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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Vi har genom vår utbildning förstått vikten av att arbeta med skönlitteratur. Eftersom vi båda 
har arbetat och gjort VFU i mångkulturella områden var vi intresserade av att se hur man 
använder sig av de resurser som skönlitteraturen kan ge i ett mångkulturellt område. 
Skönlitteraturen kan påverka barns språkutveckling, begreppsuppfattning och 
identitetsskapande på ett positivt sätt, något som vi finner vara mycket relevant då man 
arbetar med invandrarbarn. 
 
 
Syfte:  
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur lärare i förskola och skola i ett mångkulturellt 
område tänker kring sitt arbete med skönlitteratur. 
 
1. Vad har lärare för tankar kring skönlitteratur? 

2. Hur reflekterar lärare kring de resurser som finns i ett mångkulturellt område? 

3. Varför anser lärare att de arbetar med skönlitteratur? 

 
Metod:  
Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie som innefattar intervjuer med sex pedagoger samt en 
bibliotekarie. Intervjuerna genomfördes i våra respondenters verksamhetsmiljöer och vi har 
använt oss av halvstrukturerade frågor. Intervjuerna bandades och varade mellan 11 och 35 
minuter. De utskrivna intervjuerna analyserades sedan med utgångspunkt i ett sociokulturellt 
perspektiv. 
 
Resultat:  
Resultatet av intervjustudien visar hur lärarna tänker kring urvalet av de skönlitterära böcker 
de använder sig av i sina verksamheter, vilka arbetsmetoder de använder sig av då det gäller 
skönlitteratur, samt lärarnas uppfattning av skönlitteraturens betydelse för barns 
språkutveckling. Resultatet visar att lärarna har en hög medvetenhet om skönlitteraturens 
betydelse. Lärarna är också medvetna om modersmålets betydelse för invandrarbarnen. 
Samtliga lärare önskar ett ökat samarbete med modersmålslärare och bibliotek. Resultatet 
visar att flera av lärarna är medvetna om föräldrars betydelse då det gäller barns skönlitterära 
intresse, men ingen nämner föräldrarna som kulturförmedlare. På ytan verkar lärarna ha 
insikt om att skönlitteratur är viktigt, men ingen kan förklara varför. 
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Inledning 

Alla som arbetar inom skola och förskola kommer någon gång i kontakt med barn från andra 

länder och kulturer. I dagens Sverige finns en stor andel personer med utländsk bakgrund, 

och av dessa är en stor del barn. I de flesta städer finns stadsdelar eller förorter där 

majoriteten av invånarna består av människor med invandrarbakgrund. 

 

I media och samhälle diskuteras det ofta kring att invandrarbarn och ungdomar som studerar 

på högstadie- och gymnasieskolor i invandrartäta områden inte lyckas uppnå målen, samt får 

lägre betyg. Vi tycker att det är oroväckande att elever från invandrartäta områden har sämre 

betyg än de svenska barnen. Detta menar vi att man måste göra någonting åt på ett tidigt 

stadium. Vi är därför intresserade av att studera hur man arbetar i förskolor och skolor i ett 

invandrartätt område. 

 

Vi har själva erfarenhet av både svenska barn och invandrarbarn, dels genom VFU och dels 

genom våra arbeten. Vi har båda upplevt stora skillnader, mellan barn med svenska som 

modersmål och barn med annat modersmål än svenska, då det gäller språkutveckling och 

språkförståelse. 

 

Vi har valt att fokusera på hur man arbetar med skönlitteratur i ett specifikt, mångkulturellt 

område, då vi tycker att skönlitteratur är viktigt att använda sig av. Enligt våra egna 

erfarenheter spelar skönlitteraturen en underordnad roll i såväl förskola som skola i 

mångkulturella områden. Forskning har emellertid visat att skönlitteratur kan hjälpa barn med 

annat modersmål än svenska att utveckla olika kunskaper och färdigheter, såsom 

språkutveckling (Lindö, 1986). Skönlitteratur och sagoläsning bidrar även till att utveckla 

andra färdigheter, såsom problemlösningsförmåga, vilket har betydelse för andra skolämnen 

exempelvis matematik (Lindhagen, 1993). 

 

I dagens läge vet man vad läsning betyder för elevernas språkutveckling, begreppsutveckling, 

livsorientering samt självkänsla. Det borde därför, enligt Ejeman & Molloy (1997) vara ett 

krav att alla som undervisar i svenska har och stödjer ett aktivt litteraturintresse. Studier visar 

att ungdomar idag läser fler böcker än någonsin. Antalet bokläsare har dock minskat under de 

senaste åren, men de som läser böcker läser allt mer och oftare än tidigare (Årheim, 2004). Vi 

menar därför att detta problemområde bör undersökas vidare. Vi är intresserade av att veta i 
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vilken utsträckning lärare och förskollärare menar att de arbetar med skönlitteratur i sina 

verksamheter. I Lpfö-98 kan man läsa att förskolan bör uppmuntra barnens intresse för den 

skriftspråkliga världen, även Lpo-94 framhäver att det är viktigt att barnen ges rika 

möjligheter till läsning då detta främjar barnens språkutveckling.  

 

Syfte och frågeställningar 
Vi har genomfört en studie om hur lärare i de tidiga skolåren och förskollärare i ett 

mångkulturellt område arbetar med skönlitteratur. Vi har valt att lägga mest fokus på barns 

språkutveckling, eftersom vi tycker att det är den mest relevanta delen när man arbetar med 

flerspråkiga barn. Övriga områden såsom läs och skrivutveckling samt den sociala 

utvecklingen kommer vi att beröra då dessa har berörts så väl i litteraturen som i våra 

intervjuer. Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare i förskola och skola i ett 

mångkulturellt område tänker kring att arbeta med skönlitteratur.  

 

Lärares tankar står i fokus för våra frågeställningar, som är didaktiska och på så sätt kopplade 

till konkreta undervisningssituationer. 

 

1. Vad har lärare för tankar kring skönlitteratur? 

2. Hur reflekterar lärare kring de resurser som finns i ett mångkulturellt område? 

3. Varför anser lärare att de arbetar med skönlitteratur? 

 

Tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter 
Vi har inte funnit någon tidigare forskning som behandlar frågan om hur man arbetar med 

skönlitteratur i mångkulturella områden. Däremot har vi funnit många böcker som tar upp 

betydelsen av skönlitteratur i skolan och i förskolan. Vi har även funnit flera böcker som 

behandlar invandrarbarn och mångkultur i skolan och i förskolan. I vårt syfte ligger alltså att 

koppla ihop två forskningsområden: skönlitteratur i skolan samt invandrarbarns språkliga 

situation i mångkulturella områden. 

 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Kunskap om samhället 

representeras genom sociala handlingar så som berättelser, tal och skrift samt litteratur. Det är 

när barnen kommer i kontakt med dessa handlingar, ledda av till exempel en pedagog som 
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besitter mer kunskap i ämnet, som de kan förvärva kunskap och utveckla sitt intellekt (Säljö, 

2000).  

 

I detta kapitel kommer vi först att presentera de båda forskningsområdena i tur och ordning. 

Därefter kommer vi att presentera det sociokulturella perspektiv som vi själva använder oss 

av i vår tolkning. 

 

Tvåspråkiga barn 
Det finns mycket forskning vad gäller tvåspråkiga barn, denna forskning har sin grund i olika 

teoretiska perspektiv. Vi kommer i det här kapitlet redogöra för forskning som vi finner 

relevant i förhållande till vår undersökning. Dessutom kommer vi att visa på didaktiska 

aspekter i förskolan och skolan vad gäller tvåspråkiga barn. Vilka krav är rimliga att ställa på 

tvåspråkiga barn? Hur gör man som lärare då man väljer böcker till barn med ett annat 

modersmål? Är tvåspråkigheten en självklarhet? 

 

Invandrar-, flykting- och adoptivbarn jämställs ibland med småbarn, som ännu inte utvecklat 

ett verbalt språk, eftersom dessa inte har något språk eller ett dåligt utvecklat språk. 

Invandrar- och adoptivbarn har ofta ett modersmål, men de saknar möjlighet att transformera 

detta till svenska. När det gäller flyktingbarn kan dessa ha gått tillbaka eller helt stannat upp i 

sin utveckling på grund av traumatiska och svåra upplevelser (Granberg, 1996). Barn med ett 

annat modersmål än svenska fordrar stöd i både svenska och modersmålet. Lärare kan inte 

kräva samma resultat i svenska hos nyanlända barn som hos barn med svenska som 

modersmål. De måste komma ihåg att barnen har börjat sina liv i en annan språkmiljö än 

svenska barn. Barnen har ett språk och en historia innan de kommer till förskola och skola. 

