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Detta examensarbete undersöker hur lärare i år 4 arbetar med skönlitteratur och 

boksamtal i sin undervisning. I studien har Chambers modell och forskning kring 

skönlitteraturens roll i undervisningen samt samarbetet mellan skola och folkbibliotek 

undersökts. Lärare och bibliotekarier har intervjuats och dessa intervjuer har legat till 

grund för studiens resultat.  

Studien visar att lärares egna engagemang, kunskap och intresse är avgörande för 

hur man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med skönlitteratur för att nå delar av 

målen i svenska. Det framkommer också att reflekterande läsning bidrar till att utveckla 

elevernas språk och ordförråd. I vår studie framkommer det av tidigare forskning och 

resultaten från intervjuerna att ett bättre samarbete mellan skola och folkbibliotek skulle 

vara önskvärt. För att få ett bättre samarbete mellan skola och folkbibliotek behövs det 

ske förändringar på politisk nivå.  

 

Nyckelord: skönlitteratur, boksamtal, Chambers, reflekterande läsning, bibliotek.  
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1 Inledning 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med Aidan Chambers (1998) Böcker inom 

oss. Boken är tänkt som en inspiration till att föra boksamtal med barn och elever. 

Chambers vill genom boken uppmärksamma varför boksamtal är så givande och han 

menar att när vi samtalar om det lästa får man förståelse över sina tankar och ser dem i 

ett annat ljus. Boken väckte vårt intresse då vi studenter fick arbeta med modellen. Vi 

märkte att vi genom boksamtalen fick en djupare förståelse för det lästa och kände ett 

starkare engagemang för boken. Efter gemensamma samtal kring den litteratur vi läst 

kunde vi tolka och diskutera boken ur fler infallsvinklar. Vår erfarenhet från vår 

verksamhetsförlagda utbildning är att man inte använder sig av boksamtal i 

grundskolan. Det har mest samtalats sporadiskt kring läst litteratur och många gånger 

lämnas eleverna ensamma med sina läsupplevelser och förväntas eventuellt göra en 

skriftlig recension av boken. Vi blev därför nyfikna på att undersöka hur lärare använder 

sig av skönlitteratur i sin undervisning samt att ta reda på om och hur de arbetar med 

boksamtal och om de använder sig av Chambers modell. Biblioteket har en viktig del i att 

förse barn och ungdomar med böcker samt att inspirera till läsning så därför valde vi att 

titta på samarbetet mellan skola och bibliotek. Forskning visar att elevers läsintresse 

minskar och utifrån detta känns det viktigt att uppmärksamma bibliotekets och skolans 

roll i att stimulera barn och ungdomar till läsning. Detta är en kvalitativ studie som 

bygger på intervjuer med två stycken lärare i år 4 och två bibliotekarier. 

 

1.1 Syfte 
Vi har i detta arbete undersökt hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen. Hur 

arbetar lärare i år 4 med skönlitteratur och boksamtal? Vi har fördjupat oss i Chambers 

modell samt undersökt hur lärare anser att det är att arbeta med den, vilka fördelar och 

hinder finns det? Vi har även frågat två lärare i år 4 om de anser att Chambers modell 

främjar elevernas förmåga att reflektera och tolka texter. Eftersom biblioteket har en 

betydelsefull roll att inspirera till läsning valde vi att titta på hur samarbetet fungerar 

mellan skola och folkbibliotek.  
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1.2 Uppsatsens disposition 
Vi har valt att disponera vår uppsats i sex kapitel. I det första kapitlet beskriver vi 

studiens syfte samt vilka frågeställningar vi arbetat utifrån. I kapitel två behandlar vi 

tidigare forskning och teorier inom ämnet samt reder ut begrepp och definitioner i det 

berörda ämnet. Metod och material beskriver vi i det tredje kapitlet där vi också tar upp 

urval, genomförande, etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet. I det fjärde kapitlet 

redovisar vi sammanställningen av intervjuerna. I det femte kapitlet diskuterar vi 

resultaten, drar slutsatser och kopplar till tidigare forskning samt utvärderar metoden. 

Avslutningsvis i kapitel sex gör vi en sammanfattning av vår studie samt diskuterar 

frågeställningar som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom ämnet.  
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2 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel gör vi en litteraturgenomgång om tidigare forskning inom ämnet samt 

visar på vad skolans styrdokument säger om skönlitteratur i undervisningen.   

 

2.1 Skönlitteratur  
Enligt Molloy (2008:11) är läsförståelse en viktig kompetens för alla individer för att 

aktivt kunna delta i samhällslivet. Hon menar att förmågan att läsa med förståelse och 

förstånd är en nödvändighet för att kunna fatta beslut och göra ställningstaganden i ett 

demokratiskt samhälle. Enligt den nya läroplanen framhålls språket som människans 

viktigaste redskap för att kommunicera, tänka och lära. I kursplanen i svenska står det 

att eleverna ska i undervisningen ges möjlighet till att ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften” (Lgr 11:22).  

 Enligt Kåreland (2009:14) är det viktigt att ha i åtanke vilken utgångspunkt man 

väljer att ta när man diskuterar barnböcker och barns läsning. Kåreland påpekar att det 

estetiska sällan ges ett eget värde och hon menar också att skolan ofta har en alltför 

instrumentell litteratursyn. Därmed blir ambitionen med skolans litteraturläsning, 

menar hon, att enbart förmedla den rätta uppfattningen om demokrati och genus, samt 

att utveckla god moral och läs- och skrivförmåga hos eleverna. En annan viktigt aspekt i 

detta sammanhang hävdar Kåreland är hur vuxna väljer att se på barnet, är barnet en 

individ som själv aktivt lär sig genom egna processer i samspel med kompisar och vuxna 

eller är barnet en individ som ska vara föremål för de vuxnas uppfostrande ambitioner? I 

Tankar om barnlitteraturen diskuterar Hellsing (1999:26) barnböckernas roll i 

samhället. Han anser att barnboken har fyra uppgifter: att lära barnet behärska språket, 

att orientera barnet i tid och rum, att lära barnet samspela socialt samt att läsning ska 

vara lustfyllt.  

 Enligt Kåreland (2009:52) har barnlitteratur historiskt sett spelat en stor roll i 

barnets uppfostran. Med hjälp av litteraturen kunde önskvärda värderingar och normer 

präntas in i de unga, oavsett om det gällde religion, arbetsamhet eller renlighet. Efter 

andra världskrigets slut skedde stora förändringar i samhället. Barnet fick en högre 
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status i samhället, ett exempel är att barnbidraget införs. I barnböckerna framhålls 

barnets perspektiv och vuxenvärlden framställs mer som stelbent och ifrågasätts, vilket 

bryter mot det tidigare synsättet då vuxenvärlden stod för auktoriteten. I 

barnlitteraturen släpps individualism, kreativitet och upptäckarlust in och en mer 

problematisk vardagsverklighet visades upp i litteraturen. Kåreland (2009:102) menar 

att barnlitteraturen historiskt sett har kopplingar till den pedagogiska traditionen. 

Barnet skulle via litteraturen socialiseras och uppfostras.  

 

2.2 Skönlitteraturens roll i skolan 
 Enligt Kåreland (2009:105) har det under en längre period diskuterats vilken roll 

skönlitteraturen ska spela i skolans värld. Kåreland anser att bilden idag är ganska 

splittrad. Hon menar att de motsättningar som finns oftast bottnar i frågor som gäller 

skolan som institution. Hon påpekar att det betonas i styrdokument att skolan både har 

ett kunskaps- och ett demokratiuppdrag. Svenskämnet beskrivs ofta menar Kåreland, 

som ett demokratiämne och detta synsätt medför många gånger att skönlitteratur 

används för att diskutera ett specifikt ämne som gärna tar sin utgångspunkt i elevernas 

egna erfarenheter. Hon påpekar att forskning visar att det sällan ges tillfällen i skolan att 

sätta den litterära texten i fokus. Å andra sidan menar Kåreland är det viktigt för att 

undervisning ska bli meningsfull att den knyter an till elevernas erfarenheter. Detta 

medför dock en risk, att inte den litterära texten behandlas utan att det enbart görs 

personliga associationer.  

