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Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 

väljer den barnlitteratur de använder i undervisningen och varför de väljer den, det vill 

säga syftet med valet av bok. Tidigare forskning tyder på att barnlitteratur kan bidra till 

kunskapsutveckling hos eleverna. Tidigare forskning visar även att lärares val av 

barnlitteratur i undervisningen baseras på olika kriterier. Dessa kan bland annat vara 

elevernas intressen, lärarens egna preferenser samt tema och budskap. Skönlitteraturen 

används på olika sätt inom undervisningen men framförallt vid högläsning. 

Skönlitteraturen kan verka som ett pedagogiskt verktyg där eleverna utvecklar olika 
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ämneskunskaper eller sociala förmågor. Genom enskilda semi-strukturerade intervjuer 

med åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 har vi hittat flera likheter mellan den 

tidigare forskningen och vår studie. Resultatet i vår studie visar bland annat att valet av 

barnlitteratur i undervisningen är genomtänkt hos de åtta lärarna. Valet av 

skönlitteratur baseras på bland annat elevernas intressen och aktuella teman. Samtliga 

lärare i studien kombinerar klassiker med nyare skönlitteratur och de anser att 

barnlitteraturen har en självklar plats i undervisningen. 

 ______________________________________________________ 

Nyckelord: Barnlitteratur, Skönlitteratur, Litteratur, Undervisning, F-3, 

Grundskola, Intervju, Lärare, Val, Svenska 
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1 Inledning 
 

Barnlitteratur i skolans värld förknippas ofta med ämnet svenska och litteraturen kan 

lyfta fram både olika budskap och teman. Barnlitteraturen kan dock användas i flera 

ämnen än enbart svenska, genom exempelvis ett temaarbete som är 

ämnesövergripande. Genom att använda skönlitteratur i undervisningen kan eleverna 

utveckla kunskaper på olika sätt, inom olika ämnen. Läroplanen lyfter fram hur eleverna 

ska ges möjlighet att möta skönlitteraturen i sin undervisning:   

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet 
att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och  
skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala 

om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. (Skolverket, 2019, s. 

19) 

Eleverna ska därmed få möjlighet att utveckla ett intresse för texter och litteratur genom 

att möta skönlitteratur. Svensson (2005, s. 29) lyfter fram att böcker och läsning bidrar 

till att utveckla barnens språk och ge dem ett rikt ordförråd. Svensson (2005, s. 30) 

nämner även några fördelar med läsning och samtal kring barnböcker. Fördelarna är 

bland andra att barnen utvecklar sin fantasi, sitt språk och sin nyfikenhet kring det 

skrivna språket. Brodow och Rininsland (2005, s. 161) menar att gemensam läsning 

öppnar upp för samtal om ämnen som kan vara svåra att ta upp och möta. 

Skönlitteraturen kan därmed vara en väg in i kontroversiella frågor och ett stöd i 

samtalet. Själva valet av skönlitteratur för barn kan vara avgörande på flera sätt. Culham 

(2019, s. 509) menar att innehållet i den valda litteraturen är av stor betydelse. För att 

skapa ett intresse hos eleverna är det viktigt att de känner igen sig i litteraturen och att 

läraren tar hänsyn till elevers olika etnicitet och kultur i sitt val: “We also want them to 

see themselves on the pages they read and to use books to broaden their thinking about 

the complex and increasingly heterogeneous world in which they live” (Culham, 2019, s. 

511). Skönlitteraturen kan skapa igenkänning hos eleverna men även bidra till en ökad 

förståelse för andra människor. Användandet av skönlitteratur i undervisningen kan 

därmed utveckla flera goda kunskaper med förutsättning att den väljs och används på 

ett medvetet sätt (Martinsson, 2016, s. 4). Läraren har stor makt att påverka vilken typ 
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av skönlitteratur som eleverna får ta del av samt hur mycket litteratur som inkluderas i 

deras undervisning.  

I denna studie riktas fokus mot lärares val av barnlitteratur i undervisningen samt hur 

barnlitteraturen kommer in i undervisningen på olika sätt. Vi har intervjuat åtta 

grundskolelärare som är verksamma från förskoleklass till årskurs tre. Med den här 

studien vill vi utöka kunskapen kring lärares val av barnlitteratur och hur lärarna ser på 

att använda skönlitteratur i undervisningen. Vi vill även få mer information om det 

finns ett syfte bakom den valda litteraturen. Studien kan ses som en djupdykning i 

lärares val av barnlitteratur samt barnlitteraturens syfte i undervisningen för 

grundskolan f-3. Studien kan vara gynnsam för andra grundskolelärare, då de får en 

inblick i varför de åtta grundskolelärarna väljer viss barnlitteratur och vad valet kan 

bero på. Genom vår studie kan de få ökad kunskap om vad de åtta lärarna säger kring 

valet av barnlitteratur och hur de ser på böcker i undervisningen. De skolor, lärare eller 

andra verksamma inom skolan som möjligen inte upplever barnlitteratur som 

nödvändigt i undervisningen kan få ökade kunskaper om valet av barnlitteratur, 

upptäcka fördelar med barnlitteratur i undervisningen samt få en inblick i hur 

tillgången på barnlitteratur i skolan kan spela en viktig roll och vara gynnsam för så väl 

lärare som elever.   

 

1.2 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
 

Barnlitteraturen kan användas som ett verktyg för att utveckla olika ämneskunskaper 

eller sociala förmågor. Skönlitteraturen kan bidra till att eleverna får en bild av hur 

andra människor lever och de kan känna igen sig i karaktärerna i litteraturen. Lärarens 

val av barnlitteratur är avgörande för vilken litteratur som eleverna möter. Därför vill vi 

utöka kunskapen om hur lärare väljer böcker. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka hur de åtta lärarna i årskurserna f-3 väljer den barnlitteratur de använder i 

undervisningen och varför de väljer den, det vill säga syftet med valet av bok. Syftet 

uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilka kriterier ligger till grund för valet av barnlitteratur enligt åtta f-3 lärare? 
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2. Vilken barnlitteratur väljer åtta f-3 lärare till sin undervisning? 

3. Hur används barnlitteraturen i undervisningen enligt åtta f-3 lärare? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Begrepp och definitioner 
I denna del av studien tar vi fram olika begrepp och definitioner som vi anser bör 

förtydligas. Vi kommer lyfta fram begreppen barnlitteratur, bokprat, klassiker och 

litterär kanon. 

 

2.1.1 Barnlitteratur 

Med begreppet barnlitteratur menar vi den skönlitteratur som är riktad till barn. Vi 

kommer använda oss av båda begreppen barnlitteratur och skönlitteratur i vår studie.  

 

2.1.2 Bokprat 

Med begreppet bokprat syftar vi på de bokpresentationer som görs av en bibliotekarie 

på ett bibliotek. Det kan både röra sig om bokprat i ett stadsbibliotek eller bibliotek på 

skolan. I ett bokprat berättar man om innehållet i en bok och metoden används för att 

skapa ett intresse för läsning (Andersson, 2015, s. 63). Under bokprat introduceras olika 

böcker för eleverna och läraren, vilket kan vara allt från äldre till nyutkommen 

skönlitteratur.  

 

2.1.3 Klassiker 

Med begreppet klassiker syftar vi på den skönlitteratur som anses som klassiker av 

lärarna i studien. Klassikerbegreppet innefattar den skönlitteratur som överlevt under 

lång tid och som återkommande lockar nya generationer av läsare (Martinsson, 2016, s. 

4).  
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2.1.4 Litterär kanon 

Ordet kanon betyder måttstock (Martinsson, 2016, s. 5) och i litterära skolsammanhang 

när begreppet kanon används, syftar det på litterära verk som bör finnas med i skolans 

urval av skönlitteratur i undervisningen. Det kan vara exempelvis klassiker så som 

Astrid Lindgrens böcker. Enligt Bergsten och Elleström (2004, s.31) är kanon en norm 

och ”återspeglar alltid en kollektiv åsikt med giltighet under en längre tid” (Bergsten & 

Elleström, 2004, s.31). En litterär kanon består av olika verk som inte påverkas av 

enskilda läsares personliga smak. Syftet med en litterär kanon är bland annat att föra 

vidare litterära verk till nästa generation.  

 

2.2 Bakgrund och tidigare forskning 

 

I tidigare forskning fann vi flera relevanta delar för vår studie. Vi valde därför att dela 

upp den tidigare forskningen i fem underrubriker för att lättare kunna urskilja de olika 

delarna. Den första underrubriken syftet med barnlitteratur i undervisningen lyfter 

fram hur syftet med användandet av barnlitteratur har förändrats genom åren. Den 

andra underrubriken barnlitteraturens betydelse i undervisningen tar upp tidigare 

forskning om hur barnlitteraturen används i undervisningen och vilken betydelse den 

har. Den tredje underrubriken den goda litteraturen lyfter begreppet och vad den goda 

litteraturen innebär. Den fjärde underrubriken lyfter fram forskning kring lärares val 

av barnlitteratur. Den femte och sista underrubriken en litterär kanon lyfter fram 

bakgrund och forskning om huruvida det ska finnas en litterär kanon i skolan eller inte. 

  

2.2.1 Syftet med barnlitteratur i undervisningen 

 

Barnlitteraturen kan användas i olika syften i undervisningen. Hur barnlitteraturen 

används inom skolan och syftet med användandet har förändrats under de senaste 100 

åren. Lynch-Brown och Tomlinson (1998, s. 229) beskriver i sin artikel om 

barnlitteraturens framväxt att den under 1800-talet och tidigt 1900-tal hade som syfte 

att fostra barnen och förmedla en förebild av barn som tysta, hårt arbetande och med en 



   
   
 

10 
 

vilja att bete sig väl. Litteraturens främsta syfte var att uppfostra barnen och lära barnen 

om rätt och fel. Skönlitteraturen skapades därmed inte med tanke på barns intressen. I 

artikeln “Barnlitteraturens utveckling i Sverige” ger författaren Lena Kåreland (2008) 

en tydlig bild av hur barnlitteraturen och synen på barnlitteratur förändrats genom 

åren. Kåreland (2008, s. 1) lyfter även hon fram att barnlitteraturen tidigare använts i 

uppfostringssyfte och för att lyfta egenskaper som vuxna ville se hos barnen. Synen på 

barnlitteraturen som något annat än ett uppfostringsmedel, påbörjades redan i början 

på 1900-talet. Efter andra världskriget fick barnboken en ännu högre status och 

barnboksförfattarnas ställning i samhället blev allt starkare (Kåreland, 2008, s. 4-6). 

Lennart Hellsing skrev i boken Tankar om barnlitteraturen år 1963 att litteraturen kan 

ses som en uppfostringsmetod för barn, där de bland annat får möjlighet att utveckla 

språket (Hellsing, 1999, s. 26). Dessutom nämner författaren Lennart Hellsing (1999, 

s.28) att barnlitteraturens syfte bland annat är att eleverna ska få ta del av 

upplevelserna i nuet och glädjen, som böckerna kan ge. Lennart Hellsing och Astrid 

Lindgren var några av de författare efter andra världskrigets slut som kom att förändra 

syftet med barnlitteraturen. De skildrade världen ur barnens perspektiv och skrev 

spännande berättelser för att skapa ett intresse hos barn (Kåreland, 2008, s. 6). Idag 

används inte barnlitteraturen endast som ett didaktiskt och uppfostrande hjälpmedel 

utan även för lustfylld läsning där böckernas estetiska kännetecken lyfts fram. Det 

innebär att eleverna kan ges möjlighet att utveckla sin kreativitet genom att arbeta med 

barnlitteratur i undervisningen. Skönlitteraturen kan få eleverna att utveckla fantasin 

och skapa inre bilder genom att läsa eller lyssna på en bok.  