För att uppnå ett bra resultat när barnen skall lära sig svenska är det viktigt att bygga 

undervisningen på deras tidigare erfarenheter och utifrån deras referensramar. Istället för att 

lärare möter barnen från sina egna föreställningar bör de möta barnen där de befinner sig. När 

man utgår ifrån barnets tidigare erfarenheter blir det bekräftat (Bozarslan, 2001). Ett barn har 

många förmågor och egenskaper, det gäller att upptäcka och kartlägga dessa. Ett barn med ett 

dåligt utvecklat talspråk, behöver inte ha ett dåligt utvecklat tonspråk, bildspråk eller vara 

mindre begåvad än andra (Lindö, 1986). 
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Det ställs särskilda krav under den första tiden i skolan då man arbetar med barn med annat 

modersmål än svenska. För pedagogen krävs en medvetenhet om att barnen kommer från 

olika hemmiljöer. En del föräldrar har inte möjlighet att stödja sina barns 

skriftspråksutveckling. Pedagogen måste även vara medveten om att barnen inte heller har 

tillgodogjort sig alla ord och begrepp som vi har i vårt språk, vilket innebär att hon måste 

vara flexibel och finna lösningar som passar varje barns språk och erfarenheter (Lindö, 2002). 

Ett effektivt hjälpmedel i barns språkutveckling är att arbeta med språkmelodi, rörelse och 

rytm. Fingerlekar, rim, ramsor, rörelsevisor och sånger kan hjälpa barn att tillägna sig det nya 

språket både enklare och snabbare. Dels ger rörelserna barnen en kroppslig erfarenhet av 

språket samtidigt som att lusten och glädjen i detta arbetssätt gör att de lättare tar till sig det 

nya språket (Ladberg, 2003). 

 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen (Lpo-94). 

 
När man som lärare väljer böcker att läsa för sina barn/elever är det viktigt att man tänker på 

att barnen skall ha möjligheten att förstå det lästa. Är texten i en bok för svår förlorar många 

barn intresset, tappar koncentrationen och ledsnar. För en del barn kan det till och med gå så 

långt att de ger upp och inte längre vill tillägna sig det nya språket; de stänger av. Sagor bör 

läsas för barn som befinner sig på ungefär samma språkliga nivå och gärna i mindre grupper. 

För att förtydliga handlingen och meningen i sagan kan man använda sig av flanosagor, 

bordsteater och teckningar (Ladberg, 2003). 

 

För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har 

litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva läsupplevelsen ger 

litteraturen stöd för att förstå svensk eller västerländsk referensram och jämföra med den 

egna. Litteraturläsningen vidgar omvärldskunskaperna och utgör en grund för ord- och 

begreppsinlärning i meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära 

texter ger möjlighet till en allsidig övning i språket (Kursplanen för svenska som 

andraspråk). 

 

Barnen i förskolan hör sällan när vuxna och äldre barn samtalar med varandra och på grund 

av detta går de miste om en viktig del i deras språkliga inflöde. Personalen kan dock 

kompensera detta genom att de läser barnböcker och berättar sagor för barnen. Ladberg 
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(2003) menar att med tanke på barnens språkutveckling är det viktigare att pedagogen 

berättar för barnen än att barnen berättar för pedagogen. 

 

Pirjo Lahdenperä, psykolog och verksam vid Högskolan för lärarutbildningen i Stockholm 

menar att det är självklart att barn med invandrarbakgrund skall vara tvåspråkiga. Dessa barn 

behöver bra redskap för att utveckla en tvåspråkighet. För barnen är det viktigt med båda 

språken för att kunna kommunicera med olika personer i deras omgivning (Ljunggren & 

Marx, 1994). Tvåspråkiga barn måste känna att båda deras språk är viktiga. Pedagoger kan 

med sina attityder påverka barnens vilja att lära sig det nya språket men även viljan att 

behålla modersmålet. Det är viktigt att tänka på vilka signaler som ges till barnen när det 

gäller detta (Benckert, 2001). För att andraspråket skall läras in på ett bra sätt krävs det att 

barnen har en god grund i sitt modersmål. Det är viktigt att de behärskar de grundläggande 

färdigheterna i sitt modersmål innan de lär sig svenska (von Tetzchner m.fl., 2003). 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt /…/ (Lpo-94). 

 

Lärare bör vara medvetna om att invandrarbarn som inte undervisas på sitt modersmål har 

svårare förutsättningar i skolan jämfört med svenska elever. Eftersom invandrareleverna 

förväntas ta in kunskap på ett språk som de inte behärskar blir deras arbetsbörda dubbel eller 

mångdubbel jämfört med de svenska elevernas (Ladberg, 2000). En ansenlig del av de barn 

som misslyckas i de svenska skolorna är elever med annat modersmål än svenska. Läs- och 

skrivkommittén (SOU 1997:108) har konstaterat att barn med annat modersmål än svenska är 

överrepresenterade bland de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till detta 

skall, enligt kommittén, bero på att dessa barn tvingas koncentrera sig på att förstå enstaka 

ord eftersom att de inte har ett lika stort ordförråd som de barn med svenska som modersmål 

har. Detta innebär vidare att barnen med annat modersmål än svenska har en annan bakgrund 

till sina läs- och skrivsvårigheter än vad ett barn med svenska som modersmål har 

(Sandström Kjellin, 2004). 

 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära 

sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka 

till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 

språket och sitt modersmål (Lpfö-98). 
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Alla barn behöver inte modersmålsundervisning för att lära sig bra svenska, men mycket talar 

för att modersmålsundervisningen kan göra det lättare för barnen att ta till sig det svenska 

språket. En negativ och felaktig uppfattning av andraspråksinlärning är att det ena språket 

utvecklas på det andras bekostnad. En del invandrarföräldrar tror att 

modersmålsundervisningen hindrar deras barn ifrån att lära sig bra svenska och därför vill de 

inte att barnen skall få undervisning i hemspråket (Ladberg & Nyberg, 1996). 

 

Kulturarv genom skönlitteratur 
I följande kapitel vill vi belysa hur skönlitteraturen kan vara till hjälp då man vill stärka 

invandrarbarnens identitet samt hjälpa dem att utveckla en dubbel kulturtillhörighet. 

Invandrarbarns identitet skapas dels från föräldrarnas och dels från det nya landets språk och 

kultur. Deras identitet kan således beskrivas som additiv, vilket innebär att den formas i två 

skilda sociokulturella och språkliga miljöer (Otterup, 2003). Detta menar vi ligger i linje med 

de didaktiska krav som ställs i undervisningen där flera kulturer skall synliggöras. 

 

Det är viktigt att barn med invandrarbakgrund får läsupplevelser från båda kulturerna. Genom 

att uppleva båda kulturernas livsuppfattning, sedelära och traditioner känner barnen igen sig 

och stärker sin egen identitet (Nauclér, Welin & Ögren, 1988). Sagor förmedlar kulturarvet 

och lär barnen hur man lever i den egna kulturen, vilka samlevnadsregler som gäller, hur 

samhället är uppbyggt samt vilka moralbegrepp som gäller. Genom sagorna utvecklar barnen 

dessutom en förståelse för hur de ska bearbeta känslor, upplevelser och intryck (Granberg, 

1996). Genom att använda sig av folkpoesi såsom sagor, ramsor, dikter, visor, gåtor och 

ordspråk, utnyttjar man ett globalt kulturarv som de flesta barn känner igen (Lindö, 2002). 

 

Det är viktigt att barnen känner att de är en del i den språkliga processen då det gäller läsning. 

Läsningen skall beröra barnens upplevelser av och om världen och verkligheten (Sandström 

Kjellin, 2004). När man arbetar med barn från andra kulturer kan sagor från deras länder leda 

till samtal där man utvecklar en förståelse för och får en inblick i deras kulturer och tankesätt 

(Lindö, 1986). I London lever sedan flera år tillbaka en indisk berättare vid namn Vaju 

Najdu, som berättar sagor för indiska och pakistanska barn. Hon menar att det är viktigt för 

att de skall känna sig stolta över sin kultur och sina traditioner. För att barnen skall känna att 

de och deras kultur är viktiga skall man som lärare berätta sagor från de länder som barnen 

representerar och säga till barnen att man skall berätta en saga från deras land (Fast, 2001). 
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Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet (Lpfö-98). 

 

Språkutveckling genom skönlitteratur 
I det här kapitlet inriktar vi oss på de mer didaktiska aspekterna av skönlitteratur i skola och 

förskola. Vi kommer inte att ta upp det mångkulturella perspektivet, utan vi belyser 

skönlitteraturens roll i undervisningen i allmänhet. Vi kommer att belysa olika ämnen så som 

högläsning, tredimensionella material som hjälpmedel vid litteraturläsning, urval av böcker, 

bearbetning av litteratur samt barnens egna läsprocess. 

 

För att barn skall få bästa möjliga utveckling i språket krävs det att barnens uppväxtmiljö ger 

en allmän språkstimulering. Språkstimuleringen är viktig både i hemmet och i 

förskolan/skolan och kan ske med litteraturens hjälp. För att främja språkutvecklingen är det 

viktigt att ge barnen tillgång till böcker och tidningar. Barnen behöver se att läsning och 

skrivning är en naturlig del i föräldrarnas liv. Även högläsningen är en del av den allmänna 

språkstimulansen och bör vara en naturlig och regelbunden företeelse i barnens tillvaro 

(Johansson & Svedner, 2003). Alla positiva situationer runt berättandet man som lärare 

skapar tillsammans med barn är väsentliga för deras personliga och språkliga utveckling. 