Persson (2007:6) skriver att frågorna om, hur och vad eleverna bör läsa i skolan 

bör sättas in i ett större sammanhang. Han menar att litteraturen idag konkurrerar med 

andra medier som dator och tv-spel vilket gör att litteraturen inte har samma ställning 

som den en gång har haft. Forskning visar att litteraturläsning inte längre är något 

självklart val bland barn och ungdomar. Trots alla satsningar som görs med 

läskampanjer menar han att vi inte kan blunda för det faktum att vi inte längre lever i ett 

kulturellt homogent samhälle. Förr skulle skolan stå för en nationell fostran och den 

underliggande ideologin var konservativ och idealistisk. Det var då lättare att svara på 

vad, hur och varför eleverna skulle läsa. Det vidgade textbegreppet har blivit mer och 

mer aktuellt och omdebatterat i skolans värld. Persson påpekar att svenskämnet bland 



9 

 

annat genom det vidgade textbegreppet har försökt att anpassa sig till de kulturella 

förändringarna. Han menar att forskare därför ifrågasätter litteraturens framtida roll 

och en viktig aspekt är enligt Persson vilka attityder och kunskaper som kommer att 

finnas hos framtidens svensklärare. Forskning har även visat att elevers intresse för 

litteraturläsning minskar och elever har svårt att göra en litterär analys. 

  

2.3 Reflekterande läsning 

Litteraturpedagogen Molloy (2008:333) förespråkar att litteraturen bör vara en 

plattform för reflekterande läsning genom gemensamma diskussioner. Hon menar att 

eleverna får vid läsning av olika typer av skönlitterära texter, och framför allt under 

gemensamma diskussioner om dessa texter, möjlighet att utveckla sin förmåga att ta 

ställning vilket bidrar till ökad förståelse för omvärlden. Molloy hävdar att samtal kring 

läst skönlitteratur bör vara minst lika viktigt som själva läsningen i skolan. Hon påpekar 

att många gånger läggs fokus på att eleverna ska skriva recensioner istället för att 

samtala om sina läsupplevelser. Molloy menar att målet istället borde vara att få 

eleverna att känna ett eget intresse för att läsa skönlitteratur. Både Chambers (2004:15) 

och Molloy (2008:70) hävdar att bland det viktigaste när man arbetar med 

skönlitteratur i skolan är att samtala om det man läst.” Aldrig har jag själv, när jag läst ut 

en bok, tänkt: nu ska jag skriva en recension av den här boken! Nej, vad jag har tänk är: 

nu måste jag prata med någon om den här boken!” (Molloy 2008:333).             

 

2.4 Dysthe och dialogen 

Dysthe (1996:220) förespråkar den dialogiska undervisningen genom det flerstämmiga 

klassrummet där samtalet är centralt. Hon menar att det som avgör om ett klassrum är 

dialogiskt eller inte är på vilket sätt samtal och skrivande används för att främja 

inlärningen. Hon menar att den dialogiska undervisningen grundar sig på ett samspel 

mellan lärare och elever samt mellan eleverna. Dysthe betonar vikten av att läraren är 

medveten om betydelsen av det sociala samspelet när man integrerar samtal och 

skrivande för att det ska främja inlärningen och utvecklingen. I sin dialog med eleverna 

menar Dysthe att man ska använda sig av autentiska frågor vilket innebär att man 
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använder sig av frågor som inte på förhand har ett givet svar (1996:58). Sådana frågor 

brukar kallas öppna frågor och genom att läraren inte sitter inne med svaret blir 

frågesituationen autentisk och eleverna ges möjlighet att komma med sina egna tankar i 

diskussionen. En lärare som använder sig av autentiska frågor är inte ute efter att ta reda 

på om eleven har lärt sig ett visst stoff utan är intresserad av elevens förståelse, tolkning 

och reflektion. Dysthe använder sig av begreppet ”scaffolding” (1996:56), vilket kan 

förklaras som en slags stödstruktur som handlar om att utnyttja den utvecklingszon där 

eleverna befinner sig och hjälpa dem att komma vidare med det de inte klarar på egen 

hand. Stödstrukturen består av läraren eller andra elever som kommit längre i sin 

utveckling. En viktig förutsättning för denna utveckling, menar Dysthe, är dock att 

eleverna känner en inre motivation för att lära sig mer och ser nyttan i det. Dysthe 

menar att det dialogiska och flerstämmiga klassrummet är grunden för reflektion, 

lärande och skapandet av elevernas grundläggande värderingar vilket främjar deras 

utveckling till demokratiska individer. 

 

2.5 Boksamtal enligt Chambers 

Enligt Chambers (1998:13) bör det finnas ett samspel mellan läsmiljö och boksamtal. 

Han menar att det är viktigt att vuxna skapar bra miljöer med lättåtkomliga, 

inspirerande och lockande böcker. Miljön ska vara utformad så att den inbjuder till 

lässtunder, där barnen får lyssna till högläsning och uppmuntras att vardagsprata om 

det lästa. Chambers påpekar att om barn får uppleva och träna på att samtala kring läst 

litteratur tidigt blir de väl förberedda för att delta i formella samtal kring litteratur. 

Chambers använder sig av ”läsandets cirkel” (se figur 1), ett diagram som hjälp för att 

förklara läsandets olika delar och hur de är beroende av varandra. Han menar att 

läsandets cirkel börjar med ett val, att välja en bok är ett måste innan läsningen kan 

börja. Nästa steg i cirkeln är själva läsningen och den innefattar mer än bara avkodning. 

Läsningen är mer komplex än så, det handlar om att få en förståelse för det lästa och att 

bli delaktiga i läsandets drama. Den tredje delen i läscirkeln är reaktion och respons. 

Chambers menar att det är här de organiserade boksamtalen och vardagsprat om böcker 

är viktiga för att bilda en helhet i läsandets cirkel. Vuxenstödet (dvs. lärare, 

bibliotekarier, föräldrar och författare) är enormt viktigt i läsandets cirkel då den vuxna 
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skapar förutsättningar och gör det möjligt för barnen att bli litterära läsare. 

 

ATT VÄLJA 

(Bokbestånd, åtkomlighet, tillgänglighet,  

skyltning och presentation) 

 

               

VUXENSTÖD 

                                                                       

                              

                           ATT LÄSA                                           REAKTION/RESPONS 

                      (Tid att läsa, högläsning,                                                   (Vardagsprat om böcker,                          

                               tyst läsning)                                                                 organiserade boksamtal) 

 

 

 

 

Figur 1.  

”Läsandets cirkel” Efter Chambers, (1998:13) 

 

2.5.1 Boksamtalet som process 

Enligt Chambers (1998:18) innehåller ett framgångsrikt boksamtal tre ingredienser: 

entusiasm, frågetecken och kopplingar.  För att skapa dynamik i samtalet menar han att 

det är viktigt för läraren att locka fram både det som eleverna gillade respektive ogillade 

i boken. Genom att lyfta fram eventuella frågetecken ges eleverna möjligheter att reda ut 

svårigheter och genom andras tolkningar hitta nya samband och mönster. Chambers 

menar att boksamtal innebär så mycket mer än att bara berätta saker för varandra. Han 

påpekar att det är en betydligt mer komplicerad och gemensam aktivitet där människor 

samspelar genom att framföra sina olika åsikter och funderingar om boken.  

Chambers (1998:24) har i boksamtalen kunnat urskilja fyra olika sätt att samtala 

kring en bok som kan bidra till ett ökat engagemang för boken. Det första är att säga 

något för sin egen skull vilket, enligt Chambers kan hjälpa läsaren att förstå det lästa och 
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ställa frågor för att få igång sina tankegångar istället för att låsa dem. Ett annat sätt är att 

säga något till andra, vilket man antingen gör för att klargöra sina egna tankegångar eller 

för att berätta något. Målet med kommentaren är främst att få en tolkning av det som 

sagts vilket kan leda till ny förståelse. Det tredje sättet är att säga något tillsammans. 