Läsning av barnlitteratur och syftet med att använda barnlitteratur i undervisningen har 

därmed förändrats delvis genom åren, men tankar om att skönlitteraturen kan lyfta 

viktiga frågor och förespråka vad som är rätt och fel lever kvar än idag. Kåreland (2008, 

s. 8) menar att skillnaden mellan barnlitteraturen i början av 1900-talet och idag är att 

“en hård kravpedagogik har bytts ut mot en mjukare behovspedagogik”. Med 

kravpedagogik menas en pedagogik där vuxna ställer krav på barn. Det innebär att 

barnen bör rättas sig efter normer och regler som är uppgjorda av vuxna. Med 

behovspedagogik menas att barnets behov är i fokus. Det blir således barnets behov som 

styr vilket beteende de vuxna har gentemot barnet (Kåreland, 2009, s. 21). 
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2.2.2 Barnlitteraturens betydelse i undervisningen 
 

I Kulturrådets rapport om läsfrämjande arbete menar Andersson (2015, s. 20) att den 

läs- och skrivundervisning som sker i skolan idag främst består av färdighetsträning. 

Detta fokus på färdigheter och testresultat kan i slutändan leda till en kraftigt minskad 

läslust hos eleverna. Eleverna kan och lär sig läsa, men läser dock sällan just på grund av 

bristen på läslust. Av den anledningen är det viktigt att koppla läsningen till 

meningsfulla sammanhang genom att exempelvis använda sig av skönlitteratur i 

samband med läs- och skrivundervisningen. Högläsning är en metod där 

skönlitteraturen kommer in och som dessutom har många positiva effekter på barns 

språkutveckling. Högläsningen bidrar bland annat till att utöka barns ordförråd samt 

utveckla förmågan att uttrycka sig. Högläsning kan ses som ett pedagogiskt verktyg för 

att väcka ett intresse för litteratur hos barn samt skapa en egen lust att läsa hos barnet 

(Andersson, 2015, s. 43). 

Jönsson (2007, s. 6) genomförde en studie i den klass hon själv var lärare i. Studiens 

syfte var att undersöka möjligheter och begränsningar med olika litteraturpedagogiska 

verktyg i litteraturarbetet med elever i årskurs f-3 (Jönsson, 2007, s. 23). 

Litteraturarbetet bestod av läsning, skrivande och samtal om skönlitterära texter. 

Jönsson (2007, s. 16) menar att  

[…] läsning tillsammans har flera fördelar. Den kan skapa en känsla av gemenskap, 

där berättelserna gestaltar andras erfarenheter som eleverna och jag kan ta del av. Alla 

elever i klassen kan ta del av innehållet oavsett läsförmåga. (Jönsson, 2007, s. 16) 

Vid högläsning har läraren därmed möjlighet att välja en längre och mer avancerad text 

än om eleven skulle läsa självständigt (Jönsson, 2007, s. 16). McCaffrey och Hisrich 

(2017, s. 95-98) genomförde en studie där de intervjuade lärare kring högläsningsvanor 

och valet av högläsningsbok. I studien lyfter även de fram högläsningens positiva 

effekter på barns läsutveckling. De menar att den valda boken ska vara av hög kvalitet 

och för att få ut det mesta av högläsningen bör läraren även vara förberedd med frågor 

kopplade till boken. Bessant (1997, s. 10) refererar i sin artikel till Tomlinsons och 
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Lynch-Browns bok Essentials of Children Literature från 1996 där de skriver om vad 

som menas med böcker av hög kvalitet. De skriver att 

Quality in writing is never easy to define, but it has to do with originality and 

importance of ideas, imaginative use of language, and beauty of literary and artistic 

style that enables a work to remain fresh, interesting, and meaningful for years and 

years. These books have permanent value. (Tomlinson and LynchBrown i Bessant, 

1997, s. 10). 

 

McCaffrey och Hisrich (2017, s. 95-98) menar att högläsning är den viktigaste 

aktiviteten i skolan där eleverna ges möjlighet att bygga upp nödvändig kunskap som 

krävs för att lyckas med sin läsning. Trots det är inte högläsning en daglig rutin i alla 

klassrum, något som forskarna i studien menar att det borde vara. Flera forskare, 

däribland McCaffrey och Hisrich (2017, s. 99) samt Jönsson (2007, s. 238), lyfter fram 

begreppet scaffolding som en del av undervisningen. Med scaffolding menas det stöd 

som eleverna får av varandra, av läraren eller av läromedel i sin kunskapsinhämtning. 

Jönsson (2007, s. 238) använder begreppet stödstrukturer för att beskriva innebörden, 

något som även vi kommer använda oss av fortsättningsvis. Stödstrukturer syftar på det 

som Vygotskij talar om inom den socio-kulturella teorin. Vygotskij menade att barn lär 

sig av andra mer kunniga personer i sin omgivning. Gemensam läsning så som 

högläsning samt diskussioner och boksamtal kring läst litteratur är en form av 

stödstrukturer. Eleverna arbetar tillsammans och eleverna får tillsammans med läraren 

stöttning i sin kunskapsinhämtning. Läsning gemensamt och diskussioner bidrar 

därmed till att eleverna kan utveckla kunskaper som de inte skulle klarat av på egen 

hand. Lärares val av litteratur, hur den används i undervisningen samt hur man väljer 

att arbeta med den kan därmed vara avgörande för vilken kunskap eleverna tillägnar sig. 

Skönlitteraturen kan användas på flera sätt inom undervisningen utöver högläsning och 

Årheim lyfter fram i Läsa bör man – den skönlitterära texten i skola och 

lärarutbildning, att en elev kan utvecklas genom skönlitteratur om boken ingår i en 

utvecklande uppgift (Årheim, 2009, s. 69). Det innebär att läraren behöver förknippa 

boken med olika uppgifter och inte endast läsa en bok utan att göra en uppföljning. Det 

kan i sin tur göra att eleven skapar egna tankar och åsikter, samt utvecklar fantasin 

genom en god undervisning med hjälp av skönlitteraturen. Kåreland menar (2013, 
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s.122) att endast fri och enskild läsning således inte bidrar till att undervisningen har en 

betydelse för elevernas utveckling. Läraren bör därför ge eleverna möjlighet att fördjupa 

sig mer i skönlitteraturen. I boken Litteraturläsning - som utforskning och 

uppstäcksresa lyfter författaren och forskaren Louise M. Rosenblatt (2002) flera 

fördelar med skönlitteratur och läsning av skönlitteratur för barn. Rosenblatt (2002, s. 

7) menar att skönlitteratur kan ha en betydande roll i undervisningen. Den kan bland 

annat bidra till att utveckla elevernas förmåga att förstå andra människors 

livssituationer, något som författaren menar är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

Trots det som flera forskare och studier visar, att skönlitteraturen kan vara betydande 

för barns utveckling på flera sätt, nämner Lena Kåreland i sin bok, Barnboken i 

samhället, att det finns lärare som inte anser att skönlitteratur i undervisningen är 

nödvändig (Kåreland, 2013, s.123). Dock nämns det att de här lärarna inte heller har en 

större inblick i skönlitteraturen och dess användningsområden just eftersom de inte 

läser på fritiden. 

 

2.2.3 Den goda litteraturen 
 

Bengt-Göran Martinsson (2016) har skrivit en artikel om varför vi läser skönlitteratur i 

skolan. Artikeln är en del av en modul för Läslyftet som Skolverket tagit fram med syfte 

att ”presentera aktuell forskning och litteraturdidaktik” (Skolverket, 2018). Artikeln 

Därför läser vi skönlitteratur (Martinsson, 2016) riktar sig främst mot gymnasieskolan 

men vi anser att flera aspekter i artikeln även går att applicera på grundskolan och 

därmed även vara aktuell för vår studie. Martinsson (2016, s. 3) lyfter fram begreppet 

Den goda litteraturen. Begreppet syftar på det många anser om skönlitteratur – att den 

alltid för med sig något gott. Han menar att “en av skolans huvuduppgifter är att fostra 

goda människor och om litteraturen kan vara ett medel för detta har den sin givna plats” 

(Martinsson, 2016, s. 3). Det finns olika uppfattningar om vad just den goda litteraturen 

är. Martinsson (2016, s. 3-4) menar att uppfattningarna om litteraturen kan delas in i 

två grupper. En grupp där man menar att det är litteraturens innehåll som är avgörande 

för hur god påverkan den har på eleverna. Den andra gruppen hävdar att det inte är 
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litteraturens innehåll som är avgörande för hur den påverkar eleverna, utan hur man 

väljer att arbeta med litteraturen. Det de båda grupperna har gemensamt är att man ser 

litteraturen som god.  

Årheim (2009, s. 66-85) genomförde en studie i en gymnasieklass om bland annat 

litteraturläsning. Trots att den beaktar gymnasieungdomars möten med 

skönlitteraturen så anser vi att den på flera sätt ändå är relevant för vår studie. Årheim 

(2009, s. 68-69) lyfter fram det som Martinsson nämner, att generellt är synen på 

skönlitteratur att den för med sig något gott. Många anser att läsning av skönlitteratur 

kan vara personlighetsutvecklande, såväl individuellt som i grupp samt antas det ofta att 

människor blir mer toleranta och vidsynta gentemot det som är främmande genom att 

möta skönlitteratur. Martinsson (2016, s. 4) lyfter även fram vikten av att göra ett 

noggrant val av skönlitteratur. Om valet görs på ett “bra och riktigt sätt” (Martinsson, 

2016, s. 4) så blir undervisningen lyckad. Klassiker lyfts fram som ett självklart val i 

skolsammanhang och som något som många ser som god litteratur.  