Barn i alla åldrar som är språksvaga kan genom sagor få möjligheten att utveckla sitt språk 

(Fast, 2001). 

 

Genom att man som lärare arbetar med tredimensionella material, så som handdockor, 

befäster man språkutvecklingen ytterligare. För de så kallade ”sargade” barnen kan mysiga, 

korta sagostunder, där det berättas med hjälp av bland annat dockor, ha en läkande effekt. 

Sagostunder som dessa stärker språket genom att de på ett konkret sätt ger barnen 

beteckningar för olika känslor, saker och företeelser. Bilderböcker är ytterligare ett bra 

redskap då man arbetar med skönlitteratur. Bilderna förtydligar det budskap som texten i 

boken vill förmedla, och det är genom dem barnen upplever texten. Bilderböcker är något 

som inte bara bör finnas för de små barnen utan även äldre barn kan ha glädje av dem. 

Böckerna om Max som Barbro Lindgren och Eva Eriksson har skrivit passar för de yngsta 

medan böckerna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström passar de äldre barnen, då de har 

längre text och mer detaljrika bilder (Granberg, 1996). 
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Det bör vara en självklarhet att målet för språkträning i förskolan och de tidiga åren i 

grundskolan är att hjälpa varje barn att skapa en positiv identitetsutveckling samt arbeta med 

deras språkutveckling. Förskolorna och skolorna borde därför samarbeta i högre grad för att 

tillsammans skapa ett förebyggande språkträningsprogram. Ett sådant samarbete skulle kunna 

förhindra en del av de svårigheter som en del barn råkar ut för i skolan samt ge barnen en 

förberedelse inför de krav som kommer att ställas på dem i skolans värld (Lindö, 1986). 

 

För att barnen skall få möjligheten att befästa språket är det viktigt att de får bearbeta det som 

blivit läst för dem eller det som de själva har läst. Som lärare är det då väsentligt att man ser 

till att ha ett rikt utbud av skönlitteratur som är av god kvalité samt att barnens möte med 

litteraturen sker omtänksamt och med en språklig kännedom. Återberättandet av sagan är en 

viktig del av bearbetningen. Det är betydligt svårare för ett barn att återberätta något de hört 

eller något som hänt tidigare än det är att berätta om något som finns och händer runt om dem 

i nuet (Benckert, 2001). Att samtala om en saga efter att ha hört eller läst den ger ytterligare 

begrepp för språkutvecklingen., Detta gäller då främst i förskolan och i skolans tidiga år 

(Lindö, 1986). Med hjälp av skönlitteratur kan ordförrådet breddas och språkkänslan 

förstärkas, samtidigt som barnen istället för stressande krav på studieframgång kan få uppleva 

en känsla av avkoppling och spänning (Wingård, 1994). 

 

Det är vi vuxna som ger barn en rik tillförsel av språkligt material. Detta gör vi genom att vi 

läser sagor och berättelser samt samtalar med barnen. Det språkliga materialet kan barnen 

sedan använda i sina lekar och när de samspråkar med varandra (Ladberg, 2003). Genom 

skönlitteraturen kan läraren grunda ett intresse hos barnen. Detta intresse kan leda till att 

barnen utvecklar sitt ordförråd samt får ett naturligt gehör för det svenska språkets syntax och 

grammatik samt tillägnar sig en bättre förståelse för sin omvärld. I detta grundläggs en 

förförståelse för såväl skriftspråk som läslust (Benckert, 2001). 

 

Genom att läraren läser högt ur böcker som fångar barnen väcker hon deras lust till att läsa, 

vilket är den första och viktigaste delen i läsprocessen (Ladberg, 2000). Högläsning i förskola 

och skola har betydelse på flera olika sätt. Barnen får bland annat lära sig hur en text är 

uppbyggd och upptäcka den skrivna textens dramaturgi. Utöver detta kommer barnen i 

kontakt med texter de själva inte kan läsa samt texter som kan väcka deras lust att utforska 

språket vidare (Chambers, 1995). Högläsningen i skolan är dessutom för många barn den 

enda gången de får höra svenska i sammanhängande form (Hallberg, 1993). 
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För barn i de lägre åldrarna är högläsning det enda alternativet för att få läsupplevelser. När 

barnen sedan är äldre och klarar av att läsa enklare texter och böcker behöver de få lyssna till 

böcker som fortfarande är lite för svåra för dem själva att läsa. Genom högläsning får barnen 

läslust vilket i sin tur leder till en uppmuntran att läsa själv. För många barn kan högläsning 

vara det enda sättet att möta skönlitteratur samt skriftspråkets kännetecknande drag så som 

satslära. Detta gäller då främst barn med lässvårigheter. De barn som har ett annat modersmål 

än svenska har ett stort behov av språkliga kontakter och därför är det viktigt att man tar till 

vara alla tillfällen som bjuds, bland annat högläsning, där de kan få möta språket. Under 

högläsningen får barnen möjlighet att skapa sina egna inre bilder av det som sagan handlar 

om samtidigt som deras förmåga att sitta tyst, lyssna och koncentrera sig tränas (Ejeman & 

Molloy, 1997). Barn som man läser för förstår till slut att de underliga krumelurerna i 

böckerna har något roligt att förmedla, och det är där läsprocessen har sin början. Barnet 

börjar härma de vuxna genom att sitta med en bok, bläddra i den och "läsa" högt för sig själv 

eller kanske för sin leksak. Barnet har då identifierat sig som läsare. Mycket forskning visar 

att det här är en god grund för lärandet (Fast, 2001). 

 

Om man vill uppmuntra elever som nyss lärt sig läsa bör man tänka på att ha böcker på rätt 

nivå. Svårighetsgraden på böckerna skall öka allt eftersom barnets läsfärdigheter utvecklas 

(Skarðhamar, 1994). Tidigare trodde man att ju enklare texter man använde sig av ju lättare 

blev det för barnen att lära sig läsa. Idag är pedagoger överens om att det viktigaste då man 

lär sig läsa är att texten är intressant. En text med ett sammanhang är lättare att läsa än 

enstaka ord, vilket är något som uppmärksammats i skolans läsundervisning. (Ladberg, 2000) 

Barnen lär sig att läsa genom att läsa och det är därför viktigt att det finns tillgång till böcker 

som motsvarar varje barns intresse (Alleklev & Lindvall, 2000). 

 

Det är viktigt att barnen känner stöd av en vuxen för att överkomma eventuella hinder i sin 

läsning. I skolan är det lämpligt med regelbunden läsning på minst femton minuter varje dag 

för barn mellan sju och åtta år. Denna regelbundna läsning har även betydelse för övriga 

läsrelaterade ämnen (Chambers, 1995). Läsning blir effektiv då man kan ta till sig innehållet i 

texten och genom den inhämta kunskaper, men även då man känner njutning i vad man läser 

(Ladberg, 2000). 
 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 

uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över 



 10

och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 

omvärld (Kursplanen för svenska). 

 

Det sociokulturella perspektivet 
I följande kapitel kommer vi att presentera det sociokulturella perspektivet, vilket vi har valt 

att ha som utgångspunkt i vår studie. Vi har valt att utgå från detta perspektiv då vi är av den 

uppfattningen att lärande inte enbart kan ses som en individuell företeelse, utan sker i 

samspel med andra individer. I vår studie har vi utgått från Roger Säljös tolkning av det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Inom skola och utbildningsväsen försöker man ofta förenkla frågan om hur människan lär till 

att röra enbart olika metoder och tekniker. Lärande kan dock inte enbart knytas till skolan, 

utan är en del av ett större samanhang. Människan förvärvar flera av sina mest grundläggande 

kunskaper i miljöer som inte har i primärt syfte att vara kunskapsförmedlande, så som bland 

vänner, i familjen och på arbetsplatsen. Den traditionella kommunikativa miljön i skolan 

bidrar till skapandet av både kunskaper och färdigheter men den bidrar även till uppkomsten 

av problem att lära och förstå (Säljö, 2000). 

 

Lärande sker i alla sociala samanhang och kan äga rum både på individuell och kollektiv 

nivå. Lärprocessen kan beskrivas som det som människor, ensamma eller i grupp, tar med sig 

från sociala situationer och använder sig av senare. Vad gäller hur människor lär, kan man 

inte enbart fokusera på hur personens psykiska och fysiska förutsättningar ser ut, utan måste 

även tänka på hur omgivningen ser ut, vilka resurser den ger samt vilka krav som ställs. 

Lärande bör enligt det sociokulturella perspektivet ses som en samverkan av tre skilda men 

samarbetande komponenter: 

 

1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap. 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000 s.23). 

 

Säljö menar vidare att människor kan lära sig mer genom vägledning av personer som 

besitter mer kunskap om en viss färdighet eller praktik, exempelvis en lärare eller en äldre 
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elev. I början av lärprocessen behöver den oerfarne mer stöd från den erfarne för att sedan 

klara av fler delar av uppgiften och slutligen genomföra den på egen hand.  