Människan har en egen drivkraft att tillsammans med andra medvetet söka svar på de 

funderingar som är för komplicerade att klara av på egen hand. Till sist menar Chambers 

att vi har en drivkraft att säga något nytt i ett boksamtal. Dessa nya tankegångar menar 

han leder till en vilja att framföra sina nya insikter vilket lyfter samtalet och ger en ökad 

uppskattning av texten.  

 

2.5.2 ”Jag undrar” -inriktningen 

Chambers(1998:60) anser att det är viktigt att alla i ett boksamtal är överens om att allt 

är värt att berättas. Han menar att det är viktigt att vuxna inte avfärdar de tankar och 

kommenterar som dyker upp trots att de kan vara negativa. Han menar att det är viktigt 

att den vuxne visar intresse för det barnet säger och är uppmuntrande. Chambers har 

skapat ”Jag undrar” – inriktningen utifrån ovanstående tankegångar. För att inleda ett 

boksamtal använder sig Chambers av ”Tell me” som är den ursprungliga engelska 

termen som sedan blivit översatt till ”Jag undrar” istället för ”Berätta för mig”. 

Grundtanken med ”Jag undrar” – inriktningen är att man verkligen vill höra om 

läsarens upplevelser. Chambers anser att det är viktigt att undvika ”Varför”- frågan 

eftersom den begränsar svaren och många gånger blir hämmande samt att den inte 

erbjuder några öppningar. Han menar att ”Jag undrar” – inriktningen istället fokuserar 

på att hitta öppningar genom att man lyfter en viss detalj som gör det lättare för läsaren 

att börja samtala om boken. Enligt Chambers kan läraren fungera som en samtalsledare 

och använda sig av hans förslag på frågor. Dessa frågor har han delat in i tre grupper; 

grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Chambers betonar att dessa frågor inte 

ska ses som en mekanisk metod som man ska följa steg för steg utan de ska mer vara en 

inspiration och vägledning för läraren i hans eller hennes arbete med boksamtal.  
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2.5.3 Svårigheter 

Molloy (2008: 76) menar att Chambers modell för litteratursamtal kan ge eleverna ett 

mönster och en struktur för boksamtal. Men Molloy menar att det även finns flera 

svårigheter med modellen. Bland annat så ligger en svårighet i att man bör jobba i små 

grupper där samtalet måste få ta den tid som krävs. Hon menar att här blir det praktiskt 

svårt för mellanstadieläraren att kunna genomföra boksamtalet då man ofta har en hel 

klass själv och det är därför svårt att ta ut en del av klassen för att lämna övriga utan 

uppsyn. Det krävs då att en annan lärare/resurs kan gå in och jobba med klassen under 

den tiden, något som inte många skolor faktiskt har resurser för. En annan svårighet 

med Chambers modell, menar Molloy, är att läraren bör se upp med att inte låta barnets 

tankar, idéer och erfarenheter kring det lästa ta överhand, utan att litteraturen i sig 

också diskuteras.  

En annan svårighet för läraren menar Molloy (2008:77) är själva läsningen. Många 

som läser slukar en text från början till slut där slutet, att se vad som händer, är målet 

med läsningen. När eleven sedan ska berätta om boken återberättar de oftast 

handlingen, om de tyckte den var spännande och om slutet var lyckligt eller olyckligt. 

Vad som var spännande eller hur det kommer sig kan de sällan berätta. Molloy menar 

att eftersom läsningen oftast ses som en lustupplevelse så drar sig läraren för att vara en 

samtalsledare som ska gå in och styra denna lust. Läraren tror då ofta att risken blir att 

eleverna tappar sin läslust om man ska analysera allting. Men Molloy menar att det 

samtidigt finns en önskan hos eleverna att samtala om det lästa och om läraren då inte 

organiserar och strukturerar samtalet finns det en risk att man inte kommer längre än 

till att berätta olika episoder för varandra. Hon menar att det är två olika saker att 

återberätta en handling och att tala om en text. Om läraren vill föra ett samtal om 

litteraturen måste eleverna tänka medan de läser och läraren måste veta hur arbetet med 

texten ska fortgå.  

En annan pedagogisk fälla menar Molloy (2008:78) är den skiftande läsförmågan i 

elevgruppen. En del elever är goda läsare som är vana att reflektera och samtala kring 

olika texter medan andra elever är lässvaga och inte alls vana att samtala om sina 

läsupplevelser. Detta gör att läraren under boksamtalet måste lägga fokus på dem som 

inte fått denna träning och risken blir då att läraren åsidosätter de läsvana elevernas 
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behov: ”Fångad i denna pedagogiska fälla kan lärarens roll lätt bli domptörens, som 

matar vissa djur med små munsbitar och slänger köttstycken åt andra för att de ska hålla 

sig lugna.” Molloy (2008:79)   

 

2.6 Samverkan mellan skola och bibliotek 

Forskning visar att läsförmågan bland barn försämras. Eide-Jensen (2008:3) skriver i en 

rapport från svensk biblioteksförening att svenska barn läser allt mindre för nöjes skull, 

de besöker biblioteken i mindre utsträckning och tillgången till böcker i hemmet är dålig. 

Enligt Eide-Jensen visar forskning att vuxna biblioteksanvändare läser mer och oftare 

för sina barn. Det framkommer också i rapporten att klyftorna ökar mellan olika 

samhällsklasser. Nära 90 procent av vuxna med hög utbildning besöker bibliotek, läser 

och använder bibliotekets tjänster. Av de lågutbildade är det bara drygt 40 procent 

vuxna som besöker bibliotek. Eide-Jensen visar i rapporten vilken stor betydelse tillgång 

och närhet till ett bibliotek har för utveckling av läsintresse och läsfärdigheter hos barn 

och ungdomar, särskilt för de barn och ungdomar som sällan får besöka ett bibliotek på 

sin fritid. Enligt Eide-Jensen (2008:21) har de läsprojekt som gjorts mellan skolan och 

folkbibliotek oftast haft en ganska instrumentell syn på läsandet vilket innebär att 

läsningen främst ska bidra till förbättrad läsförmåga och gärna behandla 

integrationsfrågor eller mobbing, mycket sällan ges litteraturen i sig ett egenvärde där 

det konstnärliga får stå i fokus. Enligt Eide-Jensen finner man ofta i samarbetet mellan 

skolan och folkbiblioteket en traditionell form av läsfrämjande verksamhet vilket 

innefattar att en bibliotekarie håller såkallat bokprat, berättar på ett inspirerade sätt för 

eleverna om bra böcker de kan läsa. Enligt Limberg (2003:55) tar flera undersökningar 

fasta på Aidan Chambers resonemang om vad som är en god läsmiljö. De yttre 

förutsättningarna för läsning, enligt Chambers, är att det finns böcker och plats för 

läsning, vilket biblioteket kan erbjuda.  

 

2.6.1 Hinder i samverkan mellan skola och bibliotek 

Kulturrådet (2007:11) skriver i en rapport att det största hindret för att bibliotek och 

skola ska kunna mötas och samarbeta är att man har skilda sätt att arbeta och olika syn 
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på vad som ska uppnås. I rapporten konstaterar man att en rad olika samarbeten och 

projekt finns mellan skolan och folkbiblioteken men man har inte arbetat fram 

gemensamma mål för dessa verksamheter. Kulturrådet menar också att det finns en 

okunskap om varandras uppdrag, skolan har bristande kunskaper om hur de kan 

använda sig av biblioteket som ett pedagogiskt verktyg i den löpande undervisningen och 

biblioteket saknar kunskap om skolans uppdrag. Även i rapporten från 

biblioteksföreningen skriver Eide-Jensen (2008:4) att det är svårt att etablera ett 

långsiktigt och hållbart samarbete mellan skolan och folkbiblioteken där läsfrämjande 

arbete ses som en del i den vardagliga undervisningen och inte bara som ett tillfälligt 

projekt. En orsak till detta problem påpekar Eide-Jensen, är att folkbiblioteken och 

skolan är skilda organisationer där det behövs bättre strategier på politisk nivå för att nå 

varandra.  Enligt Ljungdahl och Öberg (2009:6) har var femte elev i Sverige inte tillgång 

till skolbibliotek eller boksamling. Ett stort framsteg i detta sammanhang påpekar 

Ljungdahl och Öberg är att skolbibliotekens pedagogiska betydelse har diskuterats på 

politisk nivå och inskrivning i skollag och skärpta kontroller ifrån skolinspektionen 

kommer på sikt förhoppningsvis att stärka skolbibliotekens framtida roll. 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken har enligt Eide-Jensen (2008:4) en gemensam 

uppgift, nämligen att verka för att stimulera och inspirera barn och ungdomar till att bli 

goda läsare. 

 

2.6.2 Framgångsfaktorer 

Enligt Ljungdahl och Öberg (2009:11) fyller skolbiblioteken en viktig funktion för att 

stärka elevers resultat i läsning. De menar att i dagens kunskapssamhälle är 

skolbiblioteket en länk som kan förena två viktiga funktioner, litteraturförmedling och 

informationssökning. Ett välfungerade skolbibliotek är en självklar del av samhällets 

infrastruktur.  Ljungdahl och Öberg påpekar att då räcker det inte att ställa i ordning en 

massa böcker och tro att man har skapat ett skolbibliotek. De menar att ett skolbibliotek 

även kan vara en sambandscentral och hålla ordning på vilka läromedel och litteratur 

som finns och vissa uppsättningar av böcker kan rotera mellan flera skolor. En viktig 

förutsättning i ett skolbibliotek är en duktig bibliotekarie som guidar och vägleder lärare 

och elever påpekar, Ljungdahl och Öberg.  
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Enligt Limberg (2002:53) kännetecknas en miljö som främjar elevers läs- och 

skrivutveckling av läsande och skrivande i en flerstämmig miljö, A-miljöer, där 

reflekterande läsning uppmuntras, där man arbetar ämnesövergripande, där elevers 

egen textproduktion står i centrum samt att elever och lärare kommunicerar i öppen 

dialog med varandra. Limberg anser att forskningen visar att bibliotekets pedagogiska 

roll har olika dimensioner: medierna, rummet, bibliotekarien, pedagogiken och 

informationssystemet. Dessa dimensioner behöver samspela med skolan och 

tillsammans bilda en helhet. Limberg påpekar att forskning visar att biblioteket verkat 

kvalitetshöjande när många av dessa dimensioner samspelat för att tillsammans 

åstadkomma läsfrämjande aktiviteter och meningsfullt lärande.  
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3 Metod och material 
Detta är en kvalitativ studie och enligt Stukát (2005:30) och Denscombe (2000:129) är 

den kvalitativa studiens huvuduppgift att förstå och tolka de resultat som framkommer, 

utan att förklara, förutsäga eller generalisera. Stukát (2005:35) menar att det är viktigt 

att reflektera över val av metod. Han anser att det är av stor betydelse att metodvalet 

grundas på vad forskaren har för avsikter med sin forskning och att metoden passar 

studiens syfte. Vi valde att intervjua både lärare och bibliotekarier för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Vi fann att våra intervjuer gled på den skalan som Stukát 

(2005:35) nämner där man växlar mellan semistrukturerad och ostrukturerad intervju. 

Våra ambitioner med dessa intervjuer var att respondenterna skulle ges möjlighet att 

utveckla sina svar. Huvudfrågorna vi använde under intervjuerna finns under bilaga 1 

och 2. Under avsnittet metoddiskussion utvärderar vi vårt val av metod. 
 

3.1 Urval  
 

Enligt Stukát (2005:124) är det viktigt att göra strategiska urval av de människor man 

vill hämta information ifrån. Man väljer då ut personer som har olika erfarenheter och 

ålder för att på så vis få fram olika uppfattningar och åsikter till undersökningen. 

Denscombe (2000:37) benämner samma företeelse för subjektivt urval och menar att 

respondenterna helt enkelt handplockas för att forskaren tror att just dessa kan ge den 

mest betydelsefulla informationen. När vi sökte respondenter var det viktigt att de kände 

till Chambers metod, vi ville också välja lärare som hade ett aktivt intresse av att arbeta 

med skönlitteratur i sin undervisning. Vi tyckte också att det var relevant att intervjua 

lärare som arbetar i år 4 eftersom eleverna då har kommit så pass långt i sin 

läsutveckling att det är möjligt att genomföra strukturerade boksamtal. Vi började med 

att skicka ut mail till slumpvis utvalda grundskolor i en stad i mellan Sverige. Responsen 

på mailen var dålig men genom personliga kontakter hittade vi två lärare som kändes 

relevanta för denna studie. Den ena läraren har en lång erfarenhet, 31 år i yrket och är 55 

år gammal och den andra läraren har varit i yrket i 13 år och är 35 år gammal.  Från 

början var det inte tänkt att denna uppsats även skulle undersöka samverkan mellan 

skola och bibliotek men efter hand upptäckte vi att detta var ett område vi ville få med 
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för att det kändes relevant och därför planerade vi om. Vi valde då att även intervjua två 

stycken bibliotekarier. Den ena bibliotekarien har varit verksam i 23 år och den andra i 

13 år. 

 

3.2 Etiska aspekter 

Enligt Denscombe (2009:150) finns det inom forskning ett individskydd som kan delas 

upp i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver dessa finns även rekommendationer 

om förhållningssätt som forskaren bör beakta. Vi har tagit hänsyn till dessa krav genom 

att alla respondenter har informerats om syftet med denna studie och att de förbehåller 

sig rätten att dra sig ur. Deras personuppgifter är konfidentiella och vi skriver inte vilken 

skola eller arbetsplats de arbetar på. De uppgifter som vi samlat in kommer att bevaras 

på ett säkert ställe och materialet kommer endast att användas i denna studie.  Vi har 

också erbjudit respondenterna att ta del av studien. 

 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna med respondenterna har skett efter arbetsdagens slut på respektive 

arbetsplats. De båda lärarna har intervjuats en och en under inspelning, varje intervju 

varade cirka 1 timme. Bibliotekarierna intervjuades tillsammans därför att både vi och 

respondenterna tyckte att det var passande för att de båda då kunde fylla på och 

tillsammans utveckla sina svar. Denna intervju varade också cirka 1 timme och spelades 

in. Under intervjuns gång har respondenterna fått tala fritt utifrån huvudfrågorna. 

Sedan sammanställdes intervjuerna och endast det som kändes relevant har använts 

vidare i studien.  

 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Stukát (2005:32) är syftet med kvalitativa studier att öka förståelsen av vissa 

företeelser och att forskaren intar ett holistiskt synsätt dvs. att man fokuserar på 

helheten och inte bara delarna. I denna studie har vi valt att göra 

ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer för att det passar syftet med vår studie där 
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vi avser att tolka och beskriva hur lärare i grundskolan arbetat med skönlitteratur i sin 

undervisning samt hur samverkan ser ut mellan skola och bibliotek. Vi anser dock att 

studiens tillförlitlighet hade stärkts ytterligare om vi också använt oss av ostrukturerade 

observationer för att jämföra respondenternas svar med verkligheten. Vår tanke från 

början var att använda oss av både intervjuer och observationer. Men detta gick inte av 

praktiska skäl att genomföra då respondenterna för tillfället arbetade med andra projekt 

i sin undervisning.  
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4 Resultat 

Här i kapitel fyra redovisar vi intervjuerna i olika avsnitt, först kommer de två 

lärarintervjuerna och sedan följer intervjun med bibliotekarierna. Vi har valt att 

benämna lärarna som Camilla och Doris och bibliotekarierna kallar vi Bertil och Anna..    

 

4.1 Sammanfattning av lärarintervjuerna 
Camilla är 55 år gammal och utbildad mellanstadielärare. Hon har varit verksam lärare i 

31 år och idag arbetar hon i år 4. Camilla berättar att hon arbetat mycket med 

skönlitteratur och läsförståelse i sin undervisning: ”varje morgon får eleverna läsa själva 

i sina böcker och sedan prata om sina läsupplevelser”. Camilla har en boll som skickas 

runt bland eleverna och när man får bollen uppmanas man att berätta lite kring sin 

läsning utifrån några reflekterande frågor som Camilla skrivit upp på tavlan. Camilla har 

hämtat inspiration till denna övning från Chambers ”jag undrar inriktning”. Camilla 

berättar att hon arbetat på detta sätt även innan hon kom i kontakt med Chambers men 

det nya var att samtala lite kring det lästa en stund varje dag och inte bara göra det efter 

att boken var utläst som hon gjort tidigare. 

Eleverna har i sina loggböcker en läsjournal där de för in alla böcker de läser samt 

ett läsutvecklingsschema. I läsjournalen får de också olika uppgifter, vissa uppgifter 

innebär att eleverna ska arbeta individuellt och andra uppgifter innebär att samarbeta i 

mindre grupper. Uppgifterna bygger på att reflektera över sin läsning genom att besvara 

olika frågor om texten eller kreativa uppgifter som kan vara att skriva ett brev från en 

karaktär till en annan. Camilla säger: ”läsjournalen är ett verktyg för eleverna som gör 

dem till goda läsare”. Camilla berättar att hon arbetar mycket med att eleverna får läsa 

samma texter. Eleverna får lära sig att läsa mellan raderna. Camilla berättar att eleverna 

får läsa texten hemma och sedan svara på olika typer av frågor där vissa svar går att hitta 

i texten och medan andra kräver att man förstår svaret av sammanhanget. Hon 

poängterar: 
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det är viktigt att eleverna sedan får samtala gemensamt kring sina svar vilket gör att det 

blir mer intellektuellt. Det blir intressanta diskussioner och jag upplever att eleverna blir 

mycket engagerade och vill höra sina kompisars resonemang kring sådant som inte går att 

läsa sig till i texten utan är egna tolkningar 

 

Camilla använder skönlitteratur som en ingång till olika temaområden och arbetar gärna 

ämnesövergripande för att eleverna ska se en helhet i sin kunskapsinhämtning. Eleverna 

har alltid en bänkbok och periodvis brukar Camilla även ge eleverna läsutmaningar som 

innebär att klassen har satt upp ett mål och när de nått målet belönas de med en rolig 

upplevelse. Efter att eleverna läst ut en bok får de göra bokrecensioner och presentera 

dem för varandra. ”Eleverna får aldrig bara skriva att boken var bra eller rolig utan det 

ska beskriva varför boken var det, så att det blir kvalitet”. 

Camilla berättar att i år 5 får eleverna i grupper om fyra läsa samma bok och sedan 

ha en bokcirkel. Eleverna blir då tilldelade olika roller som var spågumman Tina som 

förutspår, fröken detektiv som klargör, Nicke nyfiken som ställer frågor och Cowboy Jim 

som fångar in det viktigaste . Eleverna får prova på alla rollerna under perioden som 

bokcirkeln pågår. Camilla ser en tydlig progression i detta arbetssätt: ”eleverna klarar av 

att delta i en bokcirkel för att de vet hur det går till då de har fått öva på dessa roller samt 

analyserat och tolkat olika texter tidigare”. 

Camilla tycker att reflekterande läsning ger så mycket, hon påpekar: 

 

om man bara låter eleverna sitta och läsa har läraren ingen aning om vad eleverna lär sig. 

Genom att arbeta med att låta eleverna reflektera och samtala om en text eller bok får 

läraren en inblick hur eleverna tänker och förstår texten. Lärande sker i samspel med 

andra 

 

Camilla tycker att Chambers frågor är en hjälp och inspiration för läraren att komma 

igång med boksamtal: ”med hjälp av Chambers frågor skapas ett intresse för böcker och 

att samtala om det lästa”. Camilla känner att hon får bra stöd av bibliotekarierna i att 

välja ut bra litteratur och de brukar boka in bokprat någon gång per termin. Hon 

berättar också att de på skolan har eget skolbibliotek där en bibliotekarie arbetar. Hon 

tycker även att eleverna är duktiga på att inspirera varandra i att välja böcker. Camilla 
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önskar att hon själv hade mer tid till att läsa barn- och ungdomslitteratur.  

Camilla tycker att boksamtal och reflekterande läsning fyller många viktiga funktioner 

bara man ger eleverna tid till att prata och presentera böcker de har läst. Om eleverna får 

samtala om böcker och texter de har läst inspireras eleverna till att fortsätta att läsa 

böcker. Att läsa böcker ger sedan i sin tur en ökad förståelse för språket och hur det är 

uppbyggt både när det gäller stavning, grammatik och meningsbyggnad.  Läraren kan 

med hjälp av litteraturen titta på hur en text är uppbyggd, hur väljer författaren att 

beskriva karaktärerna, miljön eller olika sinnesstämningar? 

 

Många gånger tycker eleverna att de förstår boken eller texten de läser men inte förrän 

eleverna förstår vad det innebär att förstå en text märker jag som lärare att eleverna 

verkligen förstår vad de läser. Att kunna tolka och reflektera texter gör att det blir mer 

intellektuellt vilket gör att man blir en god läsare som är så oerhört viktigt (Camilla) 
 

Doris är 35 år och utbildad 1-7 lärare i svenska och SO. Hon har varit verksam i 13 år och 

idag arbetar hon i år 4. När Doris arbetar med boksamtal delar hon in eleverna i grupper 

om fyra där de läser samma bok. Eleverna får sedan i sina grupper föra samtal kring 

boken. Doris har då skrivit upp ett antal frågor på tavlan som eleverna kan utgå från och 

samtala kring. Doris fungerar som en samtalsledare och går runt och lyssnar på de olika 

grupperna och hjälper till där det behövs. Hon påpekar att det ofta blir en orättvis 

fördelning av hennes tid i grupperna då vissa grupper ofta behöver mer hjälp och stöd än 

andra. Men en fördel med gruppsamtalen är att hon kan skapa grupperna utifrån 

elevernas olika nivåer. Ibland sätter hon elever på liknande nivå ihop medan ibland 

sätter hon ihop elever på olika nivå så att de kan hjälpa varandra. Hon kan också 

anpassa litteraturen efter gruppen där vissa grupper får en svårare bok och vissa en 

lättare bok. Syftet med boksamtalet i grupperna menar Doris är att eleverna ska 

analysera själva litteraturen. Eleverna ska komma med sina egna tolkningar av texten 

och vad man tror att författaren har för budskap för att sedan jämföra och lyssna på 

varandra. Doris brukar även jobba med högläsning i helklass. Då läser eleverna själva 

högt en bit var och de andra sitter och lyssnar. Tanken med helklassläsningen menar 

Doris är att hitta grammatiken i skönlitteraturen. Doris berättar att materialet kommer 

från ”Bokklubben” som är ett material framtaget för att passa år 4. 
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Doris berättar om vad hon anser om Chambers modell. Hon tycker att: ”det mesta känns 

vettigt och bra men att den är rätt omöjlig att genomföra i praktiken”. Hon menar att det 

är många olika faktorer som spelar in som måste klaffa för att boksamtalet ska kunna 

fortgå på det sätt Chambers menar att det ska genomföras. Man har oftast en helklass på 

20-25 elever och då kan man inte ta ut en grupp om fyra och gå och sätta sig en timme 

för att föra boksamtal eftersom man även har ansvar för resten av klassen och måste 

finnas där för dem. Det finns oftast inte fler lärare att tillgå på skolan för att få den 

kontinuiteten som Chambers menar att man ska ha. ”Men grundtanken är bra och att 

man inte ska använda sig av ”varför frågan” och att ingenting är fel utan att man 

uppmuntrar alla tankar och idéer som dyker upp, det tycker jag är bra”. Doris berättar 

om att när hon började arbeta som lärare så arbetade hon aktivt med boksamtal enligt 

Chambers modell. Hon jobbade då på en skola där alla aktivt arbetade med sådana 

boksamtal och hon själv tyckte det var ett väldigt inspirerande arbetssätt så det föll sig 

naturligt att hon också förde sådana boksamtal med eleverna. Men sen när hon bytte 

arbetsplats kom hon av sig och idag jobbar hon inte lika aktivt med boksamtal utan hon 

använder Chambers modell mer som en inspiration istället för att följa den till punkt och 

pricka.  

Vidare kommer vi in på att samtala kring hur Doris upplever sin egen kompetens 

och kunnighet kring skönlitteratur och boksamtal. Doris säger att hon känner sig säker 

på att välja ut litteratur men att hon skulle behöva fräscha upp sina kunskaper kring att 

föra boksamtal. När vi sedan kommer in på att prata om handledning och bibliotekets 

roll vad gäller skönlitteratur och boksamtal menar Doris att det var mycket bättre förr. 

”Man kunde skicka in listor till biblioteket på vad man ville ha för böcker inom ett visst 

tema och skriva att man hade exempelvis 5 svaga läsare och tre jätteduktiga läsare. Då 

plockade bibliotekarierna ihop en låda med böcker som sedan skickades till skolan”. Den 

tjänsten plockades tyvärr bort och idag åker lärarna själva till biblioteket när de ska låna 

böcker och då tar Doris alltid hjälp av en bibliotekarie.  

Vad gäller handledning tycker Doris att den saknas men att det finns kortare kurser att 

gå vilket hon också har gjort ett par gånger, men då handlar det oftast om läsinlärning. 

Doris skulle gärna se ett tätare samarbete mellan skola och bibliotek och tror att det 

enbart skulle vara positivt och främjande. Hon tycker att det är tråkigt att man idag 

enbart blir inbjuden i år 2 och 5. Hon tycker att man borde åka dit varje termin eller 
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åtminstone varje läsår för att det är en inspirerande miljö och för att få lyssna på bokprat 

från någon annan än den vanliga läraren. Vidare kommer vi in på att samtala kring 

skolbiblioteket och Doris berättar att det är under uppbyggnad och att det idag finns 

ganska få böcker men att det fylls på varje år. Den som ansvarar för vilka böcker som 

köps in är en lärare på skolan som har ett stort eget intresse för läsning och har velat ta 

sig an det ansvaret. Bokbussen kommer också ut till skolan med jämna mellanrum och 

det är väldigt populärt bland eleverna.  

Avslutningsvis kommer vi in på att samtal kring vad Doris anser att det finns för 

syften med boksamtal. Hon säger ”att få en ökad förståelse för boken, få mer inspiration 

till att läsa vidare, få lyssna på andras tankar och idéer. Jag tycker att det är bra att 

eleverna får höra olika resonemang på olika sätt utan att något är bättre eller sämre”.  

 

4.2 Sammanfattning av 

bibliotekarieintervjuerna 
Bertil är 51 år gammal och utbildad på bibliotekshögskolan, kulturvetarlinjen. Han har 

varit verksam i 23 år. Anna är 35 år och har en magisterexamen i biblioteksvetenskap 

med 13 års yrkeserfarenhet. Bertil berättar att han enbart har arbetat med boksamtal 

som en del av ett projekt. Han jobbade med Chambersinspirerade boksamtal i år 5 en 

gång men fann det svårt att få ihop så många exemplar av varje bok att det räckte till alla 

elever. En annan svårighet tyckte han var att eleverna kände att det var en ovanlig 

situation att sitta och berätta om sina känslor kring en bok. Bertil upplevde att det blev 

mer av en envägskommunikation istället för en dialog. Han anser att Chambers modell 

är en avancerad modell som man bör börja med tidigt och träna på. Bertil menar att det 

krävs att man har samma lärare som jobbar aktivt med modellen med eleverna och så 

ser det inte ut i skolan idag då man istället ofta byter lärare. Han menar att det är viktigt 

att bygga upp ett förtroende och tycker inte att han själv kunnat göra det de gånger han 

haft boksamtal eftersom han enbart mött samma elever ett fåtal gånger.  

Bertil jobbar idag aktivt med ”bokjuryn” (se www. Bokjuryn.se) där han presenterar nya 

böcker för barnen under ett antal veckor eller månader och sedan jobbar eleverna vidare 

i klassrummen med sin lärare med att läsa böckerna och samtala kring dem. Bertil 
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påpekar att det är viktigt för en bibliotekarie att vara väl inläst på de böcker man ska 

presentera. Biblioteket bjuder in skolor att delta i bokjuryn men det händer även att 

Bertil åker ut till skolorna för att presentera böckerna. Anna fyller i att den största delen 

av deras arbete är att berätta om olika böcker och väcka lust och nyfikenhet hos barnen 

att själva vilja låna och läsa böcker. Bokprat är deras starkaste metod och går ut på att 

bibliotekarierna berättar på ett levande och spännande sätt om innehållet i boken. Hon 

menar att de gånger en barngrupp kommer till biblioteket är det ofta snålt om tid och 

mycket ska hinnas med, allt från att välja bok, låna bok och att ofta vilja ha en 

gemensam aktivitet och då blir bokpratet den gemensamma aktiviteten. Anna menar att 

man sällan får någon uppföljning då en klass kanske bara besöker biblioteket en gång 

per termin om ens det. Det blir därför nästan aldrig något djupare samarbete med 

lärarna där man följer upp och stämmer av utan man kommer dit, lyssnar på ett bokprat, 

lånar sin bok och går sen hem för att läsa sin bänkbok. En annan faktor som avgör hur 

ofta en skolklass kommer menar Anna är var skolan ligger i förhållande till biblioteket. 

En skola som ligger nära biblioteket kommer generellt oftare än en skola som ligger 

längre bort.  

Anna berättar sedan att dialogen mellan lärare och bibliotekarierna ofta handlar 

om att man jobbar kring ett visst projekt och vill att eleverna ska få läsa litteratur som 

behandlar ämnet och vill då ha tips på lämpliga böcker. Anna har sällan planerade 

boksamtal med elever utan det är mer vanligt med spontana samtal kring böcker som 

sker i samband med bokprat. Då händer det att en elev säger till exempel ”den där boken 

har jag läst” . Anna berättar att hon då kan spinna vidare på det och fråga vidare om 

boken.  

Bertil berättar om samarbetet mellan skola och bibliotek och menar att för ett antal 

år sedan så var intresset för att komma till biblioteket mycket större och en klass kunde 

komma flera gånger per termin. Men på senare år har besöken blivit mycket glesare. 

Varför det ser ut så vet han inte. Det kan vara för att biblioteket har dragit ner på att 

skicka ut erbjudanden samt att skolans intresse sjunkit. Bertil inflikar att idag har 

många skolor också byggt upp egna skolbibliotek vilket inte fanns i lika stor utsträckning 

för 5-10 år sedan. Och då väljer man nog att stanna kvar på skolan och låna av de 

böckerna. Anna konstaterar dock att skolbiblioteken på många grundskolor i kommunen 

ligger långt efter gällande bokbestånd och organisation. Anna berättar att 
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skolbiblioteken skulle kunna vara så mycket mer än de är idag. Många andra kommuner 

har kommit mycket längre i utvecklingen av skolbiblioteken. Anna ser en problematik i 

att folkbiblioteken och skolan är olika organisationer som får finansiering från olika håll. 

Hon menar att detta har medfört att folkbiblioteken har servat skolorna med tjänster 

som egentligen inte ingår i deras budget. Hennes vision är att kommunen skulle satsa på 

en skolbibliotekscentral där särskilda bibliotekarier med pedagogisk inriktning skulle 

samarbeta med skolan. ”En sådan central skulle jag gärna vilja arbeta på”. 

Vidare kommer vi in på att samtala kring hur Bertil och Anna upplever att skolan 

använder det stöd som biblioteket erbjuder. Skolans ekonomi är en avgörande faktor. En 

skola med god ekonomi kan köpa in nya böcker och behöver därför inte besöka 

biblioteket så ofta medan en skola med sämre ekonomi inte har möjlighet att köpa in 

större uppsättningar av nya böcker och måste då komma och låna. Bertil säger att många 

lärare kommer till honom för att få hjälp att välja ut litteratur som de kan arbeta med för 

att öva upp läsförståelsen. En vanlig kommentar från lärare är då: ”att anledningen till 

att vi gör det här just nu är att vi ska ha nationella prov snart”. 

Anna och Bertil berättar hur de ser på lärares engagemang kring skönlitteratur. 

Bibliotekarierna menar att de lärare som är mest engagerade är också de som får mest 

hjälp från biblioteket. Oftast är det de lärare som har ett stort eget intresse i litteratur 

som är mest engagerade i att arbeta med litteratur i skolan. Bertil och Anna menar: ”att 

det är nästan en omöjlighet att jobba med lärare som inte engagerar sig utan det är de 

som hör av sig och ger någon form av återkoppling på det som biblioteket erbjuder som 

också får hjälp”. Bertil menar att det är upp till läraren hur samarbetet faktiskt ser ut i 

praktiken.  

 Anna nämner att biblioteket för några år sedan stramade åt samarbetet mellan 

skola och bibliotek genom att idag enbart bjuda in klasser i år 2 och 5 för bokprat. Detta 

beslut fattades, berättar Anna, på organisationsnivå för att biblioteken i kommunen 

insåg att de varit för tillmötesgående och erbjöd tjänster som inte ingick i deras uppdrag. 

För mycket tid och för stora delar av deras budget gick åt till skolan. Anna nämner att för 

några år sedan startade ett projekt som hette IDA - projektet vilket gick ut på att öka 

litteraturens roll i grundskolan samt utveckla skolbiblioteken. Utvalda pilotskolor fick då 

finansiering för att kunna anställa en bibliotekarie på sin skola men efter att projektet 

var slut drogs samtliga tjänsterna in då skolan inte ansåg sig ha råd att finansiera det 
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själva och för att intresset för det inte blivit så stort som de trott. Bibliotekarierna menar 

också att många lärares engagemang ligger i att eleverna ska tränas i att läsa, alltså den 

mekaniska biten snarare än att man ska tränas i att reflektera och tolka olika typer av 

skönlitteratur. Anna och Bertil tror att litteraturen används mer som en del i ett tema än 

att man tolkar och analyserar själva litteraturen.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi vår metod i avsnittet metoddiskussion. I avsnittet 

resultatdiskussion kopplar vi samman våra resultat med tidigare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Enligt Denscombe (2000:267) och Stukát (2005:39) finns det både fördelar och 

nackdelar med intervjuer. De fördelar som finns med en intervju är att man kan skapa 

en relation till respondenterna, speciellt då man använder sig av semi- eller 

ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju skapar också större möjligheter för 

respondenten att uttrycka sig och vidareutveckla sina svar. En nackdel med intervju som 

metod är att den kan påverka studiens reliabilitet och därför bör svarens tillförlitlighet 

ifrågasättas. Vi har ställt oss de frågor som ifrågasätter intervju som metod för att 

synliggöra för oss själva vad vi bör tänka på vid genomförandet av de intervjuer som 

ingår i detta arbete. Vi anser dock att ostrukturerade intervjuer är en metod som passar 

bra för att besvara vårt syfte med denna studie.   
 

5.2 Resultatdiskussion 
Då vi intervjuade våra respondenter valde vi att utgå från några huvudfrågor. När vi 

sedan sammanställde intervjuerna kunde vi urskilja fyra teman som vi valde att 

diskutera utifrån. Nedan har vi valt att disponera diskussionen utifrån dessa fyra teman.  

 

5.2.1 Skönlitteraturens roll i skolan 

Enligt Lgr 11 ska eleverna ges tillfällen att analysera och tolka olika skönlitterära texter. 

Vi anser i likhet med Persson (2007:6) att det är viktigt att framtida svensklärare har 

kunskap och kompetens i att arbeta lustfyllt och inspirerande med skönlitteratur. Enligt 

Persson (2007), Kåreland (2009)och Molloy (2008) visar forskning att lärare inte 

använder skönlitteraturen på ett sätt där litteraturen står i fokus utan skolan har ofta en 

instrumentell litteratursyn. Ambitionen blir då att man använder litteratur för att inleda 
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ett tema, diskutera demokrati och genus eller för att utveckla elevernas läs – och 

skrivförmåga. I vår studie framkom det dock att Doris och Camilla arbetade med 

boksamtal och analys av skönlitteratur i sin undervisning. Men det framkommer också i 

intervjuerna att lärarna har andra syften när de arbetar med skönlitteratur. De båda 

respondenterna tycker att skönlitteratur är ett utmärkt redskap för att arbeta 

språkutvecklande, genom att litteraturen hjälper eleverna att förstå hur språket är 

uppbyggt när det gäller stavning, grammatik och meningsbyggnad. Anna och Bertil 

tycker att många lärare anser att den mekaniska biten är viktigare än att analysera och 

reflektera kring skönlitteratur. De tror att litteraturen ofta används som en del i ett tema 

snarare än för analys och tolkning av själva litteraturen. Vi ser att en anledning till att 

skönlitteraturen får olika roller i skolan är, som Kåreland (2009:105) påpekar, att 

svenskämnet både har demokrati - och kunskapsuppdrag. Därför används 

skönlitteraturen ofta som en del i ett tema snarare än för analys och tolkning av själva 

litteraturen. Vi anser att skönlitteratur kan fylla flera funktioner som att lära sig att 

analysera och tolka, för att utveckla elevens språk och grammatisk förståelse samt för att 

öka elevers empati, inlevelse och förståelse. Persson (2007:6) påpekar att det är viktigt 

för skönlitteraturens framtid att det utbildas kunniga och engagerade svensklärare som 

anser att det är viktigt att läsa och analysera litteraturen i skolans värld, något även vi 

anser är viktigt.  

 

5.2.2 Reflekterande läsning 

Något som framkom från respondenterna var vikten av att eleverna fick tränas i att 

analysera och reflektera över olika texter tillsammans. Dysthe (1996:220) förespråkar 

det dialogiska klassrummet där dialogen är central. I likhet med Dysthe tyckte både 

Camilla och Doris att dialogen i klassrummet var en förutsättning för reflekterande 

läsning. Sammanfattningsvis anser Doris att reflekterande läsning och boksamtal bidrar 

till att ”eleverna får en ökad förståelse för boken, få mer inspiration till att läsa vidare, få 

lyssna på andras tankar och idéer. Jag tycker att det är bra att eleverna får höra olika 

resonemang på olika sätt utan att något är bättre eller sämre”. Camilla anser också att 

läraren får en bra insikt i hur eleverna resonerar och tänker då man arbetar med 

reflekterande läsning. Bibliotekarierna påpekar att planerade boksamtal sällan 
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förekommer i deras verksamhet. Däremot, påpekar Anna, förekommer det spontana 

samtal kring litteratur i samband med bokprat. Enligt Molloy (2008:333) är det viktigt 

att kontinuerligt samtala kring olika typer av skönlitterära texter. Hon menar att skolan 

inte enbart bör fokusera på läsning utan organisera undervisningen så att eleverna 

tillsammans får reflektera över och diskutera sina upplevelser kring det lästa. I enlighet 

med både forskning och resultaten från intervjuerna anser vi att läraren ska organisera 

undervisningen så att eleverna får möjlighet till att samtala och reflektera kring sina 

läsupplevelser tillsammans. En annan fördel som vi ser med reflekterande läsning är 

precis som Camilla säger att läraren får insikt i hur eleverna tänker; 

 

 Många gånger tycker eleverna att de förstår boken eller texten de läser men inte förrän 

eleverna förstår vad det innebär att förstå en text märker jag som lärare att eleverna verkligen 

förstår vad de läser. Att kunna tolka och reflektera texter gör att det blir mer intellektuellt vilket 

gör att man blir en god läsare som är så oerhört viktigt 

 

5.2.3 Boksamtal enligt Chambers 

Vi anser, precis som Chambers (1998:13), att det bör finnas ett samspel mellan läsmiljön 

och boksamtal. Viktiga förutsättningar för att barn ska kunna bli litterära läsare är att 

vuxna fungerar som stöd. Dessa vuxna utgörs av lärare, bibliotekarier, föräldrar och 

författare. Chambers menar att läsandets cirkel börjar med ett val av bok innan 

läsningen kan påbörjas. Nästa steg i cirkeln är själva läsningen och precis som det 

framgår i Chambers diagram innebär det mycket mer än bara avkodning. Det som bildar 

en helhet i läsandets cirkel är den reaktion och respons som eleverna får då de 

uppmuntras att reflektera över sin läsning. I vår studie framkom det att Camilla och 

Doris i sin undervisning arbetar med Chambersinspirerade boksamtal. De såg många 

fördelar med modellen då den ger eleverna möjlighet att samtala kring det lästa utan ett 

förutbestämt svar. Camilla och Doris tycker att Chambers frågor är en tillgång och 

inspiration i arbetet med boksamtal. Dock ansåg de, i likhet med Molloy (2008:76), att 

modellen även har vissa nackdelar. En nackdel är att modellen är svår att genomföra 

rent praktiskt då lärare ofta måste undervisa i helklass. En annan svårighet med 

modellen var att den kräver att man har tränat eleverna i att reflektera över och tolka 
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texter från ett tidigt stadium så att de sedan kan delta i mer formella samtal kring 

litteratur, något som Camilla gjort med sina elever. Hon säger att: ”eleverna klarar av att 

delta i en bokcirkel för att de vet hur det går till eftersom att de har fått öva på att 

analysera och tolka texter tidigare genom att vi har arbetat mycket med att samtala kring 

läsning och analyserat olika texter”.  

 Doris anser i likhet med Molloy (2008:77) att en annan svårighet med Chambers 

modell är att den skiftande läsnivån i elevgruppen bidrar till att lärare måste ge mer 

uppmärksamhet och tid åt de lässvaga eleverna. Det framkom under intervjun att Doris 

försökt organisera grupperna sa att de ska kunna hjälpa varandra men hon upplevde 

dock att dilemmat kvarstod. ”Fångad i denna pedagogiska fälla kan lärarens roll lätt bli 

domptörens, som matar vissa djur med små munsbitar och slänger köttstycken åt andra 

för att de ska hålla sig lugna (Molloy 2008:79). Under intervjun med Bertil framkom det 

att han upplevde Chambers modell svår. Han menade att det krävs att man skapat en 

relation till eleverna vilket han som bibliotekarie inte hade då han endast träffar samma 

elever ett fåtal gånger. Därför ansåg han att det blev svårt att föra sådana regelbundna 

boksamtal som Chambers förespråkar.  

 

5.2.4 Samverkan mellan skola och bibliotek 

I vår studie framkom det att bibliotekarierna stödjer eleverna i form av att ha ett brett 

och aktuellt bokbestånd på biblioteken och de fungerar även som inspiratörer genom att 

de bjuder in skolklasser för ”bokprat”. Under intervjun med bibliotekarierna framkom 

det att de lärare som engagerar sig mest och ger någon form av återkoppling är de lärare 

bibliotekarierna helst vill samarbeta med. De framkom också att biblioteket dragit ner på 

erbjudanden till skolorna. Respondenterna påpekade att detta beslut togs på grund av 

att biblioteket försåg skolorna med tjänster de egentligen inte hade en avsatt budget till 

att göra. Enligt Kulturrådet (2007:11) har skola och bibliotek olika syn och skilda 

målsättningar gällande hur man ska samarbeta. Eide-Jensen (2008:3) menar att det 

största hindret för ett gott samarbete mellan folkbibliotek och skola ligger på politisk 

nivå då skola och folkbibliotek är skilda organisationer och därmed har olika budget. 

Både Limberg (2003:53), Eide-Jensen (2008:3) och Kulturrådet (2007:11) menar att en 

gemensamt avsatt budget skulle bidra till att skapa en ny gemensam organisation där 
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bibliotekarier arbetar och förser skolor med skönlitteratur, råd och handledning. Under 

vår intervju med Doris framkom det att hon tyckte att samarbetet mellan skola och 

folkbibliotek fungerade bättre förut. Hon sa: 

 

man kunde skicka in listor till biblioteket på vad man ville ha för böcker inom ett visst 

tema och skriva att man hade exempelvis 5 svaga läsare och tre jätteduktiga läsare. Då 

plockade bibliotekarierna ihop en låda med böcker som passade så skickades de färdiga 

lådorna till skolan 

 

Vi ser från folkbibliotekets håll en önskan att kunna samarbeta och förse skolan med 

olika tjänster men dilemmat är att det behöver ske förändringar på politisk nivå för att 

göra detta möjligt. Under intervjun med Anna framkom det att hon hade visioner om en 

sådan sambandscentral som Limberg (2003:53), Eide-Jensen (2008:3) och Kulturrådet 

(2007:11) också önskar fanns. Ljungdahl och Öberg (2009:9) nämner skolbiblioteken 

och deras viktiga pedagogiska funktion. De menar att ett väl fungerande skolbibliotek 

skulle kunna vara en lösning på problematiken kring att erbjuda skolorna ett brett 

bokbestånd, handledning och stöd kring litteratur. Detta påpekar även Limberg 

(2003:53) som hänvisar till forskning där framgångsrika skolbibliotek har lyckas genom 

att skapa bra förutsättningar där medierna, rummet, bibliotekarien, pedagogiken och 

informationssystemet samspelar. Vi anser att ett nära samarbete mellan skola och 

bibliotek skulle gynna elevernas språkutveckling och öka deras lust och intresse för 

litteraturläsning. 
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6 Avslutning 

I vår studie har vi lagt fokus på hur lärare arbetar med skönlitteratur och boksamtal i år 

4. Vi har också tittat på samarbetet mellan skola och folkbibliotek. Vi anser att våra 

frågeställningar har blivit besvarade i detta arbete. Resultaten som framkommer är att 

eget engagemang, kunskap och intresse samt hur stor erfarenhet man har är avgörande 

för hur man på ett framgångsrikt sätt kan använda litteraturen och föra goda boksamtal 

för att nå delar av målen i svenska. Genom våra lärarintervjuer framkommer det att 

reflekterande läsning där eleverna fick tränas i att samtala om sin läsning med varandra, 

var ett framgångsrikt arbetssätt till att utveckla sin förmåga att analysera skönlitteratur. 

Vi kan även se att den reflekterande läsningen bidrog till att utveckla elevernas språk och 

ordförråd. 

 Vi anser att detta arbete har gett oss ökade insikter i hur Chambers modell 

fungerar i praktiken, dess möjligheter och svårigheter. Detta kommer vi bära med oss i 

vår framtida yrkesroll där vi själva känner ett stort engagemang i att arbeta aktivt med 

boksamtal i undervisningen. Under arbetets gång valde vi att även titta på samarbetet 

mellan skola och folkbibliotek. Då vi läste relevant litteratur inom ämnet fick vi upp 

ögonen för hur stor betydelse biblioteket har för att öka barn och ungdomars intresse för 

läsning. I vår studie framkommer det av tidigare forskning och resultaten från 

intervjuerna att ett bättre samarbete mellan skola och folkbibliotek skulle främja och 

bidra till ett ökat läsintresse hos eleverna samt stödja lärares arbete med skönlitteratur 

och boksamtal. Resultaten tyder också på att en sambandscentral i form av ett bibliotek 

där en bibliotekarie med pedagogisk kompetens arbetar och förser lärare och elever med 

handledning och inspiration var något som var önskvärt från respondenterna. Tidigare 

forskning visar på samma resultat och där framkommer det att det behövs en förändring 

på politisk nivå för att ett sådant samarbete skulle kunna bli verklighet. Detta är något 

som vi anser skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom detta område. 

Finns det kommuner som har ett framgångsrikt samarbete mellan skola och 

folkbibliotek, hur fungerar det i så fall i praktiken och vilka resultat ger det? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärare 

 

Ålder, utbildning och yrkesår/erfarenhet 

 

Hur arbetar du med skönlitteratur och boksamtal i din undervisning? 

  

Kan du berätta vad du anser om Chambers metod? 

 

Hur upplever du din kompetens inom litteraturpedagogik och boksamtal? 

 

Upplever du att det finns handledning och stöd för lärare kring boksamtal? Brukar du ta 

hjälp av de tjänster som biblioteket erbjuder?  

 

Kan du berätta om det stöd du får kring boksamtal eller det stöd du önskar att du kunde 

få? 

 

Vad anser du att det finns för syften med boksamtal? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till bibliotekarie 

 

Ålder, utbildning och antal år inom yrket 

 

Kan du beskriva ditt arbete kring boksamtal/skönlitteratur? 

 

Hur samarbetar biblioteket med skolor? 

 

Upplever du att skolorna utnyttjar det stöd ni erbjuder? 

 

Hur upplever du lärares engagemang kring skönlitteratur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