 

2.2.4 Lärares val av barnlitteratur 

 

Brink (2009) genomförde en studie med syfte att undersöka hur lärare tillägnar sig sina 

litterära preferenser inom professionen samt hur dessa preferenser förändras och 

påverkas av samhällets värderingar, läroplaner och tillgängliga resurser i skolan. Med 

studien ville han även se om det fanns någon gemensam syn på valet av litteratur i 

undervisningen samt om det gick att utläsa någon gemensam litterär kanon från 

barndomen hos de tillfrågade lärarna. Brink (2009, s. 45) menar att lärarna i hans 

studie ofta väljer den skönlitteratur som de själva tyckte om när de var barn eller som 

hade betydelse för dem på något sätt. Astrid Lindgrens böcker och andra klassiker så 

som Robinson Crusoe är några som nämns. Fantasy- och deckargenren är något som 

tillkommit inom undervisningen på senare år (Brink, 2009, s. 45). Lärares tidiga 

läsupplevelser ligger därmed ofta till grund för vilken litteratur som eleverna får möta i 

skolan (Brink, 2009, 59).   
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Ross (2017) genomförde en studie med syfte att få en djupare förståelse om hur lärare 

går tillväga i sitt val av högläsningsbok. Studien genomfördes i en delstat i USA och 

samtliga lärare i studien undervisade i någon av årskurserna förskoleklass, årskurs ett 

eller två. En av rektorerna som tillfrågas om deltagande i studien nämner att skolan 

använder sig av ett förutbestämt material där lärarna inte kan göra egna val av 

skönlitteratur (Ross, 2017, s. 41). Av det tolkar vi det som att det finns listor med 

utvalda böcker i skolorna i den delstat där studien ägde rum. Skolorna verkar vara fria 

att själva välja om lärarna strikt ska följa listorna eller om de är fria att göra egna val 

utöver det som finns på listorna. Studien visade att närmare 94 procent av de tillfrågade 

lärarna högläser flera gånger i veckan (Ross, 2017, s. 146). Flertalet lärare i studien följer 

en lista med utvalda böcker men 63,9 procent av dem väljer böcker utöver dessa (Ross, 

2017, s. 2). Syftet med själva högläsningen enligt lärarna i studien var att skapa ett 

intresse för böcker hos eleverna. Valet av bok gjordes ofta medvetet och valet avgjordes 

beroende på hur boken i sig kunde hjälpa lärarna att utveckla kunskaper hos eleverna. 

Boken skulle även vara rolig och fängslande för att fånga elevernas intresse (Ross, 2017, 

s. 147). Resultatet i Ross studie (2017, s. 2) visar samma sak som Brinks studie (2009) 

kring valet av skönlitteratur, nämligen att “teachers often make choices based on their 

own preferences, or on their assumptions of what their students like to hear.” (Ross, 

2017, s. 2). I McCaffrey och Hisrichs (2017, s. 95-98) studie om högläsning kunde man 

se att det är många faktorer för lärarna att ta hänsyn till vid valet av högläsningsbok. 

Bland annat bokens längd, språkliga nivå, elevernas språkkunskaper samt klassens 

sammansättning. Det faktum att boken passar åldersgruppen menade lärarna i studien 

var viktigast i valet av bok. Därefter följde bland annat bokens tema och längd som 

betydande vid valet. 

Bessant (1997) har skrivit en artikel som riktar sig till lärare i årskurserna 5-7. Bessants 

artikel är trots det intressant för vår studie och lyfter det andra forskare säger om 

lärares val av skönlitteratur. Artikeln handlar till stor del om hur lärare kan samarbeta 

för att hitta god och relevant skönlitteratur. Lärarna kan samarbeta genom att tipsa 

varandra och hjälpas åt att läsa litteratur för att på så sätt veta vilken litteratur som 

passar undervisningen. Bessant (1997, s. 8) talar bland annat om utmaningen att hitta 

och välja skönlitteratur som passar barnens ålder och som dessutom intresserar dem. 
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Hon menar att biblioteken, oavsett om det är på skolan eller ett kommunalt bibliotek, 

kan vara till stor hjälp i sökandet av passande litteratur. På biblioteket kan lärare ta 

hjälp av en bibliotekarie för att finna litteratur, något som Bessant (1997, s. 8) menar är 

en form av samarbete i valet av litteratur. Bessants (1997, s. 12) slutsats är att 

sannolikheten att hitta skönlitteratur som passar eleverna är större om lärare 

samarbetar i sökandet av litteratur. Genom att lärare läser skönlitteratur, skapar listor 

med skönlitteratur som de tycker om och diskuterar det de läst med andra lärare så 

underlättas valet av litteratur och det blir lättare att hitta litteratur som passar den 

aktuella elevgruppen. Molloy (2002) genomförde en studie i fyra högstadieklasser och 

intervjuade både elever och lärare gällande läsning av skönlitteratur. Syftet med studien 

var att undersöka själva mötet mellan skönlitteraturen, läraren och eleverna. Lärarna i 

studien väljer skönlitteratur bland annat för att väcka elevernas intresse för böcker eller 

utifrån ett specifikt tema. Lärarnas val av skönlitteratur grundar sig i elevernas intressen 

samt egna preferenser (Molloy, 2002, s. 14), precis som Ross (2017) och Brink (2009) 

såg i sina studier.  

Utbudet av barnlitteratur spelar en viktig roll i valet av litteratur och Kåreland (2013, 

s.122) menar att det blir svårt för lärare och elever att arbeta med skönlitteratur om 

skolan inte har ett bibliotek. En del lärare menar att skolans tillgång på böcker är helt 

avgörande för vilken litteratur som väljs till undervisningen (Brink, 2009, s. 47). 

Bokprat på bibliotek är uppskattat bland lärare eftersom de då får tips kring vilka 

böcker som exempelvis är populära eller nyutkomna (Brink, 2009, s.48). Brodow och 

Rininsland (2005 s. 5) genomförde en studie där dem samtalade med 26 verksamma 

lärare i grundskolan och gymnasiet. Målet med studien var ”att ge en bild av nuläget när 

det gäller litteraturläsning i skolan” (Brodow & Rininsland, 2005 s. 5). Brodow och 

Rininsland (2005, s.208) menar att råd av en bibliotekarie i valet av litteratur och ett 

bibliotek som hjälpmedel är uppskattat hos lärare. Många lärare tycks förlita sig på den 

hjälp de får utifrån, som exempelvis författarbesök, bokförlagens utställningar, bokprat 

från bibliotekarie eller tips från andra skolor i sina val av litteratur. Flera lärare lyssnar 

även till elevernas tips om bra skönlitteratur, något som kan verka positivt i den mening 

att läraren bryr sig om vad eleverna tipsar om. Om läraren istället ger tips till eleverna 

om bra läsning så kan det ses som mer professionellt och läraren framstår som en 
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läsande förebild (Brink, 2009, s. 48). Brodow och Rininsland (2005, s. 46-48) menar 

dock att flera lärare känner att de inte har tid att själva läsa så mycket som de önskar. 

Samma studie lyfter även fram det faktum att flera lärare främst väljer modern, 

nyutgiven litteratur för att på så sätt följa med i litteraturens utveckling. Bessant (1997, 

s. 9) säger samma sak om lärares tid att själva läsa skönlitteratur: “teachers, 

administrators, and other adults in the lives of young adolescents are busy and generally 

do not read as much as they know they should” (Bessant, 1997, s. 9). Bessant (1997, s. 9) 

menar att man som lärare ska se till att ta sig tid att läsa barnlitteratur för att själv 

kunna skapa sig en uppfattning och en lista över litteratur som passar den aktuella 

elevgruppen. Man ska betrakta läsning av skönlitteratur som sitt professionella ansvar.  

Författaren Aidan Chambers menar i boken, Böcker inom oss och omkring oss, att det 

finns olika faktorer som påverkar människans val av böcker (2011, s.16-18). Tillgången 

spelar en viktig roll, för om det endast finns ett fåtal böcker så bidrar det till minskad 

chans att hitta en bok, vilket således innebär mindre läsning. Det behöver därför finnas 

en stor tillgång på böcker och det är inte tillräckligt att böckerna endast står i 

exempelvis en hylla. Människan kan ha en negativ eller positiv inställning till en bok 

beroende på hur och var den står uppställd. Läsare som är erfarna har en betydligt 

större chans att hitta och välja böcker. En sådan läsare kan hjälpa andra mindre erfarna 

läsare att ta sig fram inom bokvärlden.  

 

2.2.5 En litterär kanon 
 

Inom tidigare forskning talar man om en litterär kanon (Martinsson, 2016, s. 4) eller en 

skoltextkanon (Brink, 2009, s. 45) som syftar på att det finns en litterär kanon att 

förhålla sig till i valet av barnlitteratur till undervisningen. Den kan bestå av klassiker 

som många anser bör vara en del av varje elevs skolgång. Årheim (2009, s. 70) talar i sin 

studie om hur klassiker ofta ses som utvecklande litteratur och en del av en litterär 

kanon. Martinsson (2016, s. 4) menar att klassiker ofta ses som skönlitteratur av hög 

kvalitet. Skönlitteratur av hög kvalitet behöver dock inte enbart vara klassiker utan kan 
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vara både ny och äldre litteratur. Vad som menas med hög kvalitet när det gäller 

skönlitteratur är något som Martinsson problematiserar ytterligare  

För det första måste man finna kriterier för att skilja ut skönlitteratur av hög kvalitet 

från annan litteratur. För att kunna göra detta måste man bestämma sig för vad man 

menar med kvalitet. Är det estetisk eller moralisk kvalitet som söks? Kanske en 

kombination av båda? (Martinsson, 2016, s. 4)  

Något som med andra ord inte är helt enkelt. Martinsson (2016, s. 5) säger att det är just 

den högkvalitativa litteraturen som är anledningen till varför det anses legitimt att ha en 

litterär kanon i skolan. Om det finns förutbestämt vilken skönlitteratur som är av hög 

kvalitet ger det direkta svar på såväl vilken litteratur samt hur och varför vi ska läsa viss 

skönlitteratur. En litterär kanon kan sammanfattas som  

ett urval av litterära verk som sammantagna dels anses representera mänsklighetens 

andliga utveckling från antiken och framåt, dels föreskriver en given normerande 

litteraturlista för den som vill bilda sig (Martinsson, 2016, s. 5) 

En gemensam litterär kanon i skolorna kan ses som något som håller dem samman. Alla 

eleverna får samma litteratur läst för sig och utbildningen blir likvärdig. År 2006 pågick 

en större debatt om huruvida en litteraturkanon skulle införas i den svenska skolan. 

Debatten startades av politikern Cecilia Wikström (Gustafsson & Adolfsson, 2016, s. 6) 

när hon skrev ett debattinlägg i Sydsvenskan (Wikström, 2006). I inlägget skriver hon 

att en gemensam litterär kanon skulle ha flera fördelar. Fördelarna med en litterär 

kanon skulle bland annat vara att alla elever får ta del av samma litteratur och då den 

litteratur som anses som viktigast inom svensk skönlitteratur (Wikström, 2006). En 

litterär kanon skulle enligt Wikström (2006) sända en signal om betydelsen av att ta del 

av det svenska språket och litteraturen. Vår tolkning av det Wikström (2006) menar 

med en litterär kanon är dock att det skulle finnas någon form av frihet att välja den 

skönlitteratur som känns relevant. Hon menar att ”den som fått en inblick i litteraturen 

kan efter att ha fått en inblick själv välja inriktning för fördjupning – eller utifrån eget 

ställningstagande en dag välja bort vidare läsning” (Wikström, 2006). En litterär kanon 

skulle därmed kunna ses som en riktlinje eller en lista med rekommendationer på god 

skönlitteratur och inte något som varje lärare strikt måste följa. Brinks studie (2009) 

grundar sig delvis i den debatt som pågick 2006 med avstamp i Cecilia Wikströms 
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debattinlägg. Enligt lärarna i Brinks studie (2009, s. 50) kan en gemensam litterär 

kanon vara positiv men inte om den innebär ett tvång. Möjligheten till ett fritt val anses 

därmed som nödvändigt för lärarna i studien samt att de önskar ha ett inflytande i valet 

av skönlitteratur. En litterär kanon som däremot ses som en lista med 

rekommendationer på god skönlitteratur ser flera lärare i Brinks studie som något 

användbart. Flera av lärarna i samma studie (2009, s. 50) menar att man genom att 

arbeta med olika teman, automatiskt kan inkludera flera böcker från den litterära kanon 

som diskuterades 2006. Den debatt som ägde rum år 2006 om en svensk skolkanon 

engagerade främst politiker och kultureliten. Skolan hade få representanter i debatten 

och Brink (2009, s. 50) menar att lärarna i hans studie inte var speciellt engagerade i 

frågan. Frågan om en svensk skolkanon kanske därmed är något som främst engagerar 

de som inte arbetar i skolan men önskar ha någon form av inflytande på 

undervisningen. 

Betydelsen av en litterär kanon tar Bessant (1997, s. 9) fram och menar att lärare kan 

skapa det tillsammans. Bessant (1997, s. 9) menar att en litterär kanon då kan vara till 

stor hjälp för lärare i sökandet av passande skönlitteratur. En litterär kanon i den 

bemärkelsen att det är en lista med rekommendationer, skulle kunna vara till stor nytta 

för lärare. Det skulle krävas mindre tid att söka efter god litteratur och elever på olika 

skolor skulle möjligtvis med större sannolikhet få ta del av liknande litteratur, även om 

det möjligen redan är så idag utan en litterär kanon. Dock tolkar vi den tidigare 

forskningen som att det är av stor betydelse att alltid låta den enskilde läraren ha ett 

personligt inflytande över valet av skönlitteratur. Molloy (2002, s. 315) menar att det 

kan vara riskfyllt att följa en litterär kanon. Den skönlitteratur som en litterär kanon kan 

bestå av kanske inte alltid passar elevgruppen i fråga. Molloy (2002, s. 315) säger att 

läraren ständigt måste göra ett medvetet val av skönlitteratur som baseras på 

elevgruppens sammansättning och förutsättningar. 

Karl Regfors skrev i biblioteksbladet, Hjälpmedel vid valet av böcker för barn och 

ungdom, redan under år 1932 om det som kan kallar för en Grundkatalog. Den här 

grundkatalogen består av tips på olika böcker, vilket kan vara ett hjälpmedel vid valet av 

barnlitteratur (1932, s.180). Det kan värderas som ett nödvändigt dokument där god 

skönlitteratur förmedlas. Däremot lyfter Regfors att det finns åtgärder som bör ske med 
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katalogen, för att den ska ha en ännu bättre inverkan. Den första lyder att 

grundkatalogen bör inriktas på skolans behov, således vilka böcker som behövs i skolan. 

Den andra innebär att katalogen bör innehålla nyutkomna böcker och den tredje lyder 

att katalogen bör vara tillgänglig för allmänheten. Det betyder att de som är intresserade 

av böcker kan få vägledning och tips kring olika böcker genom katalogen. Denna typ av 

bokkatalog liknar det vi tidigare nämnt om en litterär kanon. 

 

2.3 Myndighetstexter 
 

I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen står det att 

undervisningen ska inkludera ”skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur […] till 

exempel skildringar av familjeliv och skola” (Skolverket, 2019, s. 197). Skönlitteraturen 

kan med detta i åtanke, användas i flera ämnen. 

Undervisningen i svenska ska ge eleverna möjlighet att möta olika typer av 

skönlitteratur, allt från klassiker till modern litteratur. Dessutom ska eleverna, genom 

texter och berättande, ges möjlighet att utveckla språket samt skapa förståelse för 

omvärlden och utvecklas personligt (Skolverket, 2019, s. 257). Läroplanen (Skolverket, 

2019, s. 257) uppmanar till att undervisningen i svenska ska ge eleverna möjligheter att 

utvecklas i tal- och skriftspråk. De ska således få ett förtroende för sin egen 

språkförmåga och även klara av att uttrycka egna åsikter vid olika tillfällen. Genom 

barnlitteraturen kan eleverna få möjlighet till det, eftersom böcker kan användas till 

diskussion och skrivuppgifter. Dessutom nämner läroplanen (Skolverket, 2019, s. 258) 

att undervisningen ska bidra till att elever får läsa olika skönlitterära böcker och 

analysera dem. Eleverna ska även introduceras till olika skönlitterära författare, vilket 

kan leda till att eleverna läser eller lyssnar på olika böcker (Skolverket, 2019, s. 259). 

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheten att granska hur en bok är skriven och 

menar att eleverna ska förstå “berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll” 

(Skolverket, 2019, s. 259).  

Skönlitteraturen lyfts fram som ett verktyg och arbetssätt även inom de 

naturorienterande och samhällsorienterade ämnena (Skolverket, 2019, s.187). 
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Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska inkludera ”skönlitteratur, myter och 

konst som handlar om naturen och människan”. Genom skönlitteraturen kan eleverna 

därmed ges möjlighet att få större kunskaper kring exempelvis naturen och människan.   

 

3 Metod och material 
 

Följande del beskriver val av metod, datainsamling, urval, bearbetning av insamlat 

material och datasortering, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår studie där vi utförde enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018, s. 260) menar att semistrukturerade 

intervjuer har en färdig uppsättning frågor men där intervjuaren till viss del även ställer 

följdfrågor. Fördelen med enskilda intervjuer är att endast tankar och idéer från en 

informant framhävs i taget (Denscombe, 2018, s. 270). Anledningen varför vi valde att 

utföra intervjuer istället för exempelvis observation eller enkätundersökning är för att vi 

ville få fram djupare svar, vilket en kvalitativ forskningsmetod kan ge oss. Våra roller 

under intervjun var neutrala och vi lyfte inte fram våra egna åsikter eller tankar kring 

ämnet under intervjuerna. Vi hade tolv intervjufrågor (se bilaga 1) som informanterna 

besvarade. Frågorna hade en tydlig koppling till studiens syfte och informanterna fick 

möjligheten att läsa frågorna innan intervjun. Under varje intervju var de förberedda 

frågorna likadana, men följdfrågor uppstod utifrån informanternas svar. Intervjun 

genomfördes i den aktuella skolans lokaler. Varje intervju pågick i ungefär 15-20 

minuter. Intervjufrågorna formades med syfte att få fram svar kring varför och vilken 

barnlitteratur som informanterna väljer till sin undervisning samt hur barnlitteraturen 

används. Samtliga informanter fick även möjlighet att berätta något fritt kring 

barnlitteratur i slutet av intervjun. Genom intervjuerna ville vi öka vår kunskap om hur 

informanterna ser på skönlitteratur för barn, hur de väljer skönlitteratur till sin 
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undervisning och vilken betydelse de anser att skönlitteraturen har i deras 

undervisning. Genom goda intervjufrågor kan vi få svar på våra forskningsfrågor. 

Bryman (2018, s. 268) menar att relationen mellan intervjuare och informant kan 

påverka materialet och därmed resultatet. Om intervjuaren har en alltför avslappnad 

relation till informanten finns en risk att intervjun påverkas på olika sätt och att 

forskarens egna åsikter präglar resultatet. Relationen kan således bidra till att 

informanten ger svar för att göra forskaren nöjd med intervjun eller för att forskaren ska 

få en bra bild av informanten. Under intervjuerna hade vi detta i åtanke och förhöll oss 

alltid professionellt i vårt bemötande med informanterna, oavsett relation. På så sätt 

önskade vi få en så tydlig bild av alla informanters perspektiv som möjligt.  

Informanterna som vi har intervjuat har gett sitt samtycke att medverka i intervjun och 

därmed innebär det att intervjuerna är en typ av forskningsintervju, således förstår 

informanterna att deras svar kommer att användas som material i studien (Denscombe, 

2018, s. 267). 

 

3.2 Datainsamling 

 

Informanterna blev tilldelade ett informationsbrev om studien innan intervjun (se 

bilaga 2). I informationsbrevet beskrivs bland annat hur intervjun kommer gå till, 

studiens syfte och att intervjun är en del av vår studie (Denscombe, 2018, s. 443). Innan 

intervjun fick varje informant ta del av intervjufrågorna (bilaga 1). Frågorna valdes med 

syfte att få svar på våra forskningsfrågor. Inledningsvis i intervjun valde vi att ta reda på 

informanternas yrkesbakgrund för att få veta mer om deras erfarenhet inom yrket och 

om vi i resultatet kan se någon likhet i svaren mellan de som arbetat under en kortare 

respektive längre tid. Genom att ställa frågor om hur barnlitteraturen kommer in i 

undervisningen fick vi mer information kring hur lärare väljer att arbeta med 

skönlitteratur och i vilka sammanhang samt med vilket syfte. Genom att lyfta hur viktig 

informanten anser att barnlitteraturen är i deras undervisning fick vi en bild av hur de 

tänker kring barnlitteratur och hur stor plats den får ta i undervisningen. Vi fick direkta 

svar på våra forskningsfrågor genom att vi ställer intervjufrågor om vilken barnlitteratur 
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som informanterna valde samt varför de valde den. Frågorna om tillgången på 

barnlitteratur så som bibliotek och i klassrummet valde vi att ha med som intervjufrågor 

då vi har förstått, av tidigare forskning, att utbudet kan ha betydelse för valet av 

litteratur. Genom att ställa frågan om barnens tillgång på skönlitteratur fick vi en bild av 

hur läraren använder sig av litteratur i klassrummet och hur hen ställer sig till att 

barnen ska komma i kontakt med böcker. 

För att underlätta arbetet valde vi att spela in varje intervju. Vi förde även anteckningar 

under intervjuerna, något som Denscombe (2018, s. 286) kallar för fältanteckningar. Att 

anteckna information under eller direkt efter en intervju är nödvändigt eftersom minnet 

då fortfarande är färskt.  

 

3.3 Urval 

 

Vi valde att intervjua åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 i den här studien. Vi 

upplevde det som en utmaning att hitta lärare som kunde ställa upp på en intervju och 

därför blev lärarnas tillgänglighet avgörande för urvalet. Informanterna arbetar med 

barn i någon av årskurserna förskoleklass, årskurs ett, två eller tre. Genom att intervjua 

flera lärare inom de fyra olika årskurserna får vi en bred syn på hur undervisningen med 

barnlitteratur kan se ut i olika åldrar. Varje informant har olika bakgrund gällande 

läraryrket, vilket bland annat betyder att de har arbetat olika länge inom skolan och har 

olika utbildningar. Några har arbetat i flera årskurser och två av informanterna enbart i 

en årskurs. Vi har intervjuat lärare med olika bakgrund och på så vis fått syn på 

skillnader och likheter i lärarnas val av barnlitteratur samt arbetssätt. Vi ville genom 

detta urval öka vår förståelse för dessa skillnader och likheter i lärares sätt att se på 

barnlitteratur och hur de går tillväga i valet av litteratur. Vi ansåg att åtta 

grundskolelärare i f-3 var tillräckligt för den här studien, eftersom var och en har en 

unik bakgrund och syn på barnlitteratur. De intervjuade lärarna är behöriga lärare och 

undervisar på olika skolor men inom samma kommun. Skolorna som lärarna undervisar 

på skiljer sig åt sett till storlek, elevernas socio-ekonomiska bakgrund och geografisk 

placering. 
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3.2.1 Presentation av lärarna 

 

Lärarna i studien har olika yrkeserfarenhet och arbetar på olika skolor. Några av lärarna 

arbetar på samma skola. Alla deltagare i studien är anonyma och vi har valt att benämna 

lärarna som L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8 för att göra det tydligt för läsaren vilken 

lärare som säger vad i resultatet. Nedan följer korta presentationer av lärarna som 

deltagit i studien.   

 

Lärare 1 (L1) har arbetat som lärare på grundskolan i 15 år och har behörighet från 

förskoleklass till årskurs sex. L1 har aldrig arbetat i förskoleklass men har arbetat i alla 

de andra årskurserna som hen är behörig i. I dagsläget arbetar L1 i årskurs ett.  Lärare 2 

(L2) är i grunden förskolelärare och har kompletterat sin utbildning genom att läsa till 

olika ämnen. Hen arbetade en period som idrottslärare. L2 behörig i alla ämnen från 

förskoleklass upp till årskurs sex. I nuläget undervisar L2 i årskurs två. Lärare 3 (L3) tog 

sin lärarexamen i början av 2019. L3 är behörig från förskoleklass till årskurs tre och har 

tidigare arbetat upp till årskurs nio. I dagsläget är arbetar hen i årskurs ett. Lärare 4 

(L4) har arbetat som lärare i förskoleklass sedan 1989. Även i dagsläget arbetar L4 i 

förskoleklass. Lärare 5 (L5) är behörig lärare från förskoleklass till årskurs tre. L5 har 

arbetat som lärare sedan 2013 och har tidigare varit klasslärare i en årskurs tre. Hen har 

även arbetat på mellanstadiet. I dagsläget arbetar hen med olika elever inom svenska 

och matematik. Lärare 6 (L6) är i grunden utbildad fritidspedagog men har arbetat som 

lärare i fem år. L6 är behörig lärare från förskoleklass till årskurs tre och arbetar i 

dagsläget i årskurs ett. Lärare 7 (L7) är behörig från förskoleklass till årskurs tre. L7 tog 

sin lärarexamen i januari 2019 och detta är andra gruppen L7 undervisar i. I dagsläget 

arbetar L7 i en årskurs ett. Lärare 8 (L8) har arbetat som lärare i 44 år, varav 20 år som 

förskolelärare. Idag undervisar L8 i årskurs tre. 
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3.3 Bearbetning av insamlat material och datasortering 

Efter att samtliga intervjuer genomförts, transkriberade och sorterade vi materialet. 

Genom diskussioner och jämförelser av informanternas svar har vi hittat likheter i 

intervjuerna med de åtta grundskolelärarna. Utifrån dessa likheter har vi sorterat det 

insamlade materialet och de har legat till grund för de kategorier som vi har valt att dela 

in materialet under. Dessa kategorier presenteras mer djupgående i resultatet. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Bryman (2018, s. 209) syftar validiteten till att avgöra om studien mäter det som 

den är avsedd att mäta. Studiens reliabilitet påverkas av det insamlade materialet och 

eventuella felkällor. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 26) är studiens reliabilitet en viktig 

del i forskningens kvalitet. För att skapa tillförlitlighet och öka kvaliteten på studien är 

det viktigt att potentiella felkällor som kan påverka resultatet lyfts fram. Bryman (2018, 

s. 257) nämner några vanliga felkällor i samband med intervjuer. Dessa är att 

intervjuaren ställer frågor som inte är tydligt formulerade, intervjuarens tonfall, 

missuppfattning av frågan, att informanten minns fel, att intervjuaren samlar in 

materialet på ett felaktigt sätt och hur det insamlade materialet bearbetas. Vi har haft 

detta i åtanke under studiens gång och potentiella felkällor för denna studie är något vi 

diskuterar mer djupgående i studiens diskussionsdel.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Informanterna är anonyma i studien, vilket de informerades om innan intervjun. Varje 

informant har även tilldelats ett informationsbrev (se bilaga 2) inför intervjun. I brevet 

finns all nödvändig information de behöver veta om studien samt information kring hur 

deras uppgifter kommer behandlas. Vetenskapsrådet (2017, s.15) lyfter fram att en 

studie inte bör genomföras utan tillstånd och information. Informanternas identitet ska 
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inte avslöjas vid publiceringen av studien. Vetenskapsrådet (2017, s.26) menar även att 

informanterna bör vara medvetna om att vi spelar in samtalet. Dock får informanterna 

uttrycka om de inte vill att intervjun ska spelas in. Inför varje intervju tillfrågades därför 

informanterna om de godkände en inspelning. Det är viktigt att de känner sig bekväma i 

deltagandet av studien. Informanterna gavs möjlighet att avbryta sin medverkan om de 

så önskade och intervjun var frivillig. Informanterna meddelades att svaren kommer att 

publiceras offentligt. 

 

4 Resultat 
 

Det insamlade materialet har sorterats och mynnat ut i fyra olika kategorier, där de åtta 

informanterna har bidragit med information utifrån deras perspektiv. Kategorierna 

valdes ut utifrån de likheter vi såg under bearbetningen av materialet. Vi fann flera 

kriterier som ligger till grund för lärarnas val av skönlitteratur. En likhet som 

upptäcktes i samtliga intervjuer gällande valet av skönlitteratur var betydelsen av 

elevernas intressen. Högläsning är ytterligare något som samtliga informanter talar om i 

intervjuerna. Informanterna berättar även att de tar in såväl ny litteratur som klassiker i 

sin undervisning, där sex av åtta informanter anser att klassiker är ett nödvändigt 

inslag. Två av informanterna menar att klassiker är viktiga men inte ett nödvändigt 

inslag i undervisningen då de ibland kan innehålla ett för avancerat språk och ett för lågt 

tempo. Ännu en likhet bland informanterna var att de anser att skönlitteraturen är god 

och kan, om den läses och används på rätt sätt, bidra till utveckling och lärande på olika 

sätt. Dessutom nämner två informanter betydelsen av att lärare har kunskaper om 

vilken barnlitteratur som finns i bokvärlden.  

 

4.1 Kriterier för valet av barnlitteratur 

 

Det insamlade materialet visar att flera kriterier ligger till grund för lärares val av 

barnlitteratur i undervisningen. Vi har därför valt att dela upp denna kategori i följande 
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fyra underrubriker: elevernas intressen, tema och budskap, tillgången på böcker samt 

läroplanen. 

 

4.1.1 Elevernas intressen 

 

Elevernas intressen är en återkommande anledning till varför lärare väljer en viss typ av 

barnlitteratur i undervisningen. Samtliga informanter lyfter det faktum att de ofta väljer 

skönlitteratur utifrån elevernas intressen. L1 nämner att hen ibland samlar in lappar 

från eleverna med förslag på skönlitteratur och att de ibland röstar om vilken bok som 

ska läsas. Elevernas intressen blir betydande för valet och eleverna ges möjlighet till 

inflytande över den litteratur som ska läsas. L1 ger som exempel att “om många spelar 

fotboll och hälften gillar hajar så kan man ju ta in något om det.”. Även L7 menar att 

barnens intressen kan påverka valet: “Det kommer in mer när jag vill fånga dem i deras 

individuella läsning. Det var väl främst när vi var med i Läskampen. Då visste jag att jag 

har några som är jättefotbollsintresserade och några hästintresserade så då ser jag till 

att det finns sådan litteratur att välja mellan”. L7 och L3 säger att de har valt ut litteratur 

som de anser passar gruppen och som finns tillgänglig för eleverna i klassrummet. 

Utifrån den litteraturen är eleverna fria att välja det som intresserar dem. L3 menar att 

när hen väl har lärt känna eleverna och upptäckt vad som intresserar dem, blir det roligt 

att läsa. Flera lärare i studien menar att syftet med läsningen när eleverna får välja på 

egen hand, främst är att skapa ett intresse kring böcker och läsning. L2 betonar vikten 

av att läsningen inte ska bli ett tvång genom exempelvis en förvald läsläxa. Hen 

uppmanar istället vårdnadshavare till eleverna att:  

Ta ett ämne som ditt barn tycker om och hitta en bok om det. Sen om de bara läser två 

minuter och fastnar vid ett ord så diskuterar ni det. Då är det värt lika mycket som tio 

minuters läsning. Det finns inget som är fel böcker. Alla böcker är rätt. Det gäller för 

varje elev att hitta det de tycker är intressant. Sen om det är en jättesvår bok då får det 

vara så.  

Även L5 nämner att hen utgår från vad klassen är intresserad av i sitt val av 

barnlitteratur och menar att det är en fördel att hitta skönlitteratur som eleverna är 
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intresserade av för att få dem att läsa på egen hand. Hen säger även att hen varierar 

innehållet men utgår från vad klassen är intresserad av i sitt val av skönlitteratur. Hen 

menar att: ”är det en klass som t.ex. gillar djur så väljer man någon bok som lyfter fram 

djur”. L4 menar att det är av stor betydelse att ta hänsyn till elevernas intressen och 

önskemål i valet av barnlitteratur. Hen menar att eleverna mer än gärna får vara med i 

beslutet kring vilken litteratur som ska läsas. Hen säger att eleverna tycker det är kul att 

vara med att bestämma och att det är viktigt att involvera eleverna. 

Samtidigt som elevernas intresse påverkar valet av barnlitteratur i undervisningen så 

har lärarna även kommenterat vikten av att själv ha kunskap om böcker. L6 betonar att 

lärare bör vara en läsande förebild och att det är viktigt att ha kunskap om 

barnlitteratur. L8 menar att hens kunskaper inom barnlitteratur underlättar valet om 

vilken bok hen kan använda i undervisningen.  

 

4.1.2 Tema och budskap 

 

Flera av informanterna lyfter fram arbetet med teman och budskap som en viktig del i 

valet av barnlitteratur. L6 har vid flera tillfällen använt sig av skönlitteratur för att lyfta 

olika budskap om kärlek och triangeldrama, när dessa ämnen var aktuella i klassen. L6 

menar att man kan använda skönlitteraturen för att visa på hur det kan vara i olika 

situationer och hur man kan lösa konflikter och problem av olika slag. L6 menar även 

att valet av litteratur kan bero på vilket tema man arbetar med för tillfället. Även L7 

pratar om att använda barnlitteraturen för att lyfta relevanta ämnen och sociala frågor 

så som vänskap, konflikthantering och rädslor. L7 menar att skönlitteraturen kan vara 

en hjälp i att lyfta ämnen som annars kan vara svåra att komma in på. L1 nämner precis 

som ovanstående lärare att skönlitteraturen kan användas för att lyfta ämnen som 

kärlek och vänskap och att man med hjälp av litteraturen kan skapa diskussioner kring 

det valda ämnet. L2 arbetar ofta med olika teman och menar att skönlitteraturen då 

kommer in på flera sätt. De har bland annat arbetat med mytologi och väsen som tema 

och i koppling till det läst skönlitteratur inom samma ämne. L5 nämner att man med 

fördel kan använda sig av skönlitteratur när arbetar med historia. Hen nämner Astrid 
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Lindgren som exempel och att man genom litteraturen kan visa hur man levde förr. L8 

menar att hen väljer skönlitteratur utifrån olika budskap och teman. Genom att utgå 

från aktuella teman skapar hen en variation bland böckerna. L8 lyfter fram att hen 

önskar att klassen kunde arbeta ännu mer kring barnlitteratur genom teman och 

budskap, men att mycket fokus hamnar på mål och kunskapskrav. Det finns således 

annat som kommer före undervisning med barnlitteratur. Dock menar L8 att 

barnlitteratur är en nödvändig del och att det ofta kopplas till tema och budskap när den 

väl används.  

 

4.1.3 Tillgången på böcker 
 

Flera av informanterna menar att biblioteket, såväl på skolan som det kommunala, är av 

stor betydelse för vilken skönlitteratur de väljer till sin undervisning. I biblioteket finns 

ett större urval av litteratur och det finns även möjlighet till bokprat med en 

bibliotekarie. L8 menar att: ”bokprat är något som uppskattas och därför tycker jag att 

det är tråkigt att biblioteket tog bort det. På det sättet fick både jag som lärare och 

eleverna tips på olika böcker och nya böcker”. Hen lyfter fram att de även har haft 

bokprat på skolans bibliotek, vilket dessutom uppskattas av både lärare och elever. L8 

menar att “genom bokprat får eleverna tips om böcker som vi kan läsa i klassen 

tillsammans eller enskilt”.  Även L1 och L6 nämner att det inte längre finns samma 

möjlighet att besöka det kommunala biblioteket som tidigare, något som de båda menar 

är synd då de drog stor nytta av att besöka biblioteket och delta i bokprat och få tips från 

bibliotekarie. L4 anser att det bibliotek de har på skolan är ett bibliotek med ett bra 

utbud av böcker, framförallt för förskoleklassen som hen undervisar i. En negativ aspekt 

kan vara att om flera klasser arbetar med samma tema under samma period så är vissa 

böcker inte tillgängliga i skolans bibliotek, men då finns lösningen att låna böcker på det 

kommunala biblioteket. L5 menar att tillgången på böcker är viktig för att eleverna ska 

ha olika typer av litteratur att välja mellan. På skolan där L5 arbetar kommer man ta 

hjälp av bokkataloger. Varje klass får tillsammans kryssa i de böcker som de önskar till 

sitt klassrum och på så vis blir eleverna delaktiga i valet av litteratur. Om klassen ska ha 

mycket läsning under en period då menar L7 att biblioteken är en hjälp i valet av 
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skönlitteratur och att “urvalet i skolans bibliotek är okej men ska man läsa mycket under 

en längre tid så är det lite litet". L7 lyfter även fram att hen medvetet har valt att inte ha 

för många böcker i klassrummet: 

Jag kan tycka att det är bra att det syns och att det finns böcker för jag tror att det är 

en viktig detalj, men jag kan också känna att jag inte vill plocka fram för många böcker 

förrän vi verkligen haft tid att prata om böcker och hur man väljer en bok och vad som 

är rätt bok för mig. 

Tillgången på böcker är nödvändigt för att eleverna ska komma i kontakt med böcker. L1 

lyfter fram att ”man måste också träna upp det här med böcker för dagens barn. Tyvärr 

är det inte så vanligt att känna och lukta på en bok. Man måste ta in det också och inte 

bara sitta med digitala verktyg hela tiden”.  

 

4.1.4 Läroplanen 

 

Fyra av informanterna i studien nämner läroplanen som en anledning till varför man 

väljer viss litteratur. I läroplanen för grundskolan står det att “I undervisningen ska 

eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

världen” (Skolverket, 2019, s. 257). L7 nämner läroplanen som en anledning till varför 

hen väljer att ta in klassiker i sin undervisning. L7 säger att “jag tar in klassiker för att 

det dels står i läroplanen att vi ska ta in olika författare”. Även L3 säger att “det finns ju 

även med i Lgr11 att vi ska ta upp kända barnboksförfattare”. I läroplanen för 

grundskolan är “några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer” (Skolverket, 

2019, s. 259) en del av det som ska ingå i undervisningen från årskurs ett till tre. L1 

hänvisar till att “sen finns det ju läroplanen och sådär att barnen ska känna igen och att 

man ska ta upp det (skönlitteratur)”. L6 nämner det faktum att man kan arbeta 

ämnesövergripande med hjälp av skönlitteraturen och att läroplanen “lyfter fram att 

skönlitterära texter lyfter fram bland annat olika texter, fabler, berättelser om gudar, 

som går in i så många olika ämnen”. 
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4.2 Högläsning 

 

Samtliga informanter nämner högläsning när vi samtalar om skönlitteratur, hur de 

väljer skönlitteratur samt hur skönlitteraturen kommer in i undervisningen. Kopplingen 

mellan användandet av skönlitteratur och högläsning blir tydlig under intervjuerna. 

Högläsning är ett återkommande moment för samtliga informanter och valet av 

skönlitteratur till just högläsningen är något som tas upp vid flera tillfällen under 

intervjuerna. Högläsningen ses av samtliga informanter som en viktig del i 

undervisningen och som ett moment där skönlitteraturen naturligt kommer in. L1 

menar att högläsningen alltid är en del av undervisningen, men att den kommer in mer 

vid tillfällen då hen har fokus på högläsning. L3 säger att ”högläsning kommer in varje 

dag, ca 20-30 min om dagen”. När L7 får frågan om hur barnlitteraturen kommer in 

undervisningen säger hen att den kommer in genom högläsningen. Hur mycket hen 

högläser varierar från vecka till vecka men att hen har som mål att läsa varannan dag. 

Hen läser 10-15 min per gång och försöker koppla innehållet i boken till något de 

arbetar med för tillfället. L7 lyfter även fram att ”högläsningen i sig är jätteviktig för jag 

tror inte att alla barn får det hemma. Och det är då man får möta svåra ord, samtal, 

diskutera, dra kopplingar på olika sätt och få en fördjupad förståelse. Och en trevlig 

stund för gruppen, att vi gör något ihop”.  

Även L6 nämner högläsning i koppling till hur barnlitteraturen kommer in i 

undervisningen  

Innan jag hade min klass ett så hade jag en trea som var väldigt ovana till högläsning. 

Därför gav inte högläsningen då så mycket för den klassen, medan ettorna uppskattar 

högläsning mer och det ger då mycket i undervisningen.  

När det gäller valet av barnlitteratur till högläsningen säger L6 att: ”dessutom har de 

(eleverna) fått ta med sig egna böcker som har använts till högläsning. Eleverna får vara 

med i urvalet och vi försöker läsa varje dag”. L5 betonar vikten av att vara förberedd och 

menar att läraren ska ha läst igenom boken innan den används till högläsning, för att på 

så sätt veta vad den handlar om. L8 menar att hen läser för klassen varje dag då hen 

upplever att det uppskattas av eleverna. L8 väljer böcker utifrån gruppen och anpassar 
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till de elever som finns i klassen. Hen menar att “det finns böcker som eleverna fastnar 

för och det är berättelser som innehåller mycket spänning”.  

 

4.3 Klassiskt och nytt inom barnlitteratur  

 

Lärarens egen upplevelse av skönlitteratur och minnen från barndomen tycks spela viss 

roll i valet av skönlitteratur till undervisningen. L3 nämner att: “i Astrid Lindgrens 

böcker kan man relatera lite till sig själv som barn, utifrån när jag var liten. Det var ju 

jättehäftig att vara Pippi”. L3 säger även att hen anser att Astrid Lindgren är ”kult” och 

hennes böcker ska vara en del av undervisningen. Samtliga informanter nämner den 

skönlitteratur som betraktas som klassiker. Två av informanterna lyfter fram 

svårigheter som kan uppstå när det handlar om att ta in klassiker i undervisningen. L4 

menar att klassiker så som Astrid Lindgrens Madicken inte alltid passar att läsa för 

dagens barn då tempot i böckerna är alldeles för långsamt  

Man måste försöka introducera eleverna till dessa böcker, men det är ibland svårt för 

att man märker med dagens barn att det som var kul förr för barn inte riktigt är 

samma sak för dagens barn. Det går ibland för långsamt för dagens barn med 

klassiska barnböcker eller filmer, det är ett väldigt tempo med dagens barn och det ska 

hända mycket i dagens nya barnlitteratur. Men man måste prova och det måste fånga 

barnens intresse. Det är dock väldigt olika beroende på vilka grupper man har. 

Även L8 menar att klassiker som innehåller äldre svenska ord inte passar för den 

aktuella gruppen som hen undervisar i då större delen av eleverna har annat modersmål 

än svenska. L8 föredrar därför modernare skönlitteratur. L1 menar att valet av klassiker 

till undervisningen kan gå i vågor och att hen ibland väljer klassiker av Astrid Lindgren 

och Elsa Beskow. Hen säger att det finns många nyanlända elever i klassen och att det 

då är viktigt att ta hänsyn till detta, genom att bland annat prata om historia och hur 

Sverige såg ut förr. Hen menar att böcker om Pippi Långstrump kan användas med 

fördel då många känner igen henne och ”hon finns ju över hela världen”. När det gäller 

nyare skönlitteratur säger L1 att ”många är ju skrivna som typ spel och så. Och det 

förändras ju också och det måste man ju också ta med. Sen märker ju jag med mina 
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elever, i stort sett alla jag haft i olika åldrar, de gillar ju spänning, det ska hända lite, det 

ska vara mystiskt och jätteroligt”.  

Även L2 väljer både klassiker och nytt inom barnlitteratur för att få en variation i 

undervisningen och visa eleverna olika typer av böcker. Hen brukar även läsa böcker 

med gammalsvenska i för att eleverna ska få höra hur det låter. Genom läsning av dessa 

böcker upptäcks flera äldre ord som eleverna inte känner igen och dessa diskuterar 

klassen tillsammans med läraren. L2 menar att syftet är att bygga upp elevernas 

ordförråd. L2 väljer skönlitteratur för att lyfta viktiga ämnen samt för att klassikerna har 

ett annat språk än den nya skönlitteraturen. L2 säger att  

Det är sagor från 1940–1950-talet så därför är det gammalsvenska i dem […]. Det där 

tycker eleverna om för det är en helt annan twist på det, det är spännande […]. Syftet 

är att se hur språket såg annorlunda ut och nu pratar de om hur Sverige såg ut för 100 

år sedan på SO:n och då kan man ta in sådant. Till exempel tandläkaren var ju smeden 

förr och då var det någon saga om den då som jag tog in. Och även fast inte jag har 

SO:n så får jag ju in den genom barnlitteraturen.  

L2 lyfter fram att hen blandar såväl klassiker och gamla sagor som nyare skönlitteratur, 

beroende på aktuella teman eller elevernas intressen. L7 menar att klassiker kan vara till 

stor användning i undervisningen när man exempelvis ”ska läsa om Sverige, då kan man 

använda sig av Nils Holgersson”. När det handlar om valet av skönlitteratur säger L7 att: 

”Jag försöker välja både nya men också lite äldre. Pelle Svanslös är väl inte jättegammal 

men den bland annat och lite av Astrid Lindgren. Jag försöker nog fånga både ny och 

gammal litteratur”. L7 menar att anledningen till att hen väljer både klassiker och nyare 

barnlitteratur till sin undervisning är ”för jag tror att man vinner på att det är något som 

många hört talas om samtidigt som jag tror att vi behöver lyfta de här lite äldre 

böckerna, jag tror man behöver lite av båda”. L7 menar även att nyare barnlitteratur kan 

belysa ämnen som inte klassiker gör: ”Den nya litteraturen för ju med sig just hur det är 

med familjer, att familjer ser annorlunda ut idag. Därför tror jag att man behöver lite av 

varje”. 
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4.4 Den goda litteraturen och barnlitteraturens betydelse i undervisningen 

 

Vår tolkning av det lärarna säger i vår studie är att skönlitteraturen ses som något gott, 

som alltid för något gott med sig samt att skönlitteraturen spelar en viktig roll i 

undervisningen. Några av fördelarna med läsning av skönlitteratur som nämns i 

intervjuerna är att det kan bidra till ett utökat ordförråd, förbättrad 

föreställningsförmåga, en inblick i hur andra människor lever samt skapande av ett 

intresse för böcker och läsning hos barnen. L1 anser att barnlitteraturen är viktig och L2 

säger att barnlitteraturen ”är a och o” samt att ”det är därför vi läser väldigt mycket 

böcker och olika böcker”. L3 är inne på samma spår som föregående informanter och 

menar att: ”barnlitteraturen är jätteviktig tror jag. Även fast man inte kan läsa själv så 

tror jag den är viktig”. L4 lyfter fram flera anledningar till varför barnlitteraturen kan 

ses som god och varför den har stor betydelse för undervisningen  

Den är jätteviktig och barnen får en väldig förståelse i sammanhang i olika berättelser, 

till exempel […] förhållanden i familjer samt hur familjer kan ha det. De kan även 

relatera till sig själva genom böcker och en bok kan tillföra enormt till barngruppen i 

olika ämnen, beroende på vad man fokuserar på. Det skulle vara tråkigt utan böcker 

känner jag. 

Även L6 menar att skönlitteraturen skapar möjligheter för eleverna ”att se andra 

livsöden och andra berättelser. Eleverna får en inblick i hur livet kan se ut. De får höra 

andra berättelser om andra barn och få inblick i att världen kan se annorlunda ut”. L5 

lyfter fram att skönlitteraturen kan gynna barnens föreställningsförmåga, framför allt 

genom att läsa utan att visa bilder så eleverna får skapa sina egna bilder. Även L3 menar 

att skönlitteraturen kan användas som ett verktyg för att utveckla 

föreställningsförmågan: ”Ibland kan jag göra så att jag läser fyra till fem sidor ur en bok 

sen får eleverna fundera kring vad de tror händer sen. Därför tycker jag böcker är viktiga 

för att eleverna ska få en igångsättning kring hur de kan tänka”. 
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5 Diskussion 

I den här delen av studien sammanfattas och diskuteras resultatet. 

Resultatsammanfattningen följs av resultatdiskussion och avsnittet avslutas med en 

diskussion kring valet av metod samt studiens reliabilitet. 

 

5.1 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visar att flera kriterier är avgörande för lärarnas val av barnlitteratur i 

undervisningen. Elevernas intressen och aktuella teman samt budskap är de kriterier 

som är mest framträdande när det gäller hur lärarna i studien väljer skönlitteratur. 

Samtliga informanter nämner att de väljer skönlitteratur utifrån elevernas intressen, 

anledningen tycks vara att på så sätt lättare kunna fånga elevernas uppmärksamhet vid 

högläsning eller enskild läsning. Skönlitteraturen fungerar ofta som ett stöd för lärarna 

när de vill lyfta relevanta ämnen eller fördjupa sig inom ett visst tema. Tillgången på 

skönlitteratur är en annan påverkansfaktor som delvis har betydelse för lärarnas val av 

skönlitteratur. Samtliga informanter menar att ett bibliotek, antingen på skolan eller ett 

kommunalt, underlättar valet av skönlitteratur. Fyra av informanterna nämner bokprat 

och annan stöttning av professionell personal på bibliotek som något de haft nytta av i 

sitt val av skönlitteratur. En god tillgång på skönlitteratur gör att lärarna har mer 

litteratur att välja bland och möjligheten att hitta skönlitteratur som passar elevgruppen 

ökar. En lärare skiljer sig från de andra informanterna då hen poängterar att det finns 

en anledning till varför det inte finns så många böcker i klassrummet att välja mellan för 

eleverna. De övriga informanterna tycks enbart se det positiva med att ha många böcker 

tillgängliga för eleverna. Fyra lärare i studien nämner läroplanen som ett stöd i varför 

man väljer viss litteratur.  

Samtliga informanter lyfter fram högläsningen som det främsta momentet i 

undervisningen där skönlitteraturen kommer in. Lärarna menar att högläsningen är 

nödvändig och att det finns olika skäl till det. Bland annat får eleverna då tillfälle att 

möta svåra ord, samtala och diskutera kring litteraturen samt få en trevlig stund 
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tillsammans i gruppen. Således är högläsning en uppskattad metod i undervisningen 

hos de samtliga informanterna. 

Resultatet visar att en kombination av klassiker, det vill säga äldre barnlitteratur så som 

Astrid Lindgrens böcker, och nyare barnlitteratur i undervisningen tycks vara det som 

lärarna i vår studie försöker eftersträva. Den äldre litteraturen, klassikerna, uppger flera 

lärare i studien att man väljer för att man själv kom i kontakt med den som barn eller att 

valet grundar sig i att det är litteratur som bör finnas med i undervisningen av olika 

skäl. Den nyare skönlitteraturen kommer in dels beroende på intresset hos eleverna 

men även för att lärarna själva anser att nyare skönlitteratur är spännande och fångar 

elevernas uppmärksamhet på ett annat sätt än klassikerna. Den nya litteraturen kan 

även lyfta upp ämnen som inte går att finna i klassikerna. En av lärarna menar att man 

även med hjälp av klassikerna kan belysa aktuella ämnen men på ett annorlunda sätt än 

med nyare skönlitteratur. Sett till det lärarna säger i studien så ser vi att såväl ny som 

äldre litteratur därmed kan användas för att lyfta viktiga och aktuella ämnen men på 

olika sätt och med olika syften. De böcker som nämns av lärarna i studien är fram för 

allt Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Dessa benämns som 

klassiker. En av lärarna nämner även Elsa Beskows böcker och en annan lärare lyfter 

fram Gunilla Bergströms Alfons Åberg som en del av de klassiker som kommer in i 

undervisningen.  

I vår studie menar lärarna att skönlitteraturen har en betydande roll i undervisningen 

på flera sätt. En av informanterna menar dock att det kan vara svårt att lägga fokus på 

barnlitteratur då kunskapskrav och måluppfyllelse tar mycket tid. Flera lärare i studien 

menar att man med hjälp av skönlitteraturen kan ge eleverna en inblick i hur andra 

människor lever samt utveckla deras föreställningsförmåga. Läsning av skönlitteratur 

kan ge eleverna ett ökat intresse för läsning och böcker. Några lärare lyfter även fram 

hur nödvändigt det är att lärare är en läsande förebild, där de bland annat är medvetna 

om vilken barnlitteratur som finns inom bokvärlden.  

 

 



   
   
 

37 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att lärarna i studien väljer skönlitteratur utifrån olika aspekter. Valet 

tycks så gott som alltid vara genomtänkt och ingen av lärarna verkar anse att valet av 

skönlitteratur är svårt. Lärarna i studien tycks göra medvetna val när de väljer 

skönlitteratur till undervisningen, då de menar att de har en tanke och ett syfte bakom 

den valda boken. Precis som resultaten i Brinks (2009), Ross (2017) och Molloys (2002) 

studier, så visar vår studie att lärare ofta väljer skönlitteratur baserat på egna 

preferenser och vad de tror kan fånga eleverna. Ofta väljer lärarna en bok som kan 

hjälpa dem att lyfta ett specifikt ämne eller budskap, beroende på vad som känns 

aktuellt. Studien visar, likt resultatet i McCaffrey och Hisrichs studie (2017, s. 95-98), 

att bokens språkliga nivå, elevernas språkkunskaper och klassens sammansättning är 

betydande kriterier för vilken bok lärarna väljer. 

Bessant (1997) menar att det är nödvändigt att lärare är en läsande förebild och läser 

den litteratur som ska användas i undervisningen. Lärarna i vår studie tar sig tid att läsa 

och sätter sig in i de böcker som ska vara med i undervisningen. En av lärarna i studien 

menar dock att skönlitteraturen får stå åt sidan i undervisningen för att hinna med 

andra moment. Andersson (2015) lyfter fram att skönlitteraturen kan fungera som ett 

hjälpmedel inom läs- och skrivinlärningen. Läsning av skönlitteratur behöver därmed 

inte vara ett moment för sig utan kan inkluderas i olika delar av undervisningen. 

Exempelvis genom ett temaarbete. Således kan lärarna på ett effektivare sätt få in 

skönlitteraturen i undervisningen om tidsbrist är en återkommande faktor till varför 

man inte använder sig av skönlitteratur.  

Studien visar att lärarna använder sig av barnlitteratur av olika anledningar och vid 

olika tillfällen. Skönlitteraturen används i utbildningssyfte och för att förmedla 

budskap. De använder litteraturen för att det ska vara en trevlig stund för barnen och 

väcka deras intresse för böcker. Det stämmer överens med det som Kåreland (2008) och 

Jönsson (2007, s. 16) nämner kring barnlitteraturens syfte och betydelse för gruppen.  

Sett till det som Martinsson (2016, s. 3-4) nämner om skilda uppfattningar om den goda 

litteraturen så kan vi se en blandning av uppfattningar i vår studie. Lärarna talar om 
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skönlitteraturens innehåll och hur det kan användas för att exempelvis lyfta ett budskap 

eller tema. Det kan därmed tolkas som att innehållet är avgörande för hur god påverkan 

litteraturen har på eleverna. En lärare lyfter dock fram att det inte finns några böcker 

som är fel utan valet av arbetssätt kring böckerna är avgörande för om litteraturen för 

med sig något gott eller inte. Vi har inte framhävt begreppet den goda litteraturen 

under intervjuerna men vår tolkning av det lärarna säger i studien ger oss en bild av hur 

de ser på skönlitteraturen.  

Högläsning som undervisningsform är något som informanterna återkommer till flera 

gånger under intervjuerna. Högläsning har visat sig ha flera positiva effekter på barns 

utveckling. Genom högläsningen utvecklas barnens ordförråd och chanserna ökar för att 

skapa ett intresse för böcker. Dessa delar lyfter även informanterna i studien fram när vi 

samtalar om högläsning. Precis som Jönsson (2007, s. 238) menar är gemensam läsning 

så som högläsning samt diskussioner om den lästa litteraturen en form av 

stödstrukturer. Eleverna får möta texter de kanske inte skulle klara av att läsa på egen 

hand (Jönsson, 2007, s. 16). Högläsning är en väsentlig del i undervisningen, både 

enligt informanterna i studien och enligt tidigare forskning. Kanske är det så att valet av 

skönlitteratur inte är avgörande för högläsningen utan det viktigaste är att högläsningen 

faktiskt äger rum och får ta plats i undervisningen.  

Trots att tidigare forskning (Kåreland, 2013, s.122; Brink, 2009, s. 147) och samtliga 

informanter menar att tillgången på böcker och ett bibliotek är viktigt för valet av 

skönlitteratur samt för elevernas möjlighet att bekanta sig med böcker, så är det ingen 

av informanterna som säger att de kontinuerligt besöker ett bibliotek med sina 

elever. En av lärarna i studien nämner det faktum att eleverna bör få komma i kontakt 

med böcker mer. Vår tanke är att tidsbrist kan vara en av orsakerna till varför de inte 

går till biblioteket. Det är mycket som ska hinnas med i skolan och besök till bibliotek 

där eleverna får möjlighet att bekanta sig med böcker prioriteras lätt bort, då annat kan 

anses som viktigare. I studien fick vi även information från en lärare att på hens skola så 

har de inte alltid tillgång till skolans bibliotek. Det beror bland annat på att lektioner 

hålls i skolbiblioteket.  
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Flera lärare i studien lyfter fram läroplanen som en anledning till varför de väljer viss 

skönlitteratur, så som klassiker. Det som står i läroplanen gällande skönlitteratur i 

undervisningen är att eleverna ska få ”möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2019, s. 257). Undervisningen ska 

även lyfta fram ”några skönlitterära barnboksförfattare” (Skolverket, 2019, s. 259). Det 

finns dock inga andra riktlinjer i läroplanen för grundskolan om vilken skönlitteratur 

som ska ingå i undervisningen eller att klassiker måste vara en del av undervisningen. 

Det finns heller inte någon litterär kanon att förhålla sig till. Trots detta menar flera 

informanter att läroplanen är en anledning till varför de väljer en viss typ av 

skönlitteratur, exempelvis klassiker, i sin undervisning. Kan det vara så att det existerar 

en dold litterär kanon bland majoriteten av lärare? Vår uppfattning är att det kan finnas 

någon form av dold litterär kanon bland flera lärare i studien då majoriteten av 

informanterna nämner klassiker som en självklar del av den skönlitteratur som ska ingå 

i undervisningen. Begreppet klassiker är dock svårtolkat då det är svårt att avgöra vilken 

skönlitteratur som innefattas av detta begrepp. Precis som Martinsson (2016, s. 4) 

skriver så finns det en föreställning kring begreppet klassiker och att dessa litterära verk 

är just klassiker för att de överlevt under en längre tidsperiod och ses som litteratur av 

hög kvalitet. Mer rätt bör kanske vara att säga skönlitteratur av hög kvalitet istället för 

begreppet klassiker. Skönlitteratur av hög kvalitet skulle då kunna innefatta både äldre 

och nyare skönlitteratur. Våra tankar är att hög kvalitet i sig skulle kunna bedömas 

bland annat utifrån bokens språkliga kvalitet, estetiska framställning och litterära 

budskap. En litterär kanon som består av skönlitteratur med hög kvalitet, skulle kunna 

ses som ett stöd för lärare i deras val av litteratur och bidra till att alla elever i skolorna 

får möta samma skönlitteratur oavsett lärarens personliga preferenser. Men när det 

handlar om att följa någon form av litterär kanon, som innebär att välja samma 

skönlitterära verk till sin undervisning oavsett hur elevgruppen ser ut, bör man ha i 

åtanke det som Molloy (2002, s. 315) skriver:  

Om textens betydelse skapas i transaktionen mellan läsare och text, så bär inte heller 

en text på en enda förutbestämd mening. Den innehåller inte heller vissa frågor eller 

värderingar som ständigt kan aktualiseras på samma sätt för varje läsare i en grupp. 

Det innebär att skolan bör sträva efter ett bredare och mer varierat textval i skolorna. 
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Den rutinisering av lärares metodiska gestaltning som innebär att man varje år läser 

samma bok i samma årskurs, bör kanske undvikas. 

Trots att lärarna i studien har olika lång yrkeserfarenhet så svarar de på liknande sätt 

när det gäller valet av skönlitteratur. En skillnad dock, när det gäller yrkeserfarenhet, är 

att de lärare med längre yrkeserfarenhet pratar om viss skönlitteratur som att de vet att 

vissa böcker fungerar bättre än andra i en elevgrupp. Men sett till det som Molloy 

(2002, s. 315) menar så kan man aldrig ta för givet att en bok passar en elevgrupp för att 

samma bok har passat i en annan elevgrupp. Läraren bör därmed alltid se till sin 

aktuella elevgrupp och vilken skönlitteratur som kan passa just den gruppen i sitt val, 

utifrån olika kriterier, så som elevernas intressen, förutsättningar, erfarenheter och 

kunskap. Läraren bör därmed inte följa en litterär kanon utan eftertanke. Lärarna i vår 

studie lyfte dock fram att de alltid tar hänsyn till den elevgrupp som skönlitteraturen är 

tänkt att användas till.  

 

5.3 Metoddiskussion 
 

Semi-strukturerade intervjuer valdes som metod då vi ansåg att vi genom intervjuer 

skulle få fram nödvändig information för studien. När vi genomfört de åtta intervjuerna 

hade vi skapat oss ett material med gott om information till studien. Relationen mellan 

intervjuare och informant kan ha en påverkan på resultatet och därför anser vi att det är 

relevant för studiens reliabilitet att lyfta fram att vi är bekanta med majoriteten av 

lärarna i studien. Bryman (2018, s. 268) menar att materialet och resultatet kan 

påverkas utifrån relationen mellan intervjuaren och informanten. Om informanterna 

och intervjuaren har en alltför avslappnad relation mellan varandra så finns risken att 

intervjun påverkas på olika sätt, samt att forskarens egna åsikter präglar resultatet. 

Dock hade inte vi en alltför avslappnad intervju och vi delade inte med oss av våra egna 

åsikter. Vi upplevde att informanterna var lättsamma, vilket således kan ha påverkat 

deras svar. De kan ha gett svar för att göra oss nöjda med intervjun eller för att vi ska få 

en bättre bild av dem. 
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Beroende på informanternas svar så ställde vi olika följdfrågor och det kan ha påverkat 

resultatmaterialet. Det bidrog till ledande frågor i de senare intervjuerna, vilka 

exempelvis var “Vad tycker du kan bidra till bättre tillgång på böcker för eleverna?”, 

”Använder du klassiker i undervisningen?” eller ”Anser du att utbudet i skolans 

bibliotek påverkar ditt val av skönlitteratur?”. Dessa följdfrågor kan ha styrt 

informanterna till ett specifikt svar och bidragit till att informanterna fått olika frågor. 

Bryman (2018, s. 325) menar att ledande frågor riskerar att leda informanten till ett 

visst svar. Således kan informanterna uppleva att intervjuaren förväntar sig viss 

information. Vi valde att ställa dessa följdfrågor då flera informanter talat om dessa 

områden i tidigare intervjuer och vi ansåg att det var relevanta delar att inkludera i vår 

studie.  

 

6 Avslutning 
I denna del av studien presenterar vi våra slutsatser samt förslag på framtida forskning 

inom området. Vi har delat in kapitlet i slutsatser och framtida forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
 

Våra slutsatser av studien är att samtliga lärare väljer skönlitteratur till undervisningen 

baserat på elevernas intressen, aktuella teman och budskap, tillgången på böcker samt 

med stöd av läroplanen. Lärarnas egna preferenser av skönlitteratur är även något som 

påverkar valet. Flera av lärarna säger att de väljer klassiker för att de anser att de bör 

vara en del av undervisningen. De menar att det är betydelsefullt för eleverna att få ta 

del av denna äldre litteratur samt att klassikerna helt enkelt ska finnas med. Vi menar 

därmed att det existerar en form av dold litterär kanon bland vissa lärare. Frågan om 

denna dolda litterära kanon är något positivt anser vi svårt att uttrycka sig om då en 

litterär kanon har såväl fördelar som nackdelar, vilket vi har diskuterat tidigare i vår 

studie. Barnlitteraturen används främst inom momentet högläsning hos samtliga lärare 

i studien. Vår slutsats är att högläsningen är avgörande för att barnlitteraturen ska 

kunna ta plats i undervisningen, något som vi också menar att den bör göra. Läsning av 
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skönlitteratur för barn har många fördelar och bör vara ett återkommande moment i 

undervisningen. Flera av lärarna lyfter fram att de använder skönlitteratur i flera ämnen 

för att belysa ett tema eller budskap. Skönlitteraturen ses ständigt som god hos lärarna 

och det är ingen av dem som lyfter fram att skönlitteraturen skulle kunna föra med sig 

något negativt. Om vi hade ställt frågan om skönlitteraturen kan medföra något negativt 

till elevgruppen hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Men vår slutsats är ändå 

att lärarna ser litteraturen som god och att valet av skönlitteratur ofta baseras på den 

aktuella elevgruppen.  

 

6.2 Framtida forskning 

 

För att utöka kunskaper kring lärares val av skönlitteratur i undervisningen skulle 

framtida forskning om en litterär kanon och dess existens kunna vara aktuell. Vi skulle 

även vilja öka kunskaperna om hur grundskolelärare f-3 ser på barnlitteratur. Vi vill 

därmed se om det finns olika åsikter om hur lärare ser på böcker. Det skulle vara 

intressant att se om resultatet visar att grundskolelärare f-3 ser olika på en variant av 

böcker eller någon bokgenre. Forskning inom detta område kan även fördjupas gällande 

synen på skönlitteraturen som god och hur lärare ser på litteraturen och användandet av 

den.  

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i frågan hur eleverna påverkas av den 

skönlitteratur som läses i undervisningen, samt få veta mer om elevernas preferenser 

när det gäller barnlitteratur.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
  

1. Vad heter du?  

2. I vilken årskurs undervisar du?  

3. Yrkesbakgrund? Behörighet årskurser?  

4. Hur kommer barnlitteraturen in i din undervisning?  

5. Vilken roll anser du att barnlitteraturen spelar i undervisningen? Hur viktig är 

den?  

6. Vilken barnlitteratur väljer du? Ge exempel.  

7. Varför väljer du den?  

8. Hur ser tillgången på barnlitteratur ut?  

9. Har ni ett eget bibliotek på skolan?  

10. Har ni böcker i klassrummet?  

11. Hur mycket använder ni barnlitteratur?  

12. Har barnen fri tillgång till böcker i skolan? Tex egen ”bänkbok”?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Information om studie kring lärares val av barnlitteratur 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi är två 

lärarstudenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. Vi genomför 

just nu en studie kring f-3 lärares val av barnlitteratur i undervisningen och vill därför 

genomföra intervjuer med grundskolelärare i årskurserna f-3. Syftet med denna intervju är att få 

större kunskap kring hur lärare i årskurserna f-3 väljer barnlitteratur i undervisningen. Vi 

kommer genomföra flera intervjuer med olika lärare och er skola har slumpmässigt valts bland 

flera skolor i kommunen.   

Uppgifter om såväl elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler 

om konfidentialitet och sekretess. Varken elever eller lärares namn eller namn på skolan 

kommer att framgå i arbetet. När det gäller enskilda intervjuer får alla lärare information om att 

deltagandet är frivilligt, vid förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får även information 

om att de alltid har möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. Ingen fotografering eller 

videoupptagning förekommer. Däremot önskar vi spela in intervjun men endast om 

informanten godkänner inspelning. Den information vi samlar in från intervjuerna kommer 

användas i vårt självständiga arbete som publiceras för allmänheten på www.diva-

portal.org under våren 2020.  

Med vänlig hälsning, 

Hanna Sarajlic och Joanna Persson 
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