 

Enligt Säljö är den huvudsakliga verksamheten i skolan språklig, man läser, skriver och talar. 

Dess uppgift är att förbereda och lära eleverna att hantera en skriftspråksbaserad verklighet. 

Skriftspråket har en central del i vårt samhälle och det är till stor del genom det som 

samhället och dess sociokulturella traditioner har utvecklats. Den kognitiva socialisationen i 

skolan går till stor del ut på att lära sig att hantera skrift. 

 

Att lära sig läsa är en förutsättning för att kunna ta till sig innehållet i en text. Säljö (2000) 

menar att det inte räcker att enbart känna igen bokstäver och kunna sätta ihop dessa till ord 

och meningar, att kunna läsa innebär även att kunna tolka texten. För att kunna tolka en text 

krävs att man besitter vissa förkunskaper om textens innehåll, vilka skapas genom tidigare 

erfarenheter i olika sociala och kommunikativa miljöer. Eftersom den största delen av 

kunskapen i skolan förväntas tas in via text får elever med läs- och skrivsvårigheter tydliga 

problem med inlärning. 

 

 

Metod 
Undersökningsmetod 

Det naturliga när man utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv är att genomföra 

observationer. Vi har dock valt att genomföra intervjuer då vi är intresserade av att veta hur 

lärare i ett mångkulturellt område anser sig arbeta med skönlitteratur. Den kvalitativa 

intervjun är en kraftfull metod för att ta reda på respondentens erfarenheter och innebörder i 

dess vardagsliv (Kvale, 1997). Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning som ska ge oss 

en djupare insyn i hur lärare i mångkulturella förskolor och de tidiga skolåren arbetar med 

skönlitteratur samt deras syn på vad eleverna utvecklar med hjälp av den. 

 

För att få ett djup i våra intervjuer har vi använt oss av halvstrukturerade intervjufrågor (se 

bilaga 1). Denna arbetsmetod innebär att man har en följd av olika teman och förslag till 

relevanta frågor. Samtidigt finns det en möjlighet att göra förändringar på ordningsföljden 

och formen på frågorna (Kvale, 1997).  Vi har genomfört intervjuer med sex pedagoger; tre 

förskollärare och tre lärare samt med en bibliotekarie i ett specifikt mångkulturellt område. 



 12

Vi har valt att banda våra intervjuer så att vi kunnat ägna all vår uppmärksamhet åt det som 

informanter säger samt få med intervjuerna i deras helhet. För att informanter skulle känna 

sig ”hemma” och trygga under intervjuerna valde vi att utföra dem i respektives 

klassrum/avdelning. Vi genomförde alla intervjuer gemensamt, en av oss ställde de olika 

frågorna medan den andra satt bredvid och lyssnade. Anledningen till att vi valde att 

genomföra intervjuerna på detta sätt var att den som satt bredvid och lyssnade kunde fånga 

upp följdfrågor och be om förtydliganden från informanten som intervjuaren kanske hade 

missat. 

 

Vi har försökt att, i den mån det varit möjligt, bevara våra informanters anonymitet. Vi har 

fingerade namn på såväl bostadsområdet som informanterna. 

 

Undersökningsgrupp 
Området där vi genomfört vår undersökning, har vi har valt att kalla Solkullen. I området är 

majoriteten av de boende första eller andra generationens invandrare, men även många 

asylsökande bor där. När vi i vår studie skriver invandrare syftar vi dels på första och andra 

generationens invandrare och dels på asylsökande. 

 

Då vi är intresserade av att se hur man arbetar med skönlitteratur i förskolan och de tidiga 

åren i skolan, valde vi ut tre lärare från var verksamhet. 

 

Vi ringde till de olika förskolorna och skolorna i området för att komma i kontakt med 

lämpliga informanter. Från början hade vi tänkt intervjua förskollärare från alla de tre 

förskolorna i området men endast två av dem var intresserade av att ta emot oss för intervju. I 

de två skolorna och i de två förskolorna hade vi inga problem att komma i kontakt med 

informanter som ville delge oss sina synpunkter och tankar kring skönlitteratur i 

verksamheten. 

 

De krav vi hade på informanterna var att de skulle vara utbildade förskollärare och lärare 

samt arbeta i förskola eller i skolans tidiga år. Vi ställde inga krav på att de skulle ha arbetat i 

området i ett visst antal år, men trots det fick vi en fördelaktig spridning. Två av lärarna i 

skolan hade den äldre lågstadielärarutbildningen medan den tredje var en relativt 

nyexaminerad 1-7 lärare i ma/no. De första två lärarna hade arbetat i området i 33 år medan 
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den tredje arbetat i området i två år. De tre förskollärarna har alla den tidigare 

förskollärarutbildningen, då de tog examen 1989, 1998 och 2002. De två som tog sin examen 

senast har sedan dess varit yrkesverksamma i området. Den förskolläraren med längst 

yrkesvana har dock endast arbetat i området sedan augusti 2004. Dessförinnan arbetade hon i 

ett helsvenskt område. 

 

Eftersom vår studie handlar om skönlitteratur tog vi även kontakt med en bibliotekarie som 

arbetar på områdets bibliotek. Fram till april 2005 hade bibliotekarien en delad tjänst, vilket 

förutom arbetet på biblioteket innebar att hon tillbringade halva sin arbetstid ute på skolorna i 

området. När vi tog kontakt med henne trodde vi att hon fortfarande hade denna arbetsuppgift 

men på grund av nedskärningar drogs den delen av hennes tjänst in så nu finns det inte längre 

någon verksam bibliotekarie ute i skolorna. 

 

Vi hade som en del av vårt arbete tänkt genomföra en intervju med en eller flera av 

modersmålslärarna i området. Vi tog kontakt med lärarnas rektor och blev lovade att hon 

skulle undersöka intresset bland sina lärare och sedan återkomma till oss, detta gjorde hon 

dock aldrig. Vid ett tillfälle fick vi chansen att byta några ord med en modersmålslärare i 

arabiska angående skönlitteratur. En intervju kunde dock ej genomföras på grund av att hon 

inte hade tid. 

 

Bearbetning och analys av intervjuerna 
När samtliga intervjuer var genomförda förde vi över dem, i deras helhet, till pappersform. I 

våra utskrifter har vi försökt att behålla talspråkskaraktären så mycket som möjligt och därför 

har vi även valt att skriva ut utfyllnadsord, så som öh, eller ja och mmm. Allt som sagts har 

skrivits ner ordagrant. Vid de tillfällen som informanterna har pausat för att tänka efter eller 

helt har tystnat har vi markerat med punkter (...). I de citat från analysen som vi sedan har 

valt att använda oss av i resultatdelen har vi, i vissa fall, redigerat bort pauser, utfyllnadsord 

samt redigerat grammatiska felsägningar, detta har vi gjort för att citaten skall vara enkla och 

tydliga att läsa. Denna redigering har dock inte förvanskat materialet eller förändrat 

innebörden i det som informanterna har sagt. 

 

Vi kan i vårt resultat inte garantera att det som lärarna sagt stämmer överens med den 

faktiska verkligheten. Trovärdigheten i vår studie ligger därför i hur våra informanter själva 
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anser att de arbetar och i hur de anser att deras verksamhet ser ut. 

 

Vi har försökt att i allra möjligaste mån bevara våra informanters anonymitet. Vi har satt 

fingerade namn på lärarna, bibliotekarien och på området. Dessutom har vi valt att inte skriva 

våra informanters ålder eftersom vi anser att detta kan göra att de blir igenkända. 

 

 

Resultat 
I den här delen kommer vi att redogöra för resultatet av våra genomförda intervjuer. Utifrån 

resultatet i våra intervjuer har vi gjort en sammanställning och kategoriserat vårt empiriska 

material. Vi kommer att belysa hur några lärare i förskolan och skolan i området Solkullen 

anser sig arbeta med och tänker kring skönlitteratur. Vi kommer även att skildra hur lärare i 

skola och förskola använder biblioteket och dess personal som resurs i sin verksamhet. På 

följande sida följer en redogörelse av våra informanter. 

 

Katarina: Förskollärare, arbetat på Solkullen i 9 månader. 

Sara: Förskollärare, arbetat på Solkullen i 7 år. 

Valeska: Förskollärare, arbetat på Solkullen i 2 år. 

Birgitta: Lågstadielärare, arbetat på Solkullen i 33 år. 

Kerstin: Lågstadielärare, arbetat på Solkullen i 33 år. 

Sofia: Lärare 1-7, arbetat på Solkullen i 2,5 år. 

Lisen: Bibliotekarie, arbetat på solkullen i 3,5 år. 

 

Skönlitteratur som arbetsmetod 
Samtliga lärare som vi har intervjuat säger sig tro att skönlitteratur kan påverka 

invandrarbarns språkutveckling på ett positivt sätt. 
 

 

Katarina: Man får ju en annan känsla för språket, liksom hur man talar, och man lär sig 

mer ord och kan sätta ord på bilder. Man utvecklar språket med skönlitteratur så klart. 

 

Birgitta: / .../ att höra på satsmelodin, hur det låter, ordföljd och allting sånt. / .../ Man lär 

ju sig andraspråket precis som man lärde sig första gången att prata, att lyssna. 
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Sara: När man läser för dem får de ju hörselintryck som är väldigt viktigt när man lär sig 

språk. Är det samtidigt bilder till så kan de koppla orden till bilden. Man kan samtala 

mer om bilden för att de skall lära sig att berätta fritt och använda orden själva. 

 

Sofia anser sig vara övertygad om att skönlitteratur påverkar barns språkutveckling. Genom 

ett utökat ordförråd lär sig eleverna olika begrepp och de skapar sig en inre bild av ordet som 

gör att de lättare kan använda det. Kerstin menar att läsning av skönlitteratur tillsammans 

med återberättandet och nedskrivandet är den rätta vägen att gå för att påverka elevernas 

språkutveckling positivt. Hon ser dessa tre moment som en nödvändig helhet. Valeska tror att 

all slags skönlitteratur påverkar barns språkutveckling. Texter med rim och ramsor samt 

vanliga texter utökar barnens ordförståelse och lär dem satsmelodin. Hon tror även att 

skönlitteraturen kan hjälpa barnen att tillägna sig det svenska språket snabbare. 
 

Samtliga respondenter vi har intervjuat menar att högläsning är en metod när de arbetar med 

skönlitteratur. Skillnaden mellan dem är dock hur ofta och på vilket sätt de högläser. Vi anser 

att två av de förskollärare vi intervjuat, Sara och Katarina, verkar arbeta relativt ostrukturerat 

med högläsning. Det finns inget speciellt tillfälle varje dag då de läser för barnen. Sara säger 

att hon läser för barnen när de frågar om det, vilket brukar ske ett par tre gånger i veckan. 

Även Katarina nämner att det är barnen som kommer till henne när de vill bli lästa för. 

Tidsbrist och för stora barngrupper är enligt båda dessa lärare anledningen till att man inte 

arbetar mer aktivt med skönlitteraturen. Valeska berättar att på hennes avdelning arbetar man 

strukturerat med högläsning. Hon säger att de varje dag har man en obligatorisk lässtund på 

cirka 20 minuter för de äldre barnen medan de yngre vilar. Dessutom berättade hon att det 

även blir en del spontanläsning under dagen då något barn kommer med en bok som det vill 

lyssna på. 

 

I skolan ser det lite annorlunda ut. Birgitta berättar att hon läser högt för sina elever varje dag. 

Hon påpekar dock att tiden för högläsning har minskat genom åren, inte på grund av att 

någon annan del i undervisningen har tagit över utan för att hon upplever att eleverna inte kan 

behålla koncentrationen under längre stunder. Birgitta tror att en bidragande anledning till 

detta kan vara att barnen inte är vana vid att bli lästa för hemifrån. Kerstin berättar att hon har 

högläsning så ofta tillfälle ges, dock inte varje dag. Ibland läser hon och ibland låter hon 

eleverna läsa för varandra. Kerstin berättar vidare att hennes elever även har varit inne hos 

förskolbarnen och fått läsa högt för dem. Hon menar att detta är något som så väl hennes 
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elever som förskolbarnen har ett utbyte av. Hon upplever att eleverna blir ett slags föredöme 

för förskolbarnen samtidigt som de får öva sig på hur de ska läsa för att få andra att lyssna. 

Sofia berättar att hon under hela höstterminen började skoldagen med högläsning. Under 

vårterminen har hon dock slutat att läsa högt för barnen och istället börjat träna ordbilder och 

bokstäver på morgonsamlingen. Detta säger hon sig gjort för att försöka få igång de barn som 

ännu inte kan läsa. 

 

Både Valeska, Sara och Katarina nämner alternativa sätt att arbeta med skönlitteratur på. Sara 

berättar att man på hennes avdelning brukar dramatisera sagor regelbundet. Sara menar att 

man kan påverka barns språkutveckling positivt genom att dramatisera sagan eftersom att 

barnen då får uppleva sagan med hela kroppen. Både Sara och Valeska berättar att de gör 

flanosagor av de olika sagor de läst. Katarina nämner att hon skulle vilja arbeta med 

bordsteater. Hon anser att teatern skulle kunna hjälpa barnen med innehållsförståelsen samt 

konkretisera sagan man har läst för dem. Hon menar att hon tyvärr inte kunnat använda sig av 

den här arbetsmetoden på sin nuvarande avdelning, då hon endast arbetat där i några 

månader. Hon berättar dock att hon tidigare arbetat med bordsteater och talar varmt för detta 

arbetssätt. Ingen av de lärare i skolan som vi har intervjuat har nämnt att de arbetar med 

litteraturen på dessa lite mer lekfulla sätt. 

 

Birgitta och Kerstin berättar att de använder skönlitterära böcker i stället för läseböcker. Sofia 

anser att eftersom hennes elever inte har kommit så långt i läsprocessen kan de inte använda 

sig av skönlitterära böcker. Kerstin berättar att i hennes klass arbetar tvåorna med ett projekt 

som heter Listiga räven. Detta innebär att man helt bytt ut läseböcker mot skönlitterära 

böcker. Hon säger att eleverna får ett lässchema som de skall följa. Enligt Kerstin är det även 

viktigt att eleverna får återberätta det som de har läst, både muntligt och skriftligt. Hon 

berättar att hon har haft bokprat med eleverna, där de i femgrupper har fått berätta för 

varandra om boken de läst och sedan har eleverna fått skriva ner i en skrivbok om det som de 

har berättat. 

 

Kerstin berättar att hennes treor har läst lite svårare kapitelböcker under läsåret. Till 

kapitelböckerna har eleverna fått skriva läsloggar, vilket Kerstin menar medför att de får ett 

mer aktivt läsande. Hon poängterar även föräldrarnas roll vad gäller läsningen. 
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Kerstin: / .../ när de läser hemma hos föräldrarna, för de måste med i processen. Utan dem 

kan man inte gå vidare, föräldrarna är A och O tycker jag, i alla sammanhang. 

 

Birgitta berättar att det i hennes gamla klass, en årskurs fyra, under läsåret har pågått ett 

läsprojekt i samarbete med Rotarys lokalavdelning. Varje vecka har en medlem ur föreningen 

kommit och haft högläsning för eleverna ur en skönlitterär bok. Böckerna har valts ut i 

samarbete med en bibliotekarie. Till jul fick alla elever varsin bok i julklapp. Birgitta menar 

att projektet har varit uppskattat från båda håll. Enligt henne har det varit ett värdefullt 

kulturutbyte för eleverna, inte bara själva böckerna, utan även att invandrarbarnen har fått 

träffa andra svenska vuxna, något som de kanske inte annars får tillfälle till. 

 

Både Kerstin och Valeska påpekar betydelsen av att kunna sitt modersmål innan man kan lära 

sig ett andraspråk. 
 

Kerstin:/ .../ måste vi ju se, jämföra hur långt du har kommit i ditt eget språk, det är ju A 

och O hur långt man har kommit där för att kunna gå vidare i andraspråket. 

 

Valeska: / .../ dom måste först och främst lära sig sitt eget modersmål för att kunna lära 

sig bra svenska. 

 

I såväl förskolan som i skolan har barn med annat modersmål än svenska rätt till att få 

modersmålsundervisning. I kommunen där vi har varit och intervjuat har varje barn med 

annat modersmål än svenska, vars föräldrar vill, modersmålsundervisning en gång i veckan i 

40 minuter. Flera av våra informanter berättar att när modersmålslärarna kommer tar de med 

sig sina elever ut ur den ordinarie verksamheten och har sina egna lektioner. Sara säger att 

hon skulle önska att modersmålslärarna istället var med i barngruppen så att barnen kan höra 

båda språken samtidigt, även Kerstin säger sig vilja ha det på det sättet. 

 

 Modersmålslärarna tillhör en egen enhet och de cirkulerar runt på flera olika skolor och 

förskolor i kommunen. Lärarna vi har intervjuat säger sig uppleva att det är svårt för dem att 

hinna träffa modersmålslärarna och diskutera elevernas utveckling. De flesta av de lärare vi 

har intervjuat säger att de är nöjda med det samarbete som finns med tanke på den lilla tid de 

har tillsammans. 
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Sara: Vi skulle vilja att det är mycket mer, att det var en som kunde vara här längre tid 

och att de kunde vara inne i gruppen och inte ta undan gruppen i ett annat rum en stund, 

utan vara i den vanliga verksamheten så att barnen hör både svenska och modersmålet 

samtidigt. Men med tanke på den tid de har gör de ett bra jobb och vi hinner byta några 

ord och så där. Vi känner att de lyssnar på oss och att vi lyssnar på dem. 

 

Kerstin: / .../ nu har vi en modersmålslärare som enbart har modersmål... och hon 

springer, man hinner följa henne en minut i korridoren, sen är det iväg till nästa... Förut 

har jag haft modersmålslärare inne i klassrummet och vi har pratat två språk samtidigt 

och det var givande. Det är det vi behöver här, eller en helt tvåspråkig lärare. 
 

Valeska berättar att på hennes avdelning fanns det tidigare föräldrar som inte ville att deras 

barn skulle ha modersmålsundervisning eftersom de trodde att barnen inte lärde sig svenska 

om de hade det. Hon säger att eftersom modersmålsundervisningen är viktig för barnen 

arbetade personalen på hennes avdelning med att stärka barnens och föräldrarnas vilja till att 

ha modersmålsundervisning genom att de framhävde modersmålets betydelse. Hon uppger att 

detta arbete gav resultat och att alla barn med annat modersmål än svenska nu har 

modersmålsundervisning. 

 

Vi har inte kunnat se att något samarbete med modersmålslärarna finns vad gäller 

skönlitteratur, utom på den avdelning där Sara arbetar. Hon berättar att man vid temaarbete 

brukar tala om vad och hur man skall arbeta. Vi frågade samtliga lärare om de vid något 

tillfälle hade tagit reda på vilka böcker man läser på hemspråket för att sedan läsa dem på 

svenska. Ingen av lärarna säger sig ha arbetat på det sättet, men flera av dem ansåg att det 

vore en god idé. Under ett kort samtal med en modersmålslärare i arabiska frågade vi om hon 

använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. Hon berättade att hon läser sagor för 

förskolebarnen och för eleverna i årskurs ett. I de högre årskurserna säger hon att hon ägnar 

lektionstiden åt grammatik och skrivövningar. 

 

Kerstin betonar att det är viktigt att föräldrarna läser hemma för sina barn. Hon säger att hon 

tyvärr har märkt att många föräldrar slutar läsa hemma för sina barn när barnen börjat skolan 

och själva kan läsa. Kerstin säger sig tro att föräldrarna då tycker att barnen är för stora att bli 

lästa för. Hon kan dock inte säga att det är någon skillnad mellan hur svenska föräldrar och 

hur invandrarföräldrar läser för sina barn. Hon tror i stället att det är en generationsfråga som 

gäller över lag. Kerstin menar att det är konstaterat att man idag läser mindre böcker än vad 
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man gjorde tidigare. 

 

Sofia: Jag har uppmuntrat hemläsning på utvecklingssamtalen, läs för barnen, läs med 

barnen och låt barnen läsa för er. De är standard de där fraserna. 

 

Hur sker urvalet av skönlitterära böcker? 
Under våra intervjuer har vi frågat lärarna om hur deras urval av skönlitteratur har sett ut och 

om de har tänkt på det mångkulturella perspektivet. Samtliga lärare säger att de tänker på att 

böckerna skall vara anpassade efter den nivå som barnen befinner sig på samt att böckerna 

skall tilltala och väcka intresse hos barnen. Katarina säger att det absolut viktigaste är att 

barnen skall bli fångade av böcker. Hon menar att för svåra böcker kan göra att barnen tappar 

lusten för att läsa helt. Sofia berättar att hon brukar använda sig av fyrahörnsmetoden; hon 

väljer ut fyra böcker som hon sedan berättar lite om för barnen och sedan får eleverna gå och 

ställa sig vid den bok som de allra helst vill höra. Den bok som flest elever väljer läser hon 

först och sedan läser hon den som var näst populärast och så vidare. Hon berättar att det för 

det mesta brukar bli så att hon läser alla fyra böcker. Kerstin berättar att hon samarbetar med 

läraren i Svenska A samt med bibliotekarien när hon skall välja ut böcker till sina elever. Hon 

säger att hon försöker att läsa alla böckerna själv innan hon ger dem till eleverna, men det är 

inte alltid hon hinner. Hon uttrycker en önskan om en slags bokklubb där lärare kunde träffas 

och diskutera de olika böcker som de sätter i händerna på sina elever. 

 

De flesta av lärarna hävdar att de även försöker få med det mångkulturella perspektivet då de 

väljer böcker. Valeska berättar att man på den avdelning där hon arbetar till hösten skall få 

tolv böcker med sagor på svenska och till dessa böcker hör tolv cd-skivor där sagorna 

återberättas på syriska. Hon säger att om materialet fungerar bra så skall de beställa hem fler 

böcker på olika språk. Sara säger att när de lånar böcker till förskolan försöker de få med 

böcker som innehåller karaktärer med olika hudfärg för att få med det mångkulturella. 

Birgitta menar att hon försöker tänka på att använda sig av blandad skönlitteratur, det skall 

finnas böcker om såväl Ahmed som Emil, för att förmedla kulturarvet från alla länder. 

Kerstin säger att hon upplever det som att hennes elever älskar att få höra böcker från andra 

länder där de kan känna igen sina föräldrars och sin egen kultur. Hon menar dock att de har 

alldeles för lite sådana böcker, speciellt för de barn som går i förskoleklassen. 
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Vi frågade lärarna vilken typ av skönlitterära böcker de använder sig av. Kerstin berättade att 

de vid tillfället för intervjun höll på att läsa mycket småböcker, bland annat böckerna om 

Frans av Christine Nöstlinger, men tidigare har de läst mycket av Gunilla Bergström och 

Astrid Lindgren. Hon säger att eleverna via Astrid Lindgrens berättelser har fått uppleva hur 

det svenska samhället var förr i tiden, något som hon menar är nytt för de flesta 

invandrarbarn. 

 

Kerstin: När vi läste Sunnanäng frågade barnen, har det varit fattigt i Sverige? Vilken 

upplevelse det var för dem, de har ju turen att komma hit till ett rikt land och så plötsligt 

pratar vi om fattig-Sverige. 
 

Även Sofia berättar att hon har läst mycket Astrid Lindgren för sina elever. Hon berättar att 

hon under en period försökte läsa bilderböcker för barnen, men enligt henne var detta inte 

omtyckt. Sofia upplevde det som att barnen inte förstod vad som stod i texten utan de tittade 

bara på bilderna, därför blev det tråkigt i längden. Även Birgitta tar upp det här med 

bilderböcker. Hon menar att vi har en förutfattad mening om att de skulle vara lättlästa men 

ofta är texten mycket svår i dessa böcker. Bilderböcker kan enligt Birgitta ändå vara ett sätt 

att komma in i litteraturen, genom att läsa bilderna, men för att kunna läsa själva böckerna 

måste man vara en mycket god läsare. 

 

Förskollärarna som vi intervjuade var alla eniga om att det är skillnad på vilken typ av böcker 

man kan läsa för invandrarbarn jämfört med vad man läser för svenska barn. Sara berättade 

att det är stora skillnader mellan barnens kunskaper i det svenska språket och att böckerna 

därför måste anpassas efter det. 

 

Sara: På hösten kanske man får börja med Max-böcker och läsa samma bok fyra gånger 

innan de är med och kan fylla i orden. Medan en del förstår mycket mer och vill ha 

svårare böcker. /…/ Med svenska barn kan man ju välja en Pettsson-bok och läsa, det går 

inte här. Man får verkligen titta då man lånar böcker att det är en smal textremsa. 

 

Enligt Katarina kan barnen i hennes barngrupp inte förstå sagor som är anpassade för deras 

åldersgrupp. Hon säger precis som Sara att de måste gå ner på småbarnsnivå och läsa böcker 

med bara en textrad. När man väljer böcker till barnen menar Valeska att det är viktigt att de 

är lätta för barnen att förstå och att det inte finns så mycket text i dem. Hon säger också att 
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det är viktigt att tänka på att välja böcker som speglar barnens intressen. Valeska berättar att 

många av barnen ändå har svårt att ta till sig innehållet i böckerna och flera av dem har svårt 

för att återberätta en text som de har hört. Hon säger att eftersom de inte förstår innehållet i 

texten har de inte ens ro att lyssna på böckerna. 

 

Som i de flesta kunskapsområdena varierar barns innehållsförståelse mycket. För att få en 

god innehållsförståelse måste barnen ha goda kunskaper i såväl sitt hemspråk som i det 

svenska språket, med andra ord ha en god ordförståelse. I Sofias klass finns det enligt henne 

tre barn som har detta. För de övriga uppger hon att hon måste förklara så gott som varje ord 

och mening för samt återberätta ofta. Hon berättar att hon kontinuerligt ställer frågor till 

eleverna som, vad hände nu, varför gjorde han eller hon så, för att se så att eleverna följer 

med i handlingen. 

 

Sofia: /.../ man får återberätta för att bryta ner språket i detaljer och liksom ta fram det 

väsentliga. 

 

Kerstin säger att det blir lite av en balansgång när det gäller skönlitteratur och 

innehållsförståelsen. Hon berättar att hon ibland bara vill att barnen skall njuta av den bok 

hon läser och då vill hon inte att läsandet avbryts på grund av ordförklaringar. Kerstin säger 

dock att om det är en bok som de skall prata om, då hamnar de i en dialog. Enligt Kerstin har 

många av hennes elever svårt för småord så som, desto, var och ju, eftersom att det är ord 

som ständigt dyker upp har hon bett dem att läsa in dem. Birgitta berättar att hennes elever 

frågar henne om det är så att de inte förstår vissa ord. Hon upplever att de tycker att det är 

väldigt tröttsamt när den som läser ständigt frågar om de vet vad varje ord betyder. Hon 

menar att eleverna blir lästa för och läser för att få en upplevelse, hennes uppfattning är att de 

inte behöver förstå vart enda litet ord för att få behållning av textens innehåll. 

 

Lärarnas uppfattning om barns intresse av skönlitteratur 
Då vi ville undersöka lärarnas uppfattning av barns intresse för skönlitteratur, frågade vi våra 

informanter om detta. Valeska uppfattar det som att barnen i hennes barngrupp tycker om 

böcker och hon säger att de visar intresse för dem. Även Saras uppfattning är att de flesta av 

barnen i hennes barngrupp uppskattar böcker. 
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Sara: Man märker, när vi läser, känner man, Å de gillar det här jättemycket. Det är 

tråkigt att vi inte gör det mer. 

 

Sara säger sig tro att en viktig del för att barnen skall få intresse för böcker är att man läser 

mycket för dem och att böckerna står synligt så att barnen kan se dem och titta i dem när de 

själva vill. I förskolorna finns böcker som är tillgängliga för barnen. Sara och Valeska 

berättar att på deras avdelningar står böckerna på hyllor i barnens egen höjd med framsidan 

utåt så att barnen själva kan se vilka böcker som finns. Katarina tror att hennes barn är 

intresserade av böcker, men mest av bilderna. Hon berättar att i hennes barngrupp föredrar 

barnen att titta i böcker på morgonen och på eftermiddagen då det är lugnare. Hon upplever 

att när det är många barn på avdelningen leker de hellre än tittar i böcker. 

 

När vi frågade Birgitta om barnen visar intresse för böcker svarade hon att hon tycker att det 

har skett en negativ utveckling de senaste åren. Hon menar att Tv, dataspel och tv-spel har 

tagit mer och mer tid från bokläsningen. Hon berättade dock att hon försöker väcka eleverna 

intresse för litteraturen genom att läsa för barnen men även genom att prata med föräldrarna 

om att det är viktigt att läsa. Även Kerstin säger sig ha märkt att intresset för böcker har 

svalnat de senaste åren. Hon tror dock att det bara är en liten tillbakagång. Kerstin säger att 

hennes elever visar intresse för böcker. Hon berättar att hon själv har markerat betydelsen av 

böcker för eleverna och att de vet att böcker är viktiga. 
 

Kerstin: Jag har en hel del bokläsare nu, det är ingen skillnad på pojkar och flickor, det 

är däremot fler pojkar som har läst på egen hand nu. Så jag kan hitta dem lite var som 

helst, de säger –Kan jag inte få hinna läsa färdigt det här? Det är jätteroligt, man märker 

att lite grand har man sått någonting. 

 

Sofia säger att hon upplever att ungefär hälften av hennes elever har intresse för böcker 

medan den andra delen inte har det. 

 

Sofia: Vissa skulle aldrig plocka upp en bok om man inte gav den i handen på dem och 

andra är sådana här som går och tittar i hyllorna och säger –Fröken kan vi inte läsa den 

här boken? 

 

Sofias förklaring till varför barnen är intresserade eller inte av böcker har att göra med 

föräldrarnas uppfattning av böcker. Hon menar att om det finns böcker tillgängliga i hemmen 
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och föräldrarna läser för sina barn och går till biblioteket och lånar böcker skapas ett större 

intresse. Vidare menar hon att intresset också kan skapas om man har syskon hemma som 

läser böcker. Sofia berättar att det finns föräldrar som inte har råd att köpa böcker till sina 

barn och som inte vågar låna på biblioteket av rädsla för att lämna böckerna för sent och inte 

kunna betala av skulden. Hon menar att en del av föräldrarna inte heller har något intresse för 

böcker eftersom de knappt vet vad en bok är och då överförs detta på barnen. 

 

Biblioteket som resurs 
Under våra intervjuer har vi frågat lärarna om de använder Solkullens bibliotek och dess 

personal som resurser i verksamheten. Förskollärarna berättar att de regelbundet går med 

barnen till biblioteket för att låna böcker. Katarina berättar att på den avdelning hon arbetar 

på besöker man biblioteket var sjätte vecka och varje gång får två barn följa med och välja 

böcker. Hon säger att de inte har någon kontakt med personalen på biblioteket om det inte är 

så att de vill ha tag på specifika böcker i något ämne. Sara berättar att på den avdelning där 

hon arbetar fungerar det i stort sätt likadant som det gör där Katarina arbetar. Valeska berättar 

att på hennes avdelning går man till biblioteket en gång i månaden. Hon säger att barnen då 

får vara med och välja böcker själva, fast lärarna går igenom böckerna för att se så att de inte 

är för svåra innan de lånar dem. Genom vår intervju med Valeska framkommer det att inte 

heller hennes avdelning samarbetar med biblioteket, fast hon menar att de gärna skulle vilja 

det. Anledningen till det inte finns något samarbete säger Valeska beror på tidsbrist. Hon 

nämner vidare att biblioteket tidigare hade sagostunder som barnen kunde få komma och 

lyssna på, detta är något som Valeska skulle tycka vore roligt om de började med igen. 

 

Skolorna som vi har varit och besökt har alla egna bibliotek men de uppger att de även 

utnyttjar Solkullens bibliotek. Sofia berättar att hon går till biblioteket och lånar böcker till 

sina elever. Hon har dock inte varit där tillsammans med sina elever än. 

 

Sofia: Det är ju det att de inte kan tillgodogöra sig det ännu utan det blir en ”happening” 

liksom. /.../ och så blir det att de springer runt i hela biblioteket för de vet egentligen inte 

vad de ska göra där och då kan man komma in i ett mönster som blir svårt att bryta. 

 

Sofia säger att hon inte har något direkt samarbete med personalen på biblioteket, utan hon 

kontaktar dem när hon behöver ha hjälp med något. På den skola där Kerstin och Birgitta 

arbetar har man tidigare haft ett samarbete med en bibliotekarie men på grund av besparingar 
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har detta dragits in. 

 

Birgitta: Det var väldigt bra när vi hade en bibliotekarie som kom hit och informerade 

och liksom hade lektioner med våra elever och presenterade böcker och så. 
 

Birgitta berättar att hon besöker Solkullens bibliotek regelbundet för att låna böcker 

tillsammans med sina elever, detta har dock ännu inte blivit av med eleverna i årskurs ett. 

Hon berättar att personalen på biblioteket informerar eleverna om böckerna, var de står och 

hur det fungerar på ett bibliotek. Kerstin säger att hon regelbundet besöker Solkullens 

bibliotek med sina elever. Hon talar om för oss att hon på biblioteket brukar presentera olika 

böcker för eleverna men att hon även låter eleverna låna andra böcker. 

 

Vi frågade Lisen, bibliotekarien på Solkullens bibliotek, om de har något samarbete med 

skolorna och förskolorna i området. Hon berättar att barnen i förskoleklasserna kommer till 

biblioteket för att få sitt första lånekort. Lisen berättar vidare att både skolorna och 

förskolorna i området beställer boklådor från biblioteket. Lärarna berättar för bibliotekarien 

att de håller på att arbeta med ett visst ämne samt hur gamla barnen är och utifrån det plockar 

bibliotekspersonalen ihop böcker som läraren sedan får komma och hämta. Lisen säger att ju 

mer specifika lärarna är i sina önskemål, ju lättare blir det att sätta ihop en bra kombination 

av böcker. 

 

Fram till i våras arbetade Lisen ute på skolorna 50% av sin tjänst. Hon upplever det som att 

innan hon började arbeta ute i skolorna var klasserna dåliga på att komma till biblioteket, de 

använde sig mest av sina skolbibliotek. Men i och med samarbetet mellan henne och skolorna 

tror Lisen att hon gjort skolorna uppmärksamma på att det finns ett bra bibliotek som de kan 

använda sig av. Hon säger att fler klasser kommer till biblioteket nu än tidigare, hon är dock 

osäker på om klasserna kommer att fortsätta att gå till biblioteket nu när det inte längre finns 

någon som uppmanar dem att komma dit. Lisen uppger att hon tycker att samarbetet med 

skolorna fungerar bra men att det skulle kunna bli bättre. 

 

Det finns inte något utarbetat samarbete mellan förskolorna och biblioteket. Lisen berättar att 

flera förskolor i området beställer boklådor och kommer till biblioteket med sina barngrupper 

för att låna böcker. Hon säger också att biblioteket anordnar sagostunder, där både förskolor 
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och dagbarnvårdare är välkomna med sina barngrupper. Lisen tror att om man ser till antalet 

skolor och förskolor besöker de Solkullens bibliotek ungefär lika mycket. 

 

Eftersom Solkullen är ett mångkulturellt område finns det många olika språkgrupper 

representerade bland böckerna på biblioteket. Lisen berättar att de har böcker på 21 olika 

språk på biblioteket. Hon säger att de böcker som utlånas mest är de på arabiska, albanska 

och serbokroatiska. På Solkullens bibliotek fanns det tidigare en mycket stor avdelning med 

finska böcker som aldrig blev lånade. Lisen berättar att hon för ett tag sedan gallrade ut nio 

tiondelar av denna avdelning. Hon har sagt till lärarna i de finska klasserna att ta med sig 

barnen och låna böcker och de har sagt att de skall göra det, men de kommer inte. Lisen 

berättar att alla böcker på den finska hyllan står helt perfekt, enligt henne är det ingen som 

har lånat någonting, hon säger att ingen har ens rört böckerna vilket hon tycker är tråkigt. 

 

Vi frågade Lisen om hon var nöjd med bibliotekets utbud av böcker på andra språk. Hon 

svarade att det är hon, men att de hela tiden försöker köpa in nya böcker när det behövs. Hon 

berättade för oss att just nu är efterfrågan på ryska böcker stor på grund av att många 

rysktalande flyktingar från Uzbekistan har kommit till Solkullen. 

 

Enligt Lisen är bibliotekets besökare nöjda med det utländska utbudet. Om de söker böcker 

på ett språk som inte finns på biblioteket så finns det fler språkgrupper representerade på 

huvudbiblioteket. Lisen upplyste oss om att det dessutom finns ett invandrarbibliotek i 

Stockholm, varifrån biblioteket kan beställa hem böcker på olika språk. Böckerna får de 

sedan ha i tre månader och låna ut till sina lånetagare. 

 

Sammanfattande analys av resultatet   
För att förtydliga vår analys och vårt resultat kommer vi i detta kapitel att göra en kort 

sammanfattning av resultatet från våra intervjuer med lärarna samt koppla dem till våra 

forskningsfrågor. Våra forskningsfrågor var följande: 

 

1. Vad har lärare för tankar kring skönlitteratur? 

2. Hur reflekterar lärare kring de resurser som finns i ett mångkulturellt område? 

3. Varför anser lärare att de arbetar med skönlitteratur? 
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Samtliga lärare i förskolan och skolan som vi har intervjuat säger sig vara medvetna om att 

skönlitteratur kan påverka barns språkutveckling på ett positivt sätt. Det verkar dock inte som 

om de är medvetna om vilken roll skönlitteraturen kan spela som kulturförmedlare då man 

arbetar i ett mångkulturellt område. Merparten av våra informanter uppgav att de försöker 

tänka på att få med det mångkulturella perspektivet då de väljer böcker till barnen. Detta är 

dock inget som någon av dem utvecklar i högre grad än att några av dem säger att de försöker 

ta med någon/några böcker om barn med annan hudfärg eller böcker från något annat land.  

 

Arbetet med skönlitteratur sker på olika sätt ute i verksamheterna. I skolan verkar det, enligt 

de svar vi fått från några av lärarna, som om att man arbetar mer strukturerat med 

skönlitteraturen. Skönlitterära böcker används i vissa fall istället för ordinarie läsböcker och 

man arbetar med skönlitterära projekt. Av våra intervjuer med förskollärarna kan vi fastställa 

att man säger sig arbeta eller vill arbeta mer praktiskt med skönlitteraturen. De säger att de 

gör flanosagor och dramatiserar olika sagor för barnen. Högläsning är en metod som samtliga 

lärare säger sig arbeta med. Det som skiljer dem åt är hur och på vilket sätt de arbetar. Vissa 

av lärarna säger att de läser varje dag medan andra menar att de läser när tillfälle ges. 

 

Samtliga lärare vi intervjuat säger sig tänka på att de böcker de väljer skall vara anpassade till 

den nivå som barnen befinner sig på. Böckerna skall dessutom tilltala och väcka intresse hos 

barnen. Sara uppger att hon ofta måste läsa samma böcker för barnen för att de skall förstå 

dess innehåll. Kerstin berättar att barnen i hennes klass under perioder har läst böcker av 

samma författare, för tvåornas del Gunilla Bergström och för treornas del Astrid Lindgren. 

Även Sofia uppger att hon har läst mycket Astrid Lindgren för sina barn. Att läsa samma bok 

eller samma typ av böcker ligger i linje med det sociokulturella perspektivets uppfattning om 

att man bör besitta vissa förkunskaper innan man kan ta till sig en texts innehåll.  

 

Intresset för skönlitteratur bland barnen verkar variera enligt lärarna. Faktorer så som tv, tv-

spel och datorer nämns som bidragande orsaker till att barns intresse för att läsa böcker har 

minskat. Föräldrars syn på skönlitteratur är ytterligare en faktor som nämns då vi frågat om 

barns intresse för skönlitteratur. Finns det böcker i hemmet och om föräldrarna läser för sina 

barn menar lärarna att kan detta på ett positivt sätt bidra till barnens intresse. Detta kan 

stämma om man ser på inlärning ur ett sociokulturellt perspektiv, där man säger att inlärning 

sker i många miljöer, även i miljöer som inte har i primärt syfte att vara 

kunskapsförmedlande, exempelvis i hemmet (Säljö, 2000). Om ett barn ser att det finns 
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intresse för böcker i hemmet borde barnet ta till sig kunskapen om att böcker är viktiga och 

därigenom visa intresse för dem. Detta torde även gälla i motsatt riktning; finns det inga 

böcker och läsvanor i hemmet lär sig barnet inte att det är viktigt att läsa böcker och 

därigenom skapas inget intresse. 

 

Av intervjuerna framkommer det att det finns ett tydligt samband mellan våra informanters 

uppfattning om elevernas intresse för skönlitteratur och i vilken grad läraren använder sig av 

skönlitteratur i undervisningen. Kerstin, vår informant i skolan som säger sig uppleva att 

hennes barn visar ett stort intresse för skönlitteratur, verkar vara den lärare som använder sig 

flitigast av skönlitteraturen i undervisningen. Sofia, som upplever att bara hälften av hennes 

elever visar intresse för skönlitteratur verkar vara den av våra informanter i skolan som 

använder sig minst av skönlitteratur i undervisningen. Även detta ligger i linje med Säljös 

terori om kunskapsinlärning, där han menar att människor lär sig i sociala sammanhang. 

Finns inte skönlitteraturen med som en betydande del i undervisningen lär sig inte barnen att 

denna är viktig och inget intresse skapas.  

 

Förskollärarna säger sig använda Solkullens bibliotek regelbundet då de tillsammans med 

barnen går dit och lånar böcker. Utöver detta finns inget direkt samarbete mellan personalen 

på biblioteket och på förskolan. Lärarna i skolan använder först och främst skolornas egna 

bibliotek men det händer att de går till Solkullens bibliotek med eleverna. Två av de lärare i 

skolan som vi har intervjuat säger att de tidigare har haft ett gott samarbete med en av 

bibliotekarierna, då denna regelbundet besökt dem i deras verksamhet, men på grund av 

nedskärningar har dessa besök dragits in. Enligt våra informanter finns det inte något 

nuvarande samarbete mellan personalen på biblioteket och lärarna i skolan men lärarna 

påpekar att de alltid kan vända sig till bibliotekspersonalen om de vill ha hjälp med att hitta 

specifika böcker eller beställa boklådor.  

 
Lärarna visar på en hög medvetenhet när det gäller skönlitteratur i förskola/skola. Lärarna är 

också medvetna om modersmålets betydelse för invandrarbarnen. De hade önskat mer 

samarbete med så väl modersmålslärare som med bibliotek, men nedskärningar och tidsbrist 

gör att detta ej är möjligt. Enligt lärarna spelar föräldrarna en stor roll då det gäller barnens 

intresse för läsning. Däremot är det ingen som nämner föräldrarna som kulturförmedlare. Vår 

sista forskningsfråga rörde bakgrunden till lärarnas tankar och reflektioner: Varför lärarna 
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anser att de arbetar eller inte arbetar med skönlitteratur. Vårt resultat visar att lärarna inte ger 

några tydliga svar på varför-frågan. De verkar medvetna på ett ytligt plan om skönlitteratur 

och språkutveckling, men de verkar inte reflektera över varför.  

 

De svar vi fått i våra intervjuer behöver inte nödvändigtvis spegla lärarnas faktiska åsikter 

och undervisningsmetoder. Eftersom vi lever i ett samhälle där allt skall vara politiskt korrekt 

och lärare ses som viktiga förebilder, kan lärarna ha svarat utifrån vad de förväntar sig att vi 

vill höra. Deras svar behöver således inte spegla den faktiska verkligheten. Vi bör vara 

medvetna om att människors tankar endast kan ses som aspekter i större helheter (Kvale, 

1997). 

 

 

Diskussion 

Vi kommer i det här kapitlet att diskutera resultatet av vår undersökning i förhållande till de 

teorier och den forskning vi tidigare belyst. För att ge diskussionen en tydlig struktur har vi i 

den första delen valt att utgå från våra forskningsfrågor. Vi har dessutom valt att ge 

modersmålsundervisning ett eget kapitel. Vi kommer att avsluta diskussionen med en 

avslutande diskussion där vi tar upp aspekter så som vårt val av forskningsmetoder samt 

vidare forskning.  

 

Vad har lärare för tankar kring skönlitteratur? 
I följande kapitel kommer vi att utifrån våra intervjusvar försöka klargöra hur vi upplever att 

våra respondenter tänker kring skönlitteratur. Vi kommer att med hjälp av tidigare 

presenterