuxen och lyssna när de läste högt i någon spännande, 

om än mycket möjligt påhittad bok. Det är inte bara jag som har fångats av berättandet, utan 

nästan alla barn fängslas på samma sätt av riktigt bra berättelser. Berättelser av skönlitterär 

karaktär har en speciell roll för barn eftersom allt kan hända i sagans värld. Att det händer är dock 

ingen slump, vare sig vi syftar på barnens inlevelse eller bokens handling. En författare har med 

hjälp av sin fantasi och kreativitet gestaltat någonting som högläsaren sedan kan förmedla till 

barnen. Detta i sin tur ger barnen verktyg för att skapa föreställningsvärldar i läsandet, men även 

inspiration att reflektera vidare. Som jag skrev tidigare så är ingenting omöjligt och det stämmer, 

för i sagans värld kan allt hända. Prinsessan får sin prins, eller hundvalp, eller blir förvandlad till 

en köttätande drake. Det kanske inte finns någon prinsessa egentligen, utan bara en helt vanlig 

pojke som har myror som föräldrar eller bara drömmer om att få bada i havet. Vad det än är i 

böcker som fångar oss, så är det någonting näst intill magiskt. Tänk att få bli uppslukad (inte 

bokstavligt talat, men närapå) av en fantastisk skönlitterär text eller bok där slutet ännu inte är 

avslöjat. Det fångar oss och berikar våra föreställningsvärldar. 

Det är ur detta intresse som denna uppsats tar sin början. För det är faktiskt precis där det börjar, 

hos eleverna i de tidiga skolåren. Deras lärare, informanterna i denna studie, har öppenhjärtat 

berättat och därmed gett oss en möjlighet att ta del i deras fantastiska arbete med eleverna och 

skönlitterära texter. Dessa lärare som bidragit till denna studie ska självklart ha ett hjärtligt tack, 

eftersom det utan dem inte blivit någon studie. 

Uppsala den 4 november 2013 

Ida Jansson  
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Bakgrund 
Det skulle kunna tänkas att bokval i de tidiga skolåren är en lätt sak, vilken bok som helst borde 

väl duga? Faktum är dock att varje lärare med insikt i ämnet förstår att valet kan vara långt 

mycket svårare än vad många människor kan föreställa sig. Detta beror i grunden på didaktiska 

överväganden kring frågorna: Vad? För vem? Hur? Varför? Ett val som inte bara innebär ett 

faktiskt val, utan som också inkluderar ett bortväljande av allting annat. En konst, eller kanske 

snarare kompetens som måste slipas genom praktisk erfarenhet såväl som bakomliggande 

teoretisk grund (Lindström & Pennlert, 2006, s. 21). I stunden då valet ska ske är det dock ytterst 

kontexten som spelar in, detta eftersom situationen och läsningen inbördes påverkar varandra 

(Nordlund, 2013, s. 16). Valet av litteratur är alltså inte allt, utan även själva läsandet av texten har 

också sin funktion. Det är ju i grunden därför som bokvalet sker, för att läsaren (läraren) och 

åhöraren (eleven) ska kunna få en läsupplevelse som ger någonting både under, men även efter 

själva läsningen (ibid. s. 17). Alltså finns det även fokus på efterarbetet med texten redan i 

planeringsfasen, åtminstone syftat på elevernas egen bearbetning och förståelse. Detta är ingen 

lätt sak att förstå utan någonting som kräver betydligt djupare genomgång för att man ska förstå 

sig på. Både bortväljandet och valet av bok har grund i ett didaktiska övervägande.  

Det är viktigt att förstå hela processen av ett val, för att få insikt i denna studie. För att 

strukturera upp hela processen kan man säga att det första steget är att hitta en bok. En bok som 

läraren vet varför han eller hon ska använda, samt vem den ska användas till och hur detta ska 

ske. Därefter sker själva genomförandet på ett eller annat sätt, gärna efterföljt av någon slags 

uppföljning. Exempelvis att låta eleverna samtala om någonting ur boken, en viktig del som leder 

till det Anna Nordlund (2013, s. 17) beskriver som ett vidgande av förståelsen.    

Maryanne Wolf (2007, s.15) beskriver hur vi för några tusen år sedan ”uppfann” läsandet. Idag är 

det en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera, då man i vardagen hela tiden möts av 

textbaserade budskap. Även Anna Nordlund (2013, s. 8) behandlar detta genom att förklara hur 

text och språk samspelar och bygger upp människans hela värld och identitet. Dessa texter 

förmedlar någonting som endast den insatte (läskunnige) kan tyda, vilket är ett skäl till varför 

skriftspråklig förmåga är så viktig i vårt samhälle idag. Det åligger skolan och ytterst läraren att 

skapa förutsättningar för elevers läs och skrivutveckling. Någonting som dock ofta förglöms är 

lyssnandets funktion. En av de aspekter som faktiskt möjliggör elevers språkliga utveckling. 

Ett av de uppdrag som skolan har idag är att möjliggöra fortsatt utveckling för eleverna. Grunden 

för att elever ska kunna utveckla sitt språk är att möta det svenska språket på olika sätt och i olika 
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sammanhang, exempelvis genom olika genrer av böcker, tidskrifter, brev, lyrik osv. Pedagogens 

roll i skolan, och framförallt i klassrummet, är att möjliggöra detta möte. De texter som eleverna 

läser måste vara motiverande och lustfyllda för att behålla elevernas intresse och motivation. 

Valet av litteratur blir därför en viktig aspekt, eftersom det kan påverka hur elevernas attityd 

gentemot texter utvecklas, men också hur elever utvecklar hela sitt språk (Ewald, 2007, s. 18). 

I rådande styrdokument finns skönlitteratur upptaget som krav för undervisningen inom flertalet 

ämnen (Lgr11, 2011). Under de tidiga åren i skolan möter eleverna ofta berättande texter i både 

tal, skrift och under läsning.  

I kursplanen för Svenska står följande att läsa: 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 

former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden. (Lgr11, 2011, s. 223). 

Detta innebär att valet av skönlitteratur inte ska vara slumpmässigt. Det handlar både om hur 

litteraturen passar in i undervisningen och hur läraren didaktiskt reflekterar över litteraturen. För 

att läraren ska kunna välja och välja bort så krävs kunskap om varför ett val görs. Genom att 

medvetandegöra de faktorer som påverkar valet så får läraren en större medvetenhet och större 

handlingskompetens.   

Vikten av valet av litteraturen skall inte underdrivas, det är genom den som undervisning kring 

det ovanstående kan bedrivas. Precis som Anna Nordlund (2013, s.12) beskriver så är 

skönlitteraturen i mångt och mycket en spegling av samhället som fanns när litteraturen skrevs. 

Ett faktum som man som lärare måste vara medveten om. Genom att lyssna till verksamma lärare 

så kan förhoppningsvis synen på bakomliggande orsaker till didaktiska val bli synliga. Avsikten 

med denna studie är därmed att närma sig de verksamma lågstadielärarnas syn på sina egna 

litteraturval. Någonting som blir intressant då den tidigare forskning som finns att tillgå är högst 

begränsad vad gällande reflektioner av lärare kring deras egna litteraturval. Detta blev synligt då 

forskningsanknuten litteratur eftersöktes inom ramen för detta uppsatstema. 
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Litteraturöversikt 
I detta kapitel finns tidigare forskning beskriven utifrån framkomna resultat och slutsatser i dessa 

studier. Även de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien finns med i detta 

kapitel. Detta för att bidra med en förståelse och en teoretisk grund inför analys och 

diskussionsavsnitten.  

Tidigare forskning 

Detta avsnitt har fått en tematisk indelning med underrubriker för att ge struktur åt en annars 

mycket kompakt och faktalevererande text. Underrubrikerna syftar till att ge läsaren vägledning 

för att kunna överblicka det aktuella forskningsfältet. Den forskning som här beskrivs kommer 

enbart vara fokuserad kring resultat och slutsatser som framkommit. Om det finns ett intresse för 

att följa upp dessa studier så rekommenderas läsning av de enskilda studierna i sin helhet (se 

litteraturlistan). 

Att välja bok 

En av lärarens viktigaste roller är att få elever och texter att mötas menar Jönsson (2007, s. 239) 

som har studerat hur litteraturarbete bedrivits i skolan, med fokus på de yngre åldrarna. Det 

måste påpekas då bokval för elever i de tidiga skolåren ofta är förenat med en stor del eftertanke 

för läraren (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, s.172). Ämnet och intresset måste vara de 

styrande aspekterna när läraren väljer böcker, därför måste fokus också finnas på vilka elever som 

ska läsa eller höra texten, deras förutsättningar och intressen måste finnas med för att 

litteraturvalet ska ha avsedd funktion (ibid.). En av svårigheterna med att välja böcker kan 

därmed vara att det i en klass finns många olika och vitt spretanden intressen vad gällande läsning 

och litteratur (Ewald, 2007, s. 371). Intressen och förutsättningar som alltså var en viktig aspekt 

blir därmed också en väldigt svår aspekt att ta hänsyn till fullt ut. Det finns emellertid skillnader 

mellan elevers litteraturintresse hemma och i skolan, någonting som potentiellt kan vara en fördel 

för läraren (ibid.). Ewald menar med detta att läsintresset kan skilja sig åt mellan olika miljöer och 

situationer och att denna skillnad ökar med åren (ibid.)  

Förutom att lägga fokus på det centrala med språkutveckling i litteraturvalet så bör fokus också 

finnas på demokratiska och kognitiva aspekter menar Molloy (2002, s. 15, 317) som forskat inom 

området kring lärares litteraturval. I tidiga år får många elever enbart möta skönlitterära texter, 

någonting som kan innebära en svårighet i och med byte av genrer när de sedan ska börja läsa 

själva (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, s.166). Elever i skolan möter ju de texter som läraren 
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väljer (Molloy, 2002, s. 13). Det är viktigt att vara medveten om att sammanhanget också kan vara 

påverkande för hur texten tas emot av eleverna, vilket är en av alla de aspekter som kan vara 

svåra för läraren att styra över (ibid. s. 13). Vidare finns också ytterligare ett dilemma i valet av 

litteratur, nämligen det faktum att det inte är helt klart vad som är fakta respektive fiktion i alla 

lägen (Nilsson, 2013, s.390). En svårighet som gör att läraren ibland måste fundera till lite extra 

med fokus på vilken typ av text som är önskvärd i sammanhanget. Därför är det väsentligt att 

läraren kan argumentera för sitt val av text (Ewald, 2007, s. 370). 

Bokvalet i sig är ofta förenat med konflikter, detta på så sätt att det inte går att tillfredsställa allas 

behov genom en text eller bok (Molloy, 2002, s. 308). Sociala och kulturella aspekter berör all typ 

av undervisning, oavsett om vi är medvetna om det eller inte menar Ewald (2007, s. 370). Genom 

att redan på förhand bestämma att texten som väljs ska användas på ett lekfullt sätt, gör att 

läraren får någonting att gå efter samtidigt som han eller hon redan på förhand vet att det 

kommer engagera barnen (Scully & Roberts, 2002, s. 93). Barn har ett behov av att uttrycka sina 

känslor, ett måste för att de ska kunna fortsätta sin progression (ibid. s. 98). För yngre barn är 

också bilder ett viktigt inslag i litteraturundervisningen, då det stimulerar barnens fantasi 

(Jönsson, 2007, s. 235).  Likaså är leken för yngre barn kärnan för att vinna deras tid och intresse, 

genom att förorda det även i läsningen så blir vägen till lärandet lättare (Scully & Roberts, 2002, s. 

95). 

Lundström (2007, s. 293) menar att det finns skillnader i hur litteraturval görs. Dels kan det vara 

strukturerade eller ostrukturerade, men det kan också vara medvetna eller omedvetna, likväl som 

valfria eller påtvingade (ibid.). Ytterligare en aspekt av detta är huruvida valet är praktiskt eller 

retoriskt, en ingång till förståelse för hur komplicerade lärares litteraturval kan vara (ibid.). Ofta 

ligger alltför stort fokus på de språkliga effekterna av högläsning, medan Ewald (2007, s. 375) 

som också skriver att det finns långt mycket mer att utvinna ur högläsningen. Det måste dock 

finnas en nytta med det som tillgodogörs inom utbildningssystemet (Román, 2006, s. 339). Denna 

nytta ska gynna både eleven och samhället, samt verka för arbetslivet (ibid.). Ett faktum som är 

att begrunda då svenskan ämnesmässigt ligger nära de samhällsorienterade ämnena, då 

samhällsaspekter gärna blandar sig i litteraturen och språket (Molloy, 2002, s. 320). 

Klassisk bildning kan ibland vara ett enkelt svar på frågan om varför lärare väljer som de gör vad 

gällande böcker (Lundström, 2007, s.295). Det är enkelt att bara välja böcker som man själv läst 

eller som man själv fått höra andra vuxna läsa högt för sig tidigare i livet (Molloy, 2002, s. 320-

321). Emellertid bjuder detta inte på några utmaningar så länge inte uppföljningen eller 
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arbetssättet ändras (Ibid.).  Både läraren och eleverna kommer att arbeta mentalt med texten även 

efter lektionens slut, så valet är betydelsefullt, men även dess uppföljning (Jönsson, 2007, s. 241). 

Det kan tänkas att lärare redan ser textens plats som bestämd och därmed blir reflektionen kring 

valet inte speciellt utförlig (Lundström, 2007, s. 296). Att enbart reproducera ett litteraturval 

väcker dock knappast några nya infallsvinklar eller diskussioner, någonting som i längden ger 

mindre entusiasm för läraren, vilket också har effekt på eleverna (ibid. s. 297). Det är därför 

värdefullt att inte valet av litteratur sker reflexmässigt, utan att läraren tar sig tid att argumentera 

för sitt val (Román, 2006, s. 338). 

Att läsa högt 

Det finns många fördelar med högläsningen, däribland att eleverna ökar sin förståelse för texter 

samt sin egen motivation till läsandet (Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih, 2012, 

s.309). Hur man som högläsare tar sig till uttryck inför barnen beror emellertid på vad det finns 

för bakomliggande syfte med läsningen (Casla, Poveda, Pujas & Cuevas, 2008, s.47). Lärarens 

förhållningssätt gentemot boken kommer automatiskt att implementeras på eleverna, oavsett om 

det finns som avsikt eller inte (Molloy, 2002, s. 313). Därför måste man som lärare vara förberedd 

på att läsningen väcker reaktioner och frågor hos eleverna (ibid. s. 315). Det finns ett behov från 

elevernas sida att fler av deras egna erfarenheter får utrymme under högläsningen eller dess 

efterbearbetning (Ewald, 2007, s. 375). Att läsa en text handlar nämligen om att sätta igång 

tankeprocesser, vilket man som lärare måste vara uppmärksam på (Molloy, 2002, s. 323). Det är 

också betydelsefullt att veta om att det ibland inte finns något bestämt svar eller lösning på de 

frågor eller dilemman som texten väcker. Dessutom finns det en allmän uppfattning att läraren 

har tolkningsföreträde och därmed bör ha dessa ”svar” som behövs, en falsk illusion både för 

eleverna och också för läraren (ibid.).  

Davey Zeece (2007, s. 41-42) menar att det finns olika sätt att läsa texter högt, däribland tre olika 

stilar som fokuserar på inlärning hos barnen. Genom att anta ett perspektiv som benämns 

Didactic-interactional style så använder sig högläsaren av texten för att förmedla kunskap till barnen, 

snarare än att låta dem bidra med egna insikter kopplat till texten (ibid. s. 41). Co-constuctive style är 

ytterligare en högläsningsstil, vilken fokuserar på barnens förståelse för både texten i sig själv och 

dess slutsats (ibid. s.42). Denna stil inkluderar att högläsaren tar in barnens egna föreställningar 

och erfarenheter för att de ska få möjlighet att utveckla förståelsen (ibid.). Ytterligare en stil 

nämns, nämligen Performance-oriented style, vilken går ut på att dramatisera texten (ex. med bilder, 
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drama eller mycket inlevelse) och enbart diskutera den efter uppläsningen till skillnad mot den 

föregående högläsningsstilen (ibid.).  

Att få höra en berättelse 

Lika viktigt som det är att tala är det att lyssna (Molloy, 2002, s. 318). Högläsning bör inte enbart 

användas i de yngre åren, utan detta är någonting som alla oavsett ålder kan ha nytta av (Scully & 

Roberts, 2002, s. 97). Hur textens budskap tas emot beror i viss mån på kön, men även på 

erfarenheter och känsla av igenkännande (Nilsson, 2013, s.398). Att känna igen sig själv i texten 

är en nödvändighet för läsaren att knyta an till texten (Molloy, 2002, s. 315). Litteratur kan 

därmed även ses som en del i elevernas identitetskapande, genom att finna att man har samband 

med texten så belyses också den delen av jaget (ibid. s. 314). Detta påpekas även av Worthy, 

Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih (2012, s.320) som menar att genom högläsningen sätts 

många tankeprocesser igång där eleverna kopplar texten till sig själva. En viktig funktion är också 

att elever som får höra lästa texter bygger en förståelse och därför är bättre förberedda för att 

själva börja läsa (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, s.174). 

Genom att lyssna på högläsning så får elever också tillgång och förståelse för ett helt nytt 

ordförråd, någonting som också har effekter för hur de senare tar till sig nya ord (Kreamer, 

McCabe & Sinatra, 2012, s.172). För yngre elever är bearbetning genom lek minst lika viktigt som 

att lyssna till själva berättelsen (Jönsson, 2007, s. 238). Någonting som är viktigt att känna till så 

att elever inte endast lyssnar på berättelser, utan också själva kan göras delaktiga. 

Litteraturläsningens funktion 

Litteraturen påverkar människan på många sätt, exempelvis genom att bidra med etisk och kritisk 

förståelse (Nilsson, 2013, s.387). Litteraturen öppnar upp för diskussioner kring olika ämnen, 

såväl vardagliga som mer känsliga (Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih, 2012, s.320). 

Detta i sin tur ger att konflikter ofta kan bli ett faktum eftersom olika åsikter ofta uttrycks i 

litteraturen, någonting som kan påverka läsaren både positivt och negativt (Molloy, 2002, s.308). 

Tyvärr brister undervisningen ofta på den punkten att diskussioner kring litteratur uteblir, 

någonting som blir en problematik när eleverna ska bearbeta texten (Worthy, Chamberlain, 

Peterson, Sharp & Shih, 2012, s.309). Under 60- och 70-talet föll litteratursamtal som 

undervisningsform mer eller mindre ur tiden, åtminstone vad gällande skönlitteratur, någonting 

som idag håller på att ändras (Román, 2006, s. 339). Svårare ämnen är lättare att närma sig genom 

att litteratur används som ingångsport (Molloy, 2002, s. 309). Emellertid kräver detta att eleverna 



Ida Jansson  Uppsala Universitet 
  HT-2013 
 
 

12 
 

får möjlighet att diskutera och bearbeta texterna och sina egna erfarenheter i relation till dessa 

(ibid.). För att elever ska kunna uttrycka sina känslor kring litteraturen som höglästs så krävs ett 

tryggt klassrumsklimat menar Jönsson (2007, s. 233). Detta vidhåller även Molloy (2002, s. 314) 

som menar att tryggheten är grundläggande för att eleverna ska våga berätta om sina åsikter och 

tankar. Det finns dock en problematik i att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Då konflikter som 

berör kön och makt finns redan från början i klassrummet är det någonting som påverkar hur 

olika typer av litteratur tas emot av eleverna (ibid. s. 316). Icke desto mindre är klassrumsklimatet 

och efterbearbetningen av texter viktigt eftersom kommunikation och meningsbildande är 

centrala delar för om man ska uppnå en funktion av att använda skönlitterära texter som 

kunskapskälla för elever (Ewald, 2007, s. 370).  

Fördelarna med att använda sig av högläsning och litteratur i undervisningssammanhang är 

många. Emellertid uttrycks dessa utav Scully & Roberts (2002, s. 95) på så sätt att de utvecklar 

inlärningsstrategier hos barnen, bygger upp deras språk samt ger dem en möjlighet att möta olika 

typer av litteratur. Högläsningen kan dock användas i olika syften, detta för att exempelvis 

förebygga mobbing skriver Molloy (2002, s. 308-309). Högläsningen fungerar även som en typ av 

hjälp för eleverna att själva bygga sitt eget läsande kring (Jönsson, 2007, s. 238). Själva syftet med 

läsningen utifrån lärarperspektiv är ofta just att vidga läs och språkfärdigheter hos eleverna 

(Ewald, 2007, s. 374). Det är inte ovanligt att elever vill ”läsa om” böcker som de fått upplästa för 

sig, ett faktum som kan ge en väg in i den egna läsningen (Jönsson, 2007, s. 233). Detta gör att 

litteraturvalet är en viktig process. Vilket kompliceras av att det ofta är svårt för lärare att hinna få 

tid till medvetna litteraturval och litteraturanvändning i skolan (Ewald, 2007, s. 372). Någonting 

som då kan ställa till det, i och med att valet faktiskt också får konsekvenser. 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har utvecklats utifrån flera olika givna perspektiv. Emellertid har fokus legat på de 

centrala begreppen skönlitteratur och didaktik. I studien har dessa båda begrepp varit nära knutna 

till varandra och kan ses som den absoluta kärnan för arbetet. Eftersom dessa begrepp har legat 

som teoretisk utgångspunkt för detta arbete behöver de förklaras närmare. Därefter tas teori 

kring didaktik och fenomenografi upp, då dessa båda berör studien på djupet. Slutligen 

presenteras de ramfaktorteorier som varit i fokus under analysen och medverkat till förståelsen 

för lärarnas val.  
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Inledande blir skönlitteraturen i fokus eftersom det är kring den som studien kretsar. Den är helt 

enkelt en väsentlig del av hela studien då den anger området som studien granskar. Detta 

eftersom valet handlar om just skönlitteraturen och ingen annan litteratur. Det påpekas av många 

att detta är traditionellt en genre som används för elever i de tidiga skolåren (Molloy, 2002, s. 13). 

Skönlitteraturen är emellertid en begrepp som bjuder på stor variation och därför kan en kort 

beskrivning av begreppet vara på sin plats. Nationalencyklopedin beskriver ordets betydelse som 

följande: 

skönlitteratur, franska belles lettres, sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, 

fiktionsprosa, essäistik m.m. Motsatsen är facklitteratur. (http://www.ne.se – 2013-13-05) 

Enligt denna beskrivning inrymmer skönlitteraturen flera typer av texter. Det som är fast och 

konkret är emellertid att skönlitteratur aldrig ska tas för fakta. Eftersom förklaringen lämnar en 

del frågetecken så behövs ytterligare synvinklar på begreppet. I Britannica Academic Edition 

beskrivs begreppet med följande ord: 

fiction, literature created from the imagination, not presented as fact, though it may be based on a 

true story or situation. Types of literature in the fiction genre include the novel, short story, and 

novella. (http://www.britannica.com – 2013-13-05) 

Britannicas beskrivning av begreppet inkluderar en lite mer ingående förklaringar, nämligen att 

basen för skönlitteratur skulle kunna vara en sanning, men att berättelsen är skapad utifrån 

skribentens eget tycke och fantasi. Det finns dock mer att nämna kring skönlitteraturen, 

Nordlund (2013, s. 12) är en författare som medger att skönlitteraturen trots fantasi som inslag 

faktiskt speglar sitt samtida samhället. Det är också tydligt att syftet med skönlitteraturens 

användning, samt den situation som omger sammanhanget där texten delges också påverkar hur 

den tas emot av åhörarna, i detta fall eleverna (ibid. s. 10). 

Didaktik, som är det andra stora fokusområdet i denna studie, har en bred teoretisk grund inom 

vetenskapen, men också en rent praktisk dimension. Detta skriver Bengtsson & Kroksmark om 

(1994, s. 25) som ett samband där didaktiken som teori omsätts i kunskap som praktik och 

tvärtom didaktik som praktik leder till kunskap som teori. Lärarnas kunskaper och kompetenser 

inom detta ämne kommer att genom hela denna studie belysas och lyftas fram. Detta eftersom 

den didaktiska kompetensen lyfter just sambanden mellan lärarna och deras elevers lärande 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 12). Eftersom detta är grundläggande för denna studie medför 

http://www.ne.se/
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/1353736/genre
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/421071/novel
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/541698/short-story
http://www.britannica.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/421114/novella
http://www.britannica.com/
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det att utgångspunkten för såväl författare som läsare måste vara en förståelse för begreppet samt 

dess användningsområden.  

Didaktiken handlar kort om ”läran om undervisningen”, alltså rent konkret ett kunnande kring 

vad som rör undervisning på olika sätt. Ordet kommer från grekiskans didaktiko´s dida´skö´ som 

direktöversatt blir undervisande av undervisa (nationalencyklopedin, 2013). Ett 

kompetensområde som alltså kräver såväl teoretisk som praktisk kunskap samt måste präglas av 

eftertänksamhet (Molloy, 2002, s. 15). Hur detta område berör de enskilda lärarna i denna studie 

tas inte förgivet på förhand, utan utvecklas under studien.  

Det är betydelsefullt att förstå att didaktiken hålls nära samman med fenomenografin, på så sätt 

att denna uttrycker teorin kring uppfattningarna som både lärarna och eleverna bär med sig 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 21).  Inom denna studie har därför fenomenografins grundtankar 

utgjort en stor del av den teoretiska grunden. Detta genom sitt sätt att inrymma teori kring hur 

olikheter i erfarandet påverkar hur olika människor hanterar och agerar (Marton & Booth, 2000, 

s. 146). Grunden i fenomenografin är att utgå ifrån att varje människa bär med sig skilda sätt att 

erfara fenomen och därmed också agerar och tänker utifrån detta (ibid. s. 147, 150). I en 

lärandeprocess krävs exempelvis att det finns en viss kunskap redan från början om det man 

behöver lära sig, för att man ska kunna få ihop de nya med det man redan vet (s. 10). En vetskap 

som är giltig för eleverna som undervisas, men som också går att föra över på lärarna så tillvida 

att deras val (gällande exempelvis litteratur) påverkas av hur deras erfarenhet ser ut. Detta kan 

också sättas i relation till att förhållandet mellan den som erfar och det som erfars är ömsesidigt 

och därför påverkar åt båda håll (ibid. s. 148-149). Alltså att litteratur som väljs på grund av 

föreställningar hos läraren (baserat på dennes tidigare erfarenheter, vilka de än må vara) också 

påverkar hur litteraturen tar sig till uttryck.  

För att förstå valen som lärarna i denna studie beskriver så är det på sin plats att förklara närmare 

vad det är för faktorer som styr undervisningen. Detta kallas ramfaktorer och innefattar sådana 

faktorer som lärare inte kan styra över (inte helt i alla fall), utan enbart måste förhålla sig till. 

Faktorer som faktiskt är viktiga för verksamheten är exempelvis styrdokument, tid, elevers olika 

förutsättningar, klasstorlek, lärarens kompetenser och närsamhället (Lindström & Pennlert. 2006, 

s. 36-47). Det finns även andra faktorer (exempelvis, skolans ledning och organisation, 

ekonomiska resurser, kulturer, föräldrar osv), men denna studies avgränsning blir vid de 

förstnämnda sex ramfaktorerna. För att vidga förståelsen för dessa så kommer här nedan en 

närmare beskrivning. 
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 Styrdokument som är den första ramfaktorn som berör denna studie handlar om att 

lärarna i sin faktiska undervisningsplanering måste ta hänsyn till vad som faktiskt 

demokratiskt beslutats av samhället (Lindström & Pennlert, 2006, s. 36). Detta innebär att 

högläsning ska vara en del av undervisningen, samt att skönlitteratur också ska ingå 

(Lgr11, 2011, s. 223). 

 Tid som också är en ramfaktor som både begränsar verksamheten, men som också 

fokuserar den vid saker som faktiskt är viktiga. Lärande måste få ta tid, men varje ämne är 

beräknat till en maxtid, så även planeringen (Lindström & Pennlert, 2006, s. 44).  

 Elevers olika förutsättningar vad gällande erfarenheter, bakgrund och förutsättningar kan 

läraren inte styra över (Lindström & Pennlert, 2006, s. 41). Däremot så kan och ska 

läraren kunna ta hänsyn till detta vid sin planering. Det är lärarens uppdrag och utmaning 

att kunna ta sig an olika elever där de befinner sig idag och se till var och en av deras 

behov för att kunna bygga ett lärande. 

 Klasstorleken påverkar två undervisningsaspekter. Nämligen dels hur mycket tid varje 

elev får individuellt, men även vilka metoder som kan användas inom undervisningen 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 44). Detta är någonting som måste tas med i beräkningen 

när undervisning planeras. 

 Lärarens kompetens kan vara den enda ramfaktor som läraren själv faktiskt på sikt kan 

förändra genom att läsa, erfara och vidareutbilda sig. De lärare som intervjuas i studien 

har dock inga möjligheter att påverka sig själva i nuet, utan de kompetenser de besitter 

finns redan där. Med kompetens menar Lindström & Pennlert (2006, s.10) individens 

handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, exempelvis val av högläsningslitteratur. 

 Närsamhället är också en ramfaktor som potentiellt kan styra över hur lärarna gör sina 

didaktiska val. I studien kommer både stadsskolor och landsbygdsskolor att medverka. I 

regel är dock speglingen av detta snarare en effekt på elevunderlaget och budgeten, men 

det är ändå värt att nämna (Lindström & Pennlert, 2006, s. 46). 

Samtliga av dessa sex ramfaktorer berörs i uppsatsens analys, diskussion och konklusion. Det är 

nämligen genom dessa som förståelse kan uppnås för varför lärarna gör de val de gör. Det finns 

en förklaringsmodell som kommer användas för att ge förståelse för dessa ramfaktorteorier, den 

utarbetades av Urban Dahllöf och är ännu giltig (Gustavsson, 1994, s. 14).  

Ramar  Process Resultat 
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En grundläggande modell som kan förstås som att ramarna är det som styr processen och 

därmed indirekt resultatet. Gustavsson beskriver detta som att:  

”Resultatet blir en konsekvens av de processer som kan förverkligas. Man kan inte med kännedom om en viss 

uppsättning ramar exakt predicera vilken pedagogisk process med åtföljande resultat som kommer i stånd. Men man 

kan med vetskap om en viss konstellation av ramar med stor sannolikhet förutsäga vilka processer som inte kan 

uppträda.” (Gustavsson, 1994, s. 14). 

I denna uppsats kommer inte heller resultatet kunna förutses, men de ramfaktorer som finns kan 

belysas och på så sätt ge vetskap kring varför olika resonemang ser ut som de gör. Alltså att 

kartlägga intensionen som finns hos lärarna för att få vetskap om deras tankar kring sin egen 

undervisning.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares egna föreställningar kring sina didaktiska 

överväganden vid valet av skönlitterära högläsningstexter för eleverna i årskurs 1-3.  

Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig olika lärare till skönlitteratur och högläsning? 

 Hur motiverar verksamma lågstadielärare sina val av skönlitterära texter för högläsning? 

 På vilket sätt anser lärare att de använder sig av didaktisk grund i de litteraturval de gör 

för högläsning av skönlitteratur? 
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Metod 
Det tillvägagångssätt som använts under denna studie kommer detta kapitel att beskrivas så 

detaljerat som möjligt. En kommentar kring tillförlitligheten i studien och andra reflektioner kring 

metodval och genomförande kan läsas under den reflektion som avslutar kapitlet. 

Metod för datainsamling 

I denna studie har fokus legat på att undersöka lågstadielärarnas uttryck för egna tankar och 

åsikter, någonting som gjort att valet föll på intervju som metod. Detta då intervjun ger kvalitativa 

aspekter samt återspeglar lågstadielärarnas egna föreställningar. För att möjliggöra detta satte sig 

författaren först in i litteratur som är att anse som väsentlig för att förstå och kunna hålla en 

dialog kring litteraturval inom skönlitteratur. Vidare användes just samtalsform för 

genomförandet av intervjuerna, i enighet med det Esaiasson m.fl. (2009, s. 266, 283-286) 

beskriver. Detta gav intervjun djup och en anpassning som bidrog till att låta respondenten 

komma till tals i de frågor som togs upp. För att förenkla processen kring intervjun, samt ge den 

en likvärdig ram oavsett respondent så skapades en intervjuguide. Denna utformades tematiskt 

och innehåller huvudteman, men även mer djupgående underteman som samtliga berör studiens 

syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Just denna form av stöd inför intervjuer förespråkas av 

bland annat Esaiasson m.fl. (ibid. s. 298-290). Detta då den ger struktur utan att styra hela 

konversationen.  

 

Urval 

I denna studie medverkar fyra lärare som arbetar inom lågstadiet (årskurs 1-3). Dessa lärare 

valdes ut då författaren redan etablerat kontakt på de skolor där lärarna arbetar. Av etiska skäl 

valde författaren att inte intervjua någon av de lärare hon sedan tidigare etablerat kontakt med, 

utan de undersökta lärarna tillhör en innan denna studie genomfördes en för författaren okänd 

skara. Lärarna tillhör två olika skolor inom samma kommun, med fördelningen en lärare 

tillhörande en stadsskola och tre lärare tillhörande en landsbygdsskola. Lärarna kommer att kallas 

för just lärarna genom hela arbetet, medan direktcitat hänvisas till Sara, Åsa, Sanna eller Helén. 

Dessa namn är fingerade och valdes ut av respondenterna själva.  

Studiens deltagare 

Lärarna som intervjuades var i åldern 29-51år. De har varit verksamma i skolans värld i 3-30års 

tid samt verksamma inom just den verksamhet inom vilken de arbetar idag i minst två år. 
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Fördelningen vad gällande i vilka klasser de intervjuade lärarna undervisade var en årskurs ett, en 

årskurs två och två årskurs tre. Här nedan kommer en mer ingående presentation av samtliga 

medverkande lärare: 

Sara är en 32-årig kvinna som arbetat inom skolan i sju år. Arbetar sedan tre år på en kommunal 

skola i en medelstor svensk stad. Skolan ligger centralt i ett medelklassområde. Sara har i 

dagsläget en klass med 22 stycken elever i årskurs 3. 

Åsa är en 44-årig kvinna som arbetat inom skolan i 20 år. Arbetar idag på en kommunal 

landsbygdsskola där hon har arbetat de senaste 13 åren. Skolan ligger belägen ca 2,5mil utanför 

en medelstor svensk stad. Åsa arbetar i en klass med 24 stycken elever i årskurs 3. Detta är 

samma skola som Sanna och Hélen arbetar på.  

Sanna är en 51-årig kvinna som arbetat i ungefär 30 års tid inom skolväsendet. Arbetar sedan sex 

år på en kommunal landsbygdsskola belägen ca 2,5mil utanför en medelstor svensk stad. Sanna 

undervisar i en årskurs 1, i en klass med 24 stycken elever. Detta är samma skola som Åsa och 

Hélen arbetar på. 

Helén är en 29-årig kvinna som tog sin lärarexamen för fyra år sedan. Hon har arbetat på en 

kommunal landsbygdsskola i två års tid. Hélen har en klass med 25 stycken elever i årskurs 2. 

Hélen arbetar på samma skola som Åsa och Sanna. 

Genomförande 

I inledningsskedet av denna studie kontaktades fem lärare som samtliga undervisar i årskurs 1-3, 

alltså på lågstadiet, via mejl. Studiens syfte, metod för datainsamling samt anonymiteten och 

frivilligheten var detaljer som lyftes fram (se bilaga 1). Efter respons från fyra utav lärarna 

bokades datum och tid in för intervjuerna, som kom att hållas på respektive skola. Detta för att 

minimera lärarnas tidsåtgång samt för att de skulle känna sig bekväma i miljön. Tidsåtgången 

förbestämdes också för att lärarna skulle känna sig säkra på att hinna med, en tidsgräns på 50 

minuter sattes därför upp för varje intervju. Intervjuerna hölls i separata grupprum där enbart 

författaren och den intervjuade läraren vistades (Esaiasson m.fl., 2009, s. 302).  Intervjuerna 

spelades in för att kunna återges i sin helhet i transkriberingarna. Detta är någonting som 

förespråkas av Esaiasson m.fl. (2009, s. 302) då återgivningen av intervjun blir mer korrekt till sin 

helhet. 
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Efter intervjuernas avslutande på respektive dag så begav sig författaren hem för att genomföra 

transkriberingen. Detta skedde samma dag som intervjuerna för att få så korrekt återgivning som 

möjligt. Transkriberingen skedde vid dator, där författaren lyssnade av inspelningarna och 

samtidigt skrev ner hela förloppet så detaljerat som möjligt. Ingenting som hördes på 

inspelningarna utelämnades.  

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna som genomfördes har transkriberats samt att författaren efter detta har skrivit 

kortare referat kring varje intervju för att lättare kunna få en överblick över svaren som getts. 

Samtliga detaljer har fått del i transkriberingen på så sätt att allt som sagt och skett under 

intervjuerna har återgetts. Referaten däremot är i kortare form och ger mer information om det 

övergripande. I resultatdelen så återges huvuddragen utifrån referaten tillsammans med vissa citat 

som särskilt belyser den ståndpunkt som redovisas. I analysdelen visas det resultat som 

framkommit i analysen, med exakta citat från transkriberingen som skrivs ut där de fyller en 

funktion, såsom att bekräfta eller beskriva en ståndpunkt.  

Analysmetoden som använts har varit inspirerad av fenomenografin som har sin utgångspunkt i 

att beskriva hur någonting, i detta fall valet av skönlitterära texter, erfars (Marton & Booth, 2000, 

s. 146, 150). Utgångspunkten har varit det insamlade materialet (de transkriberade intervjuerna 

samt referaten). Lärarnas sammantagna sätt att erfara valet av skönlitteraturen har varit i fokus, på 

så sätt att deras enskilda uttalanden har granskats för att se de gemensamma strukturella och 

referentiella aspekterna (Ibid. s. 152). Någonting som kan beskrivas utgöra grunden för 

fenomenografin på så sätt att det syftar till att blottlägga varför lärarna väljer som de gör, utifrån 

egna erfarenheter (referentiella aspekter) samt upptäcka hur lärare kategoriserar skönlitteratur, 

alltså hur de väljer litteraturen (strukturella aspekter). Utifrån detta har sedan svaren kategoriserats 

upp utifrån de argument som lärarna har fört fram under intervjun. Detta redovisas under resultat 

och analysdelen. 

De frågekategorier som användes som grund för intervjuerna (se bilaga 2) var emellertid 

annorlunda. De baserade på de olika områden som på olika sätt närmade sig det syfte som denna 

uppsats har. Inledandet av intervjun började med bakgrundsinformation, för att få en 

uppskattning om vem det egentligen var som svarade på frågorna. Därefter berördes läsvanorna i 

den intervjuade lärarens klassrum, för att en uppskattning skulle kunna göras om hur läraren 

använde sig av litteratur samt vad som var centralt i dennes undervisning gällande litteratur. 
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Sedan blev det intressant att närmare fördjupa sig inom just skönlitteraturen som genrer, detta för 

att få en bild av hur läraren förhöll sig till just detta avseende användningsområde, nivå osv. 

Avslutningsvis innehöll intervjuerna mer fördjupning kring läsningens innebörd och funktion, 

även detta för att ta reda på hur intervjupersonerna förhöll sig till undervisningen och 

litteraturens delaktighet i detta. 

Frågeställningarna i denna studie har också belysts utifrån de intervjusvar som lärarna givit. 

Utifrån detta har sedan författaren dragit paralleller och slutsatser för studien. Lärarnas svar har i 

sedan i diskussionsdelen kopplats samman med den tidigare forskningen och dess knytpunkter. 

Detta för att finna delar i intervjuerna som sammanfaller med tidigare studier eller helt frångår 

dessas resultat.  

Det material som har använts under studiens insamlingsskede är ljudinspelningsutrustning, 

underlaget i form av intervjuguiden (se bilaga 2) samt papper och penna. Transkriberingen och 

referaten har skrivits på dator för att sedan bearbetas och analyseras i digital form.  

Etiska aspekter 

För detta arbete har författaren använt sig av Vetenskapsrådets (http://www.vr.se – 2013) 

riktlinjer för forskningsetik. Dessa riktlinjer har följts i varje del av undersökningen, från första 

kontakt med de responderande lärarna, till färdigställt arbete.  

Informationskravet som innefattade att de medverkande lärarna informerats om studiens syfte 

samt deras del i studien. Även frivilligheten och möjligheten att avbryta sin medverkan var 

aspekter som varje medverkande lärare fick kännedom om. Anonymiteten i arbetet lyftes fram.  

Samtyckeskravet innebar att samtliga av de medverkande lärarna har godkänt ovanstående och 

genom detta medgett sin medverkan i studien. Det innefattade även att insamlat material enbart 

har använts anvisat syfte. Avslutningsvis finns även ett krav som syftar till att material som samlas 

in måste användas i avsett syfte, detta krav benämns som nyttjandekravet. Detta innefattar att 

samtliga intervjuer som gjorts fått del i denna studie, författaren har inte tagit bort någonting för 

att justera resultat eller liknande. 

Reflektion över metodval 

Metodvalet har alltid stor betydelse för en studie. I detta fall var intervju ett naturligt val då syftet 

var att undersöka lärares egna föreställningar. Detta är någonting som endast kan uppnås genom 

att de själva vill dela med sig av sina tankar.  

http://www.vr.se/
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Studien har haft flera olika funktioner med fokus på relevans. Den teoretiska relevansen 

uppnåddes genom att det i dagsläget inte fanns så mycket skrivet kring just lärarnas didaktiska val 

kring skönlitteratur för elever i lågstadieålder. Detta går att se genom att granska den tidigare 

forskningen. Annette Ewald (2007) kommer relativt nära i sin avhandling, men hennes fokus har 

legat på mellanstadiebarn. Vidare blir det pragmatiska relevansen av studien synlig genom att det i 

lärarnas svar går att se tankegångar som praktiskt går att använda och teoretiskt fundera kring. 

Studien väcker intresse på så sätt att den uppmanar till eftertanke. Detta gränsar mot den 

kognitiva relevansen eller funktionen av denna studie.  

Det finns både positiva och negativa aspekter på validiteten i detta arbete. För att börja med det 

positiva så är det att anse att metodvalet varit anpassat efter studiens syfte. Detta val skedde efter 

en övervägning vad gällande frågeställningar. Då det som sattes i fokus var lärares föreställningar 

så är intervju att medge den bästa metoden. Metoddelen som sådan är också en återgivning av 

vad som skett, vilket också ger en hög validitet. Läsaren kan följa författarens procedur och se 

hur hela insamlingen av empirin har gått till. Att undersöka människors åsikter eller tankar kring 

sitt eget handlande är emellertid en svårighet eftersom det blir just en tolkning. Dels tolkar 

informanten då den återger sina inre föreställningar, men det blir också en tolkning av författaren 

som måste relatera det hela till sig själv för att bygga förståelse. I stadiet där intervjuerna skedde 

användes dock en intervjuguide (se bilaga 2), någonting som gjorde det möjligt för intervjuaren 

att ställa följdfrågor och därmed bredda sin förståelse. Genom transkriberingen så fick författaren 

också mer distans till intervjun genom att hon var tvungen att återge allt inspelat material. Detta i 

sin tur gav att författaren också måste ta hänsyn till detaljer såsom suckar, hostningar osv.  

Det hade varit möjligt att stärka studiens validitet genom att välja ytterligare en metod, samt 

involvera ytterligare lärare, men inom ramen för detta arbete har detta inte varit möjligt. 

Någonting som istället kommer föreslås under avsnittet om fortsatta studier. Även att ta med 

manliga lärare hade kunnat vara ett sätt att vidga studien och göra den mer könsneutral. 

Utelämnandet av manliga informanter har inte i första hand varit ett medvetet val, utan en faktor 

som blev uppenbar då studiedeltagare söktes.  

I studien har den tidigare forskningen spelat stor roll. Genom att författaren läste in sig på ämnet 

så blev studiens ämnesavgränsning mer preciserad. Forskningen som presenterades under 

avsnittet tidigare forskning var väl anpassad efter syftet på denna studie, samt ringade in 

forskningsfältet. Även metodvalet spelade in på precisionen, då valet av denna speglade 

undersökningens syfte och frågeställningar. 
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Hela detta arbetes framläggande samt språkliga form spelar in i reproducerbarhetsfaktorn. I 

synnerhet metoden då det är genom den samt de teoretiska utgångspunkterna som studien 

faktiskt skulle kunna komma att reproduceras. Då noggrannhet eftersträvats i dokumentationen 

från första kontakt med lärarna till slutliga analyser så bör denna kategori vara stark. 

En aspekt som kunnat lyftas ytterligare är kontrasten mellan skolornas respektive närmiljöer, 

alltså landsbygd respektive stad. I det idealiska fallet hade det varit möjligt att ha jämnt antal 

informanter från skolorna för att ge ytterligare ett perspektiv på de ramfaktorer som tas upp 

under teoretiska utgångspunkter. Eftersom närmiljön också påverkar elevurvalet (Lindström & 

Pennlert, 2006, s. 46) och därmed sekundärt även undervisningen så är detta en aspekt som 

kunnat lyftas ytterligare även i det empiriska materialet. Då detta inte gjorts i denna uppsats, så 

kommer förslag till fortsatt forskning att få ytterligare ett förslag. 
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Resultat 
Det material som samlades in har under detta kapitel sammanställts i en redovisning. 

Kategorierna som används har tagits direkt från de olika teman som intervjuguiden innehållit (se 

bilaga 2). Bakgrunden har dock utelämnats och återges istället under rubriken Studiens deltagare 

under Metod ovan. Intervjuguidens teman har använts för att strukturera upp resultatet av 

materialinsamlingen samt göra det översiktligt för läsaren. 

Läsvanor i klassrummet 

Samtliga av de intervjuade lärarna använder sig av högläsning i sina respektive klassrum. I helklass 

svarade tre av fyra lärare att de själva läser högt för eleverna samt att eleverna själva fick vara med 

och högläsa för sina kamrater vid vissa tillfällen. Åsa uttryckte att ”Läsningen är ett trevligt inslag i 

min undervisning då det fångar elevernas intresse direkt”. Den fjärde läraren, Sanna, svarade att 

högläsning enbart skedde på ett sådant sätt att hon högläste för eleverna, men att högläsning av 

eleverna själva enbart förkom då hon lyssnade på dem en och en. Alternativt i liten 

gruppsammansättning på högst fyra elever. Sanna var också den lärare som undervisade 

åldersmässigt yngst elever. 

Vad gällande lärprocesser som läsandet satte fokus på så medgav samtliga lärare att det fanns 

positiva effekter av all läsning. Exempelvis uttryckte Helén att ”Läsningen är bra på så många olika 

sätt och gynnar hela språkutvecklingen”. Dessa effekter bidrog till progression hos eleverna i såväl 

språkanvändning som läsning och skrivning. Även muntliga effekter av läsningen påtalades. 

Sanna uttryckte att ”När jag läser ger jag barnen förståelse för hur orden låter”. Hur effekterna av 

högläsningen tog sig till uttryck gjorde dock de intervjuade lärarna skillnad i. I synnerhet Saras 

åsikter vad gällande hur elever kopplar samman högläsning och skrivning. Detta beskrev Sara 

som att ”Eleverna har lättare att lära sig skriva genom att faktiskt få skriva, gentemot att lyssna på uppläst 

text.”  

Under intervjuerna beskrev lärarna att valet av litteratur i regel grundade sig på 

användningsområdet och elevernas intresse. Någonting som visar på detta är när Helén beskriver 

att ”Som lärare måste man vara lyhörd för vad eleverna är intresserade för” samt när hon sedan säger att 

”Jag väljer böcker som riktar sig mot den målgrupp som jag undervisar, men som dessutom berör ämnen vi pratar 

om just nu”. Behövde man stärka kamratrelationer eller klassens samspel valdes böcker med fokus 

på vänskap och problemlösning. Under temaarbeten exempelvis med myter om naturen, så 

valdes böcker som kunde tänkas falla in inom ramen för detta, dvs. böcker om älvor, hustomtar 

och skogsfrun. Detta var någonting som gällde all användning av litteratur för läsning, alltså 
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oavsett högläsning eller enskild läsning. Högläsningens fokus var dock tydligare och där styrde 

läraren valet mer ensidigt. Exempelvis beskrev Sanna att ”Barnen får själva titta eller läsa ur böcker som 

intresserar dem, men när jag läser högt vill jag att alla barn ska hitta någonting som är intressant för dem så då 

gäller det att tänka efter ordentligt”. Skönlitteraturen som sådan benämndes egga elevernas intresse 

och fantasi, någonting som i sin tur fångade dem och behöll deras uppmärksamhet. Helén 

uttryckte att ”När jag läser högt så märker jag att eleverna verkligen fokuserar på det jag berättar och tar in 

det. Dom sitter tysta och bara suger i sig allt”. Att läsa högt för barnen beskrev alla intervjuade lärare 

som en nödvändighet i skolan, då detta sporrade eleverna i sina lärandeprocesser. Samtliga lärare 

uppgav också att det stimulerade dem i deras arbete och att högläsningen var en trevlig aktivitet 

även för dem. Sanna berättade under intervjun att ”När jag tar fram högläsningsboken så blir barnen 

lugnare och jag själv också”.  

Skönlitteraturens roll 

Skönlitteraturen beskrevs i intervjuerna vara eggande för fantasin, rolig, underhållande och 

spännande. Genren som sådan är ett uppskattat inslag i undervisningen då den sätter fokus på 

andra saker än rätt och fel. Exempelvis beskriver Sara att ”Skönlitteraturen bär med sig en annan 

förväntning hos eleverna än annan mer faktabaserad litteratur”. I klassrummet är skönlitteraturen ett 

positivt inslag på grund av ovanstående påståenden eftersom de förväntningar som finns är mer 

riktade mot litteraturen än mot eleverna själva. Åsa beskrev detta genom orden ”Kraven på att 

eleverna själva ska producera sjunker när jag läser för dem. Däremot finns det ju andra krav, som att de ska vara 

tysta och använda öronen.” De intervjuade lärarna uttryckte samtliga att de tyckte om att arbeta med 

genren och att den passade bra in bland elever i de tidiga skolåren. Valet av just skönlitteraturen 

skiljde sig åt vad gällande hur lärarna valde. De var emellertid alla på samma linje i att 

högläsningsmässigt är det bättre om högläsaren, syftat på läraren, väljer litteraturen. Sanna 

beskrev det som att ”När jag väljer böcker så kan jag ligga steget före när jag läser. Väljer barnen boken så 

får man improvisera och då kan det ju bli lite hur som helst”.  

Nivåanpassningen är också viktigt, någonting som Åsa beskrev som att ”Jag får själv brottas med att 

välja rätt nivå på litteraturen. Och antagligen är jag också mest lämpad att göra det valet”. Hur lärarna 

använde sig av valet samt hur deras val tog sig till uttryck skilde sig från lärare till lärare. Sara 

använder sig av både intresse och innehåll som styrande faktorer när hon väljer skönlitteratur. 

Hon väljer gärna böcker som angränsar till det barnen intresserar sig för samt det ämne eller tema 

som de arbetar kring just då. Detsamma gäller Åsa som dock förutom detta även lägger in en 

aspekt av kreativitetsbyggande. Helén är däremot av den åsikten att hon tycker att bokvalet bör 
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bygga ut intresset hos eleverna och därmed utmana dem. Bokvalet som sådant styrs därmed dels 

av hur hon vill utmana elevernas föreställningsvärldar samt vad hon har för avsikt med 

litteraturläsningen. Sanna medger svårigheten i att möta samtliga elevers intressen och väljer 

därför gärna lättförståliga böcker som kan bygga vidare på elevernas egna erfarenheter, gärna 

inom ett område som är aktuellt för stunden.  

Sammantaget kan beskrivas att lärarna valde med ungefär lika delar känsla och förnuft (en 

tolkning av deras egna svar). Betydelsen av valet ansåg de var stor, men användningssättet var det 

mest relevanta. Någonting som Saras beskrev som att ”Jag väljer böcker jag vet kommer till användning 

i min undervisning, skulle jag bara välja böcker på måfå så skulle mycket av funktionen av högläsningen 

försvinna.” Detta kan dock sättas i relation till Heléns uttalande att ”Litteraturen i sig bidrar alltid med 

någonting nytt till eleverna.” Alltså fanns det en viss skillnad hos lärarna i huruvida litteraturens 

användningsområde klarlades innan eller efter den faktiska högläsningen skett. 

Uppföljningens roll för lärarna var mindre central, samtliga lärare berörde den, men enbart Sara 

betonade det som en viktig del i bearbetningsprocessen för eleverna. Tidsaspekten påtalades i 

detta sammanhang som en faktor som gjorde att uppföljningarna oftast inte blev vad de kunnat 

vara eftersom de inte fanns tid till ytterligare arbete tillsammans med eleverna. Sara uttalade sig 

som att ”Uppföljande aktiviteter får man försöka hinna med i direkt anslutning till läsningen, annars har 

eleverna ofta svårt att klarlägga sina egna resonemang.”   

Betydelsen av litteratur i vardagen, undervisningen och skolan är emellertid någonting som alla 

lärarna vill poängtera och lyfta utan konkret koppling till just skönlitteraturen. De delgav 

ståndpunkter som visade på såväl språkutvecklande egenskaper som sociala effekter och 

identitetsskapande. Några exempel på detta är när Åsa uttrycker att ”Eleverna kopplar samman sig 

själva med texten och hittar ibland glömda minnen och upplevelser som de sedan vill dela med sig av” samt Sara 

som säger att ”Läsningen bidrar till att eleverna får en gemensam referensram.”  

Läroplanen i sig självt benämndes som en styrande del i litteraturvalet, detta på så sätt att 

undervisningens stöttning skedde utefter tolkning av denna. Någonting som också gjorde att just 

skönlitteratur inte enbart blev ett frivilligt val för de aktuella lärarna, utan också ett måste för att 

följa de riktlinjer som getts för verksamheten. Sara beskrev detta som att ”I min planering följer jag 

alltid läroplanen. Det är min uppgift som lärare.” 
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Läsningens funktion 

I klassrummets värld så lyfts gärna läsningen som en aspekt som gynnar det språkutvecklande hos 

eleverna, menar Åsa (ej direktcitat). För att läsningens funktion ska maximeras så måste det 

finnas en koppling till verkligheten och eleven menar samtliga lärare i intervjuerna. Den stora 

svårigheten är egentligen inte att välja, utan att bestämma vad man måste välja bort är de också 

eniga om. Åsa och Helén är också eniga om att den viktigaste frågan att ställa sig som lärare är 

”Varför?” för att man då får veta det som egentligen ligger bakom ens argument.  Åsa menar att 

”För att jag ska kunna välja en bok att läsa så måste jag ju ställa mig frågan varför just den boken skulle 

kunna tillföra mer än den som står bredvid.” Det är en fråga som sätter fokus på vad man egentligen 

anser är viktigt som lärare. Är det så att valet sker på känsla så upptäcker läraren det, medan det 

likväl visar sig om hon eller han faktiskt har relevanta argument för att just den här bokens 

innehåll tycks ha mer fokus på just det här som vi ska arbeta med. Detta beskriver Helén som att 

”Jag får syn på vad jag själv tänker när jag faktiskt måste argumentera inför mig själv kring mitt eget val.”  

Hur böckerna sedan används i klassrummet skiljer sig åt. Det har redan kort diskuterats under 

tidigare rubriker. Huruvida läsningens funktion är att väcka elevernas lust att lära eller bara ha en 

trevlig stund tillsammans skiljer sig åt mellan tillfällena. Sanna är den lärare som främst sätter 

fokus på de trevliga aspekterna av läsningen, medan Åsa och Sara gärna talar om hur de kan bidra 

till elevernas språkprogression. Dessa båda funktioner och användningsområden tar sig till 

uttryck hos samtliga lärare beroende på tillfälle och hur sammanhanget ser ut. Åsa uttrycker det 

hela som att ”Man får anpassa sig efter situationen. Ibland kan det hända att jag inte kan läsa så mycket som 

jag har tänkt eftersom eleverna tappar fokus helt.” Vid tidsbegränsning eller dålig planering eller nya 

direktiv ifrån ledningen ökar ofta tidspressen vid litteraturvalet och då blir det mer fokus på 

känsla. Någonting som visserligen inte går att påverka i så stor utsträckning, då nödsituationer 

kräver nödlösningar. Sanna beskriver det som att ”Ibland hinner jag inte titta ut någon bok innan, då får 

jag läsa ändå, men det brukar gå bra.” I vardagsfallet påpekar alla lärare att de hinner med en kortare 

granskning av litteratur i den utsträckning de önskar, samt att valen (oftast) blir önskvärda. I och 

med att möjligheter kom upp under intervjuerna påtalades också de många möjligheter som finns 

för läraren att styra litteraturvalet. Han eller hon får fria händer att själva tycka, känna och välja. 

Detta gör att engagemanget hos lärarna i regel ökade. Åsa beskrev det som att ”Jag har ju faktiskt 

möjlighet att styra över elevernas möte med litteraturen!” Genom att själv få göra tolkningar utifrån 

läroplanen så upplevdes detta som en frihet och en motor. De hinder som finns är endast i 

sammanhanget marginella påpekade flera av lärarna (Sara, Sanna och Åsa). Bland dessa ”hinder” 
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påtalas oförmågan att tillfredsställa samtliga elevers intressen inom en och samma bok, samt 

förmågan att på förhand avläsa elevernas reaktioner på litteraturen. Sanna säger att ”Ibland blir det 

bra och ibland blir det lite galet, men både jag och barnen lär oss utav det.” Det sistnämnda är dock också 

en aspekt som öppnar upp för läraren att få nya infallsvinklar och ingångar till nya diskussioner 

med eleverna. Detta medger dock två av de intervjuade lärarna specifikt är en uppföljning som 

sällan eller aldrig förekommer i deras klassrum, inom ramen för skönlitteraturen. Någonting som 

Helén med syfte på uppföljning beskriver som ”Jag känner inte att jag hinner med så mycket som jag 

skulle vilja. Det är ju mycket annat som också måste få ta tid”.  
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Analys 
Materialet som samlades in under intervjuerna har bearbetats samt analyserats i digital form för 

att här kunna presenteras. Resultatet går in i analysen på så sätt att konkreta citat ifrån 

intervjuerna har använts för att styrka resonemang eller påvisa viktiga aspekter i analysen. Detta 

presenteras här under i fem kategorier baserat på lärarnas svar. Avslutningsvis kommer ett avsnitt 

där hela analysen sammanfattas för att den ska bli överskådlig för läsaren. 

Språkutveckling 

Varje intervju som hölls innehöll till största del argument för varför den språkliga utvecklingen 

hos eleverna stärktes utav högläsningen, ett påstående som styrks av Ewalds (2007, s. 375) studie. 

De effekter som högläsningen ansågs åstadkomma, enligt de intervjuade lärarna, så var flest 

fokuserade på förståelse för texter. Detta poängteras även i Worthy, Chamberlain, Peterson, 

Sharp & Shihs (2012, s.309) forskning, som skriver att en ökad textförståelse delvis kan nås 

genom högläsningen. Sanna uttalar sig kring detta som såhär: ”Det märks på barnen när de börjar 

förstå. Det liksom klickar till i dem och så plötsligt är de medvetna om vad berättelsen handlar om”. Detta 

indikerar att eleverna (enligt Sanna) börjat förstå handlingens innebörd och därav visar en 

medvetenhet som tyder på språklig förståelse. Att detta kan ske beror också på att läraren kan 

möta eleverna där de är idag och läsa av deras förutsättningar för förståelse (Lindström & 

Pennlert, 2006, s. 41). 

Vidare uttrycker de andra lärarna också hur högläsningen av skönlitteratur ger eleverna en bra 

utgångspunkt för att utvecklas språkligt både vad gällande tal och skrift utifrån sina personliga 

förutsättningar. Detta sker, enligt lärarna, genom att eleverna får möjlighet att närma sig texter 

utan att behöva känna någon rädsla eller osäkerhet inför språket. Någonting som Sara uttrycker 

såhär: ”Eleverna behöver inte själva traggla med läsningen, utan kan fokusera på att ta in historien och bearbeta 

den.”  Detta i sin tur har en positiv funktion för elevernas språkutveckling understryker Sara, 

någonting som aktuell forskning bekräftar (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, s.174). Precis som 

lärarna betonar i intervjuerna är det i synnerhet utvecklingen av ordförrådet som stärks hos 

eleverna genom den här typen av aktivitet menar Kreamer, McCabe & Sinatra (ibid.). En lärare 

(Sara) benämnde detta särskilt som ett utvecklande av just ordförråd i olika sammanhang. Hon 

förklarade att hon ansåg att nya ord lärs in genom att eleverna får möta dessa i flera olika 

sammanhang och poängterade därmed vikten av högläsningen. Här kom även fördelarna med 

högläsning in eftersom större grupper lättare går att hantera då ingen individuell hjälp är behövlig 

i sammanhanget (Lindström & Pennlert, 2006, s. 44). Skönlitteraturen som sådan ansåg också alla 

fyra intervjuade lärare hade en viktig språklig funktion för barnen. Även de andra lärarna 
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uttryckte tydligt att de kunde styrka skönlitteraturens roll i klassrummet som verktyg för att 

utveckla elevernas språkliga förmåga. Helén uttrycker detta som att ”Skönlitteraturen når barnen på 

en annan nivå. Det är klart att de lär sig saker, för de lyssnar ju och tar in alltsammans på sitt sätt.” medan 

Sara beskriver att ”Ett utvecklat ordförråd stärker elevernas språkutveckling. Jag tror att det bidrar med 

ganska mycket när jag läser högt för dem, för då får de höra nya ord i nya sammanhang.” 

Just ordförrådets utvecklande är en aspekt som känns viktig över lag för lärarna, vilket beskrivs 

genom att då skönlitteraturen används så når den eleverna på deras egen nivå. Där kan, enligt 

lärarna, eleverna själva bygga upp sin förståelse för ord och begrepp. Även Kreamer, McCabe & 

Sinatra (2012, s.172) lyfter detta genom att påtala de ordförrådsutvecklande egenskaper som i 

synnerhet högläsningen tycks ha hos elever. Ett exempel på hur lärarna värderade 

skönlitteraturens funktion för språkutvecklingen är också det Sanna säger: ”Det finns många sätt att 

utveckla språket hos barnen. Skönlitteraturen bidrar med sin del”. Det är möjligt att detta är en spegling 

av vad läroplanen också säger, eftersom den ger konkret styrning i och med att eleverna enligt 

den ska möta skönlitteratur (Lgr11, 2011, s. 223). Detta kan också kopplas till den styrning av 

skolan som Lindström & Pennlert (2006, s. 36) beskriver att samhället utövar genom 

demokratiska beslut, som slutligen mynnar ut i styrdokument för skolan. 

Det är tydligt att lärarna värderade den språkutvecklande funktionen av högläsning samt 

skönlitteratur högt. Deras fokus på att eleverna skulle utvecklas språkligt var hela tiden i centrum 

för intervjuerna. Ingen av lärarna utelämnade denna aspekt av användandet av litteratur, utan 

snarare rörde alla frågor som behandlades under intervjuerna detta ämne. 

Tre av de medverkande lärarna bekräftade även att de såg högläsningen som ingångsport till 

läsutvecklingen förklarade hur språket stärktes och därmed att läsningen utvecklades. Detta 

skedde på olika sätt, eftersom lärarna själva uppgav att elever lär på olika sätt, men betoning 

gjordes på att eleverna lättare kunde lära sig uttal genom användandet av högläsning i 

klassrummet. Åsa beskrev det som att: ”När jag läser hör eleverna hur det låter. Då får de en uppfattning 

om hur de själva ska uttala orden när de läser. Det är verkligen jättebra!” Detta beskriver även Jönsson 

(2007, s. 233) som förklarar att högläsningens effekter på elevernas egen läsning är långtgående. I 

synnerhet blir det en väg in i den egna läsningen, någonting som alltså styrker de tre lärare som 

uttalat sig kring detta i intervjuerna. Vidare så beskriver de intervjuade lärarna även hur 

högläsningens gynnande för den individuella läsningen har två viktiga komponenter, nämligen 

ordförrådsutveckling (som även beskrivits under kategorin språkutveckling och som stärks av 

Kreamer, McCabe & Sinatra (2012, s.172)) och uttal. Det senare finns det även belägg i 
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forskningen för (Jönsson, 2007, s. 238). Vilket också en av de intervjuade lärarna verkade vara 

medveten om. Helén beskrev att: ”De lär sig hur orden låter när jag läser dem. Jag tror att jag läst 

någonting om att det fungerar så och det verkar ju troligt.” 

Det fanns emellertid en lärare som inte ville betona högläsningens funktion för enskilda elevens 

läsutveckling lika starkt. Den läraren (Sara) ansåg att den egentliga utvecklingen inom läsning 

enbart nås genom övning. Hon förklarade det som att: ”Eleverna lär sig mer om de får prova på själva. 

Då kan de testa och få känna att de har rätt.” Likväl erkände även Sara att funktionen av högläsningen 

av skönlitteraturen kunde ha effekter för läsutvecklingen, men att dessa var sekundära eftersom 

hennes undervisning med inkluderad högläsning av skönlitteratur inte hade som syfte att stödja 

läsutvecklingen i första hand. 

Hur lärarna valde att beskriva hur elevernas språkutveckling gynnades av högläsningen av 

skönlitteratur i klassrummet skedde berodde i stort på hur deras föreställningar såg ut. Detta 

beror i stort på lärarens egna kompetenser vad gällande didaktik och innehåll (Lindström & 

Pennlert, 2006, s. 39-40). Eftersom det inte går att definiera exakt vad varje lärare bär med sig, så 

är det svårt att sätta fingret på varför denna aspekt (språkutveckling) var så övergripande för 

lärarna inom just detta med högläsning och skönlitteratur. Det är dock möjligt att detta kan vara 

centralt i utbildning för lärare, samt en reaktion utifrån de föreställningar och krav som samhället, 

eller närsamhället ställer på skolan och därmed också på läraren (Lindström & Pennlert, 2006, s. 

46).  

Intresse, fantasi och kreativitet  

Utgångspunkten i valet av böcker sammanfattades ofta av de intervjuade lärarna ha sin grund i 

elevernas egna intressen. Omöjligheten att tillfredsställa alla elevers nyfikenhet påtalades många 

gånger, men sammanfattningsvis ansågs denna föreställning vara en del av väsentlig vikt. 

Svårigheten kring denna avvägning beskrivs även av Ewald (2007, s. 371) och kan även ses som 

en effekt av att eleverna är olika i grunden, med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 41). 

Fantasin var också en funktion som benämndes i alla intervjuerna. Samtliga lärare ansåg att 

högläsningen triggade barnens fantasi på så sätt att de fångades av texten och ofta bearbetade den 

tyst eller högt i timmar och ibland dagar. En förutsättning för lärandet är just tid (Lindström & 

Pennlert, 2006, s. 43). Någonting som lärarna uppgav var viktigt och en av de aspekter som togs 

in när det faktiska textvalet gjordes. Åsa påpekade de långtgående effekterna av sporrningen av 
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fantasin: ”De får en idé och sedan är de fast. Ofta är idén kopplad till boken vi läste och så vill de prata eller 

upprepa saker som hände igen och igen”. Vilket kan påvisa att hon är medveten om att de texter hon 

väljer påverkar eleverna i stor utsträckning, en kompetens som hon har och använder sig av 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 39-40). Detta i sin tur innebär också att om hon förhåller sig till 

detta även i praktiken så handlar hon med eftertänksamhet (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, 

s.172).  

Det finns dock ytterligare aspekter som också är värda att lyfta för att beskriva styrningsfaktorer 

på textvalet med fokus på fantasin och kreativiteten. Det gäller inte bara idéer i huvudet på 

eleverna, utan fantasifulla kopplingar mellan texten och jaget eller texten och erfarenheter är 

också välkända för de intervjuade lärarna. Dessa kopplingar är viktiga för att eleverna ska kunna 

ta till sig texten beskriver Molloy (2002, s. 315). De bygger på att eleverna tar till sig texten och 

bearbetar den utefter sina egna förutsättningar och sin egen person (Lindström & Pennlert, 2006, 

s. 41). Just sammankopplandet av den egna föreställningen och texten beskriver Sanna som att: 

”När jag läser någonting högt vill de (författarens notering: eleverna) alltid uttrycka sig mitt i. Det blir liksom för 

mycket i deras små huvuden och då ploppar det ut både det ena och andra”.  Detta finns även 

återkommande i litteraturen. Ewald (2007, s. 375) beskriver hur erfarenheterna måste komma in i 

mötet med texten. Emellertid är det inte enbart mötet med erfarenheterna som blir centralt, utan 

även andra typer av tankekopplingar, såsom fantasi (Molloy, 2002, s. 323). En uppfattning som de 

intervjuade lärarna gärna påtala är att eleverna gärna utbrister saker under högläsningen, även om 

det inte gäller någonting aktuellt i nuet. Emellertid blir också elevernas intresse enligt lärarna en 

påverkande faktor då de lättare tar till sig idéer inom ett ämnesområde som intresserar dem. 

I intervjuerna (med Sara, Sanna och Åsa) gjorde sig även kreativiteten hos eleverna sig påmind. 

Den centrala uppfattningen i dessa intervjuer är att kreativiteten sporras genom skönlitteraturen. 

Detta beskriver Åsa som att: ”Det är som att allt är möjligt. Och sedan plötsligt har de gjort en drake med 

gröna fjäll och en massa glitter, och då kanske vi ändå läste om en mullvad”. Alltså menar Åsa, men även 

Sara och Sanna, att kreativiteten får fart genom att högläsningen triggar fantasin. Den kopplingen 

gör att eleverna ofta, som lärarna beskriver det, får inspiration genom fantasin och sedan 

omvandlar det hela till konstruktiv kreativitet. Samtliga tre lärare (Sara, Sanna och Åsa) som 

hävdar detta gör kopplingar till sin egen undervisning och då främst till kreativt skapande. Helén 

nämner ingenting konkret kring kreativitet i sin intervju, däremot beskriver hon hur en utmaning 

av föreställningsvärldarna är viktig. Någonting som potentiellt skulle kunna vara ett steg mot 

kreativitet. 
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Bokkunskap  

Valet i sig av litteratur påpekade många lärare var viktigt och svårt. En av alla orsaker till detta 

beskrevs vara svårigheten i att hitta intressant litteratur för alla elever i en klass att enas kring. 

Detta är emellertid ingenting nytt. Att hitta litteratur som passar samtliga i en klass är en besvärlig 

uppgift beskriver Ewald (2007, s. 371). Det kräver dessutom att läraren har ett mått didaktisk 

kompetens för att få ihop bokvalet med både elevernas intresse och den faktiska undervisningen 

(Lindström & Pennlert, 2006, s. 39-40). Samtidigt som det verkar finnas en uppenbar svårighet i 

att välja litteratur som var klassanpassad så påpekade lärarna sällan vikten av att eleverna fick 

möta bra böcker för själva böckernas egen skull. Bra böcker var en viktig aspekt i deras val, men 

de relaterade det snarare till innehållet som skulle vara anpassat till läsaren än att läsaren skulle få 

möta olika boktyper. Vid förfrågan medgav lärarna alltså att boken i sig var viktig, men att det 

snarare var det texten uttryckte som var väsentligt snarare än det sätt som boken tog sig till 

uttryck på. Detta kan vara ett medvetet val, men det kan enligt Molloy (2002, s. 320-321) också 

bero på brist i tid. Tiden i sig är begränsad för varje ämne och därför är det också en ramfaktor 

som påverkar litteraturvalet (Lindström & Pennlert, 2006, s. 43). De intervjuade lärarna 

förklarade sina bokval i relation till själva mötet mellan elev och bok på lite olika sätt. Helén 

beskriver: ”Att möta olika böcker är viktigt, men jag ser helst att det finns ett innehåll som är värt att 

uppmärksamma.” Medan Åsa istället uttrycker att: ”Mina elever möter olika texter i olika 

undervisningssammanhang. Mötet är viktigt för att eleverna ska få kunskap om olika böcker, men även för att de 

ska få underlag för att bearbeta och relatera texter till sig själva och nuet”. Dessutom har Sanna ytterligare 

ett sätt att förklara vad det är som hon tycker är viktigt när det gäller bokvalet och dess möte med 

eleverna: ”Jag väljer gärna böcker som jag tror att barnen kommer att gilla. Sedan ska jag känna att jag förstår 

mig på dem också så att vi kan prata om boken tillsammans”. Det som dock överensstämde var att 

samtliga lärare påpekade vitsen med att eleverna möter olika böcker. Mötet bagatelliseras dock i 

relation till andra aspekter som är viktigare i bokvalet, såsom språkutveckling och att väcka 

fantasin hos eleverna. Detta var dock, enligt lärarna, överskuggat av skälet att välja litteratur 

utefter vad som passade undervisningen i nutid, dvs. arbetade klassen med ett projekt 

(exempelvis om myror) så blev bokvalet gärna en del av detta (böcker om myror valdes därför 

företrädesvis).  

Klassisk bildning kan annars vara ett argument utifrån vilket lärare kan argumentera för sina olika 

val av litteratur (Lundström, 2007, s.295). Det var också viktigt, och överskådligt i intervjuerna, 

att inte bara eleverna hade ett behov av att bearbeta texterna, utan att detta också berörde läraren 
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(Jönsson, 2007, s. 241). Även det begränsades av tidsfaktorn, bearbetningen och att lärandet tar 

tid (Lindström & Pennlert, 2006, s. 43). 

Sammanfattning 

Det tydligaste resultatet som finns att utläsa av analysen är att samtliga lärare fokuserar på 

språkutvecklingen när de väljer litteratur. Den allmänna uppfattningen var dessutom att 

skönlitteraturen idag fyller en viktig funktion inom språkutvecklingen för barnen (Scully & 

Roberts, 2002, s. 95). En reaktion av framförallt den demokratiska styrningen från samhället, men 

även av närsamhällets värderingar (Lindström & Pennlert, 2006, s. 36, 46). Framförallt valdes 

litteratur baserat på elevernas intresse samt den ämneskunskap som läraren ville förmedla genom 

boken, alltså med fokus på dess innehåll. Lärarens kompetens var den faktor som i störst 

utsträckning styrde litteraturvalet (ibid. s. 39-40). Att läsa för läsandet skull var sällan centralt i 

undervisningen, utan någonting som snarare låg utanför den (Ewald, 2007, s. 371), detta eftersom 

textens innehåll ofta låg till grund för valet. 

Slutligen kommer här en kort redogörelse för var och en av de fyra informanterna i studien. 

Detta för att ge en sammanhållen bild av var och en av lärarna inför diskussionen. 

Sara tycker om att ha gott om tid att reflektera över sina egna litteraturval som lärare. Hon har en 

god förståelse för att nyttan med skönlitteraturen har många fler fokus än bara att ha en trevlig 

stund med eleverna (exempelvis det Scully & Roberts (2002, s. 95) beskriver som ett utökande av 

inlärningsstrategier och uppbyggnad av språk). Eftersom Sara värderar språklig utveckling högt i 

sin undervisning så vill hon gärna skapa situationer där eleverna får ta del av både intressant och 

nyttig litteratur, även det beskriver Scully & Roberts (ibid.) nyttan av i sin studie . Nyttan om man 

ska lyssna på Sara ligger i att få möjlighet att både lyssna, samtala och bearbeta litteraturen. 

Någonting som även Molloy (2002, s. 314) styrker vikten av i sin bok. 

Åsa tycker om att läsa för sina elever och betonar gärna de många positiva effekterna de har för 

eleverna. Hon är också medveten om att hon själv måste reflektera över varför hon väljer den 

bok hon gör, en medvetenhet som kräver eftertanke (Kreamer, McCabe & Sinatra, 2012, s. 172) . 

Reflektionen för henne består ofta av att se till hur litteraturen kan vara språkutmanande för 

eleverna, men också att den både väcker intresse och ligger på rätt nivå. Detta är någonting som 

stöds av Jönsson (2007, s. 239) som också menar att just denna avvägning är mycket betydelsefull 

för att text och elev ska kunna mötas. Hur erfarenheterna samspelar med elevernas möjligheter 

att ta till sig litteraturen belyser Åsa också och det tycks vara någonting hon ser som en 
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lärarutmaning. Detta tyder på att Åsa har förstått det som Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp 

& Shih (2012, s.320) beskriver om att elever måste kunna relatera till texter för att bygga upp sin 

förståelse. Det är också ett uttryck för att Åsa har en förståelse för hur elevers erfarenheter 

hänger samman med deras utveckling, en aspekt som Ewald (2007, s. 375) också påtalar i sin 

studie. 

Sanna är mycket intresserad av litteraturens inverkan på eleverna. Hon är väl medveten om vad 

hon väljer och när hon väljer att inte göra något val. Hon har insett det är viktigt att läsa oavsett 

alla faktorer som omger läsningen, precis som Scully & Roberts (2002, s. 92). Högläsningens 

lugnande effekter är någonting som hon tycker mycket om, även om hon också förstår att att 

högläsningen har effekter för elevernas språkutveckling. Böcker väljer Sanna med mest tanke på 

vad som intresserar eleverna, en viktig invägning enligt Kreamer, McCabe & Sinatra (2012, s. 

172). Sanna betonar också att hon själv måste förstå handling och budskap för att kunna använda 

sig av litteraturen. 

Helén tycker att läsningen gynnar hela elevernas språkutveckling, hela vägen från ordförråd till 

fantasi. Detta uttrycker blandannat Scully & Roberts (2002, s. 95) som också menar att läsningen 

gynnar barns språkliga utveckling. Hur litteraturen utmanar elevers föreställningar och knyts an 

till deras erfarenhetsvärld anser hon är betydelsefullt. Alltså ett reflekterande över det Worthy, 

Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih (2012, s.320) uttrycker som att ihopkopplandet av elever 

och text i mångt och mycket bygger på erfarenheter. Hon värdesätter hur eleverna fastnar för 

skönlitteraturen, men är även medveten om att det är bra med ett ämnesinnehåll. Detta är även 

någonting hon aktivt använder i sin undervisning.  
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Diskussion 

Under denna rubrik så kommer olika aspekter av analysen tas upp i ljuset av tidigare forskning 

kring litteraturens roll i svenskundervisningen. Konkreta data från resultatdelen blandas inte in, 

utan fokus ligger på att diskutera de resultat som framkommit av analysen och de slutsatser som 

framkommit av studien. Även de frågeställningar som legat till grund för arbetet behandlas i detta 

avsnitt. 

Analysen i ljuset av tidigare forskning 

De resultat som kommit in genom denna studie kan direkt kopplas samman med stora delar av 

den tidigare forskningen. För att sammanfatta skulle det kunna sägas att det handlar om 

gemensamma drag, så som att bokvalet för lärare är komplext samt att valet av litteratur speglas 

av de erfarenheter som olika lärare besitter. Därav är det många slutsatser i denna studie som 

skulle kunna jämföras med Ewalds (2007) studie av lärares litteraturval i mellanstadiet. För att ge 

konkreta exempel, elevernas intresse anses av lärarna vara en av de avsevärt viktigaste faktorerna i 

litteraturvalet (ibid. s. 371). Det finns också ett tydligt samband där tidsbrist visar sig genom att 

efterskapa ett tidigare genomfört litteraturval, samt att bristen på efterbearbetning tycks vara ett 

problem som lärarna är medvetna om (ibid. s. 375). Däremot ska också poängteras att det finns 

en hel del faktorer som gör att denna studies resultat inte kan beskrivas stödja samtliga Ewalds 

(2007) resultat. För trotts att de bägge studierna ligger nära varandra så undersöker de olika 

områden.  

I studien har även Molloys (2002) arbete varit en tydlig jämförbar källa. Många av de svårigheter 

och möjligheter som kunnat påvisas i denna studie får stöd i Molloys avhandling (ibid.). För att 

beskriva ytterligare så medges konkreta exempel, konflikter som kantar undervisning med fokus 

på litteratur (ibid. 308-309, 316). Makt och kön är inga nyheter då dessa faktorer också berör 

undervisningen som helhet, även om det under litteraturundervisning ofta kommer till uttryck då 

eleverna delar med sig av sina erfarenheter kopplat till texten. Vidare så är även konflikter av 

annan art i fokus, nämligen elevernas inre konflikt kopplat till texter. Denna koppling kan vara 

svår som lärare att vara medveten om, eftersom den enda chansen till insikt är under 

efterbearbetningen av texten (ibid.). Någonting som inte blir så tydligt i denna studie då elevernas 

perspektiv på lärarnas litteraturval uteblir. 

En av de aspekter som inte togs upp konkret utav de intervjuade lärarna i denna studie var 

identitetskapande. Detta var dock någonting som nämndes på flera ställen i den tidigare 

forskningen. I synnerhet Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih (2012, s. 320) och Molloy 
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(2002, s. 315)behandlar detta i sina undersökningar. Där benämns sammankopplandet av texten 

och det egna jaget som en mycket central del i bearbetningen av text (ibid.). Sammankopplandet 

av jaget och text nämndes, men inte med betoning på de personligt utvecklande aspekterna. 

Detta gör att identitetsskapande var en faktor som kom lite i skymundan i denna studie, men som 

skulle kunna tolkas ha en roll i andra ämnen som lärarna faktiskt valde att ta upp, exempelvis 

kopplingen mellan elevernas lyssnande och den fantasi och kreativitet som de sedan gav uttryck 

för.   

Ytterligare en aspekt som är värd att lyfta är komplexiteten i det didaktiska litteraturvalet. Det är 

den aspekten som främst sätter studiens syfte i fokus. Som läsare förstår man efter att ha läst 

denna studie så här långt att valet av litteratur för undervisning knappast beror på en enskild 

faktor. Detta är någonting som varit synligt genom hela denna studie, men som också blir tydligt 

när man granskar den tidigare forskningen. I likhet med denna studie har Kreamer, McCabe & 

Sinatra (2012, s.172) kunnat konstatera att valet är förenat med en hel del eftertanke. Det kan 

dock konstateras att en didaktisk kompetens är någonting samtliga lärare i denna studie 

eftersträvar. Motiv till valet kan vara varierande beroende på undervisningsform, ämnesområde 

och såklart elevernas intresse, men detta är enligt denna studie verksamma lågstadielärare 

medvetna om. 

Analysen i ljuset av studiens teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har fokus legat på didaktiken och skönlitteraturen i huvudsak. Det förstnämnda är 

onekligen är detta en kompetens som måste övas upp i både teori och praktik. Utifrån den analys 

som gjorts utav det insamlade materialet kan konstateras att även lärarna är medvetna om detta. 

Genom att lärarna är aktiva i sina respektive verksamheter och reflekterar över sina pedagogiskt 

motiverade litteraturval så växer kompetensen hos dem.  

Lärarnas syn på skönlitteraturen skilde sig inte märkbart ifrån de begreppsförklaringar som 

inledningsvis gavs. Lärarna angav att skönlitteraturen var fantasibyggande text som inte gav 

eleverna samma krav på sanning som exempelvis faktatexter. Det gav att bilden av vad som är 

skönlitterär text kan tänkas vara relativt sammanhållen inom yrkeskåren lärare. Vilket ger en 

slutsats som det är möjligt att bygga vidare på inom yrkeskollegiet samt att ge utgångspunkter för 

vidare teorier kring begreppsföreställningar. 

Under avsnittet med teoretiska utgångspunkter gavs även sex ramfaktorer som påverkade såväl 

studien som de medverkande lärarnas arbete. Dessa var styrdokument, tid, elevernas 
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förutsättningar, klasstorlek, lärarens kompetens och närsamhället. Samtliga hade en betydande 

roll för lärarnas val, men vissa ramfaktorer påverkar mer än andra. Tid och styrdokumenten var 

de mest övergripande, då dessa båda gav förutsättningarna för att val skulle ske överhuvudtaget. 

Elevernas förutsättningar beskrev lärarna var en av de främst styrande faktorerna när själva valet 

skedde, men rent faktiskt så hade även deras egen kompetens stark påverkan. Klasstorleken 

påverkade mer själva lektionens utformning, någonting som förvisso också måste vägas in i 

litteraturvalet, men som inte gav någon direkt påverkan på vilken bok som användes. 

Närsamhället blev påverkande i och med att det indirekt speglas i klassrummet, men var den 

ramfaktor som i lägst utsträckning påverkade lärarnas litteraturval utifrån det som uppgavs i 

intervjuerna.   

Pedagogiska konsekvenser 

I denna studie har intervjuade lärare fått uttrycka sina synvinklar inför litteraturval. Denna 

motivation har sett lite olika ut, men har i huvudsak berört samma grundidé. Därför kan en del 

slutsatser påpekas, däribland att litteraturval i sig är ett individuellt anpassat skeende där läraren 

måste argumentera för sitt val inför sig själv i regel. Detta innebär också att de eventuella felval 

som faktiskt kan ske har effekter som läraren sedan själv får svara för, på gott och ont. 

Att det finns många aspekter att hålla reda på när ett litteraturval görs är väldigt påtagligt genom 

hela denna studie. Det går dock att konstatera att valet av litteratur görs på tre nivåer, först i den 

mån det finns tid, sedan utifrån vilken funktion litteraturen ska fylla och slutligen även med fokus 

på de elever som ska lyssna. De sistnämnda två dimensionerna av valet kan även direkt kopplas 

till de didaktiska frågeställningarna som behandlar frågorna: Varför? För vem? Vidare så är även 

Vad? – frågan besvarad genom att själva valet görs, samt att Hur? – frågan tvunget blir besvarad 

genom att själva genomförandet planeras. 

Det är också tydligt att det i denna studie att det finns skillnader i hur litteraturen väljs och vilket 

resultat det faktiska valet sedan har för undervisning och elever. Användningsområde och 

elevernas intresse är det som konkret styr hur lärarna väljer. Det resultat som blivit av 

pedagogiken beskrivs dock av lärarna vara just språkutvecklingen. En intressant slutsats då 

språkutvecklingens funktion sällan påtalas vara styrande i det faktiska litteraturvalet. 

Konsekvenser för framtida forskning 

Inom ramen för denna studie framkom några resultat som kan beaktas i mötet med nya 

forskningsprojekt. Att det finns olika didaktiska motiv i valet av litteratur visade sig tidigt i 
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studien, men bekräftades sedan i analysen. Någonting som däremot blev uppenbart och som 

också påverkade studien var att lärarnas resonemang skilde sig åt i stort. Att de hade ett didaktiskt 

resonemang är alltså inte själva konsekvensen, utan på vilket sätt dessa resonemang skilde sig åt 

trots läroplanens gemensamma grund. Någonting som alltså inte har undersökts närmare, men 

som ändå blivit en slutsats av studien. Detta är någonting som det måste tas hänsyn till i 

framtidens forskning.  

Förslag på fortsatta studier 

Studiens resultat pekar på att det finns en didaktisk medvetenhet hos undervisande lärare vad 

gällande valet av skönlitteratur i högläsningssyfte. På vilket sätt denna medvetenhet når hela 

vägen fram till undervisningen är omöjlig att se genom denna studie. Då enbart lärarnas egna 

uppfattningar har undersökts. Därför finns det en klar kunskapslucka i hur verksamheten faktiskt 

ser ut med utgångspunkt i lärarnas egna föreställningar. Någonting som alltså potentiellt skulle 

kunna vara ett nytt forskningsområde. Detta poängteras även under reflektionen kring metoden, 

där en möjlighet att ta in flera metoder för datainsamling nämns. Även att inkludera fler lärare, 

företrädesvis manliga, kan också vara en ingång till att bredda forskningsområdet. 

Ytterligare en faktor som skulle kunna undersökas inom ramen för den här typen av studie, är 

huruvida uppfattningar skiljer sig mellan tätortsskolor och landsbygdsskolor. Det kan vara möjligt 

att resonemangen skiljer sig åt beroende på att de elever som bevistar skolorna har olika 

erfarenheter, förväntningshorisonter och referenspunkter. 

Att forska vidare inom ramen för hur andra litteraturval (exempelvis faktaböcker) förankras hos 

lärarna skulle också kunna vara en intressant ingångspunkt. Även hur dessa val förhåller sig till de 

rent skönlitterära valen för högläsningssyftet. Det finns ändå relativt många aspekter i det 

didaktiska fältet som berör just litteraturval för elever i de yngre skolåldrarna som skulle behöva 

undersökas närmare. Detta eftersom området ännu är att klassa som måttligt outforskat. 
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Konklusion 
Denna studie har handlat om hur lärare gör sina didaktiska val av högläsningsbar skönlitteratur 

för lågstadieelever. Syftet har varit att undersöka lärares egna föreställningar kring sina didaktiska 

överväganden vid valet av skönlitterära texter för eleverna i årskurs 1-3. Detta har i sin tur 

undersökts med hjälp av intervjusvar från fyra olika lärare som är verksamma inom aktuell 

årskurskategori.  

Vikten av ett väl avvägt litteraturval har varit präglande för hela studien, någonting som också får 

konsekvenser för verksamheten ute i skolorna. Tidsaspekten är främst det som berörs då tid är en 

bristvara i de flesta skolor. Det är dock viktigt att även förstå hur läroplanen förhåller sig till 

undervisningen, faktum är att den medger att valet av skönlitteratur har syften. Detta i sig innebär 

att lärarna oavsett de vill eller inte måste förhålla sig till detta. Det finns också andra ramfaktorer 

som berör och påverkar hur lärarna väljer litteratur, såsom klasstorlek, elevernas individuella 

förutsättningar och närsamhället. För att inte tala om lärarens egen kompetens.  

I studien tog lärarna upp en del aspekter som för dem var viktiga i sina egna didaktiska 

överväganden: språkutveckling, intresse, fantasi och kreativitet och bokkunskap. Utifrån dessa 

kategorier har sedan slutsatser av materialet dragits och vissa faktum blir därmed väldigt tydliga. 

Exempelvis så är det i viss mån tidsåtgången som reglerar hur genomtänkt ett bok- eller textval 

blir. Dessutom så handlar det till stor del om faktorer som lärarna själva styr över, nämligen hur 

högt de prioriterar litteraturen i klassrummet. Konsekvenserna blir därmed att en lärare som har 

god ämneskunskap och didaktisk kunskap gör ett mer välövervägt val, vilket möjligen inte är 

någon nyhet, men väl ett konstaterande. Därmed är kunskapen kring dessa områden någonting 

väsentligt för undervisningen och elevernas progression. Dessutom är ett resultat av pedagogiken 

som beskrivs språkutveckling, men det är emellertid inte detta som formar lärarnas val i denna 

studie. Det som varit centralt för samtliga lärare som medverkat i studien är att litteraturvalet sker 

med utgångspunkt i elevernas intressen samt med fokus på vilket användningsområde som 

litteraturen skall ha. 

Slutligen ska det poängteras att inom detta område finns det ännu mycket som behöver utforskas. 

Lågstadieelevers litteratur är ett intressant område som behöver mer fokus eftersom det är där 

som en stor del utav språkutvecklingen börjar. Detta innebär att vidare forskning, bland annat 

med fler inkluderade lärare samt ytterligare metoder för att säkra resultaten behövs. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till lärarna 

 

Hej, 

Mitt namn är Ida Jansson och jag studerar till lärare vid Uppsala Universitet. Under min sista 

termin har jag fått möjlighet att genomföra en studie som ska handla om didaktiska val av 

skönlitterära texter. Syftet är att undersöka lärares didaktiska överväganden vid valet av 

skönlitterära texter för eleverna i årskurs 1-3. 

 

Därför undrar jag om det finns möjlighet för mig att komma och intervjua dig?  

Självklart respekterar och värnar jag om din integritet, någonting som gör att du under hela 

processen samt i arbetet kommer att förbli anonym. Deltagandet i studien är frivilligt och du 

kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

Intervjun kommer att ljudinspelas så att dina svar kan återges så exakt som möjligt. Jag hoppas 

inte att detta ska kännas som ett problem, den enda som ska lyssna på inspelningarna är jag själv. 

Intervjun beräknas ta 45-50min och du behöver inte förbereda dig innan. 

Jag hoppas att du ska vilja medverka i min studie. För att göra detta behöver du bara svara på 

detta mejl och skriva vilken/vilka tider som skulle vara lämpliga för dig under vecka 15, 16 och 

17. 

Om du har frågor så går det också bra att kontakta mig via mejl eller telefon. Alternativt mejla 

min handledare på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: 

Niklas.noren@edu.uu.se 

 

Vänliga hälsningar, Ida Jansson 

073-XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Tema 1 - Bakgrund 

 Undertema 1a - Ålder? 

 Undertema 1b - År inom skolväsendet? 

 Undertema 1c - Antal år på den aktuella skolan? 

  Undertema 1ca - Klass idag? 

Tema 2 – Läsvanor i klassrummet 

Undertema 2a – Högläsning? 

 Undertema 2aa – Läraren läser/Eleven läser? 

Undertema 2b – Läsande kopplat till lärande? 

 Undertema 2ba – språket? 

 Undertema 2bb – läsning? 

 Undertema 2bc – skrivning? 

Undertema 2c – Syftet? 

 Undertema 2ca – Varför läsning? 

 Undertema 2cb – Tillfällen? 

Tema 3 – Skönlitteraturens roll 

Undertema 3a – Allmän uppfattning om genrer?  

Undertema 3b – Skönlitteraturens roll i klassrummet? 

 Undertema 3ba – Vem väljer? 

 Undertema 3bb – Nivå? 

 Undertema 3bc – Hur? 

 Undertema 3bd – Uppföljning? 

Undertema 3c – Betydelsen? 

 Undertema 3ca – för Svensk-ämnet? 

  Undertema 3cb - läroplanskopplingar? 

Tema 4 – Läsningens funktion 

Undertema 4a – Syftet? 

  Undertema 4aa – Didaktiska överväganden? 

  Undertema 4ab – Funktionen av läsningen? 

Undertema 4b – Användningsområden? 

  Undertema 4ba – Roligt och/eller utvecklande? 

 Undertema 4bb – Hinder/Möjligheter? 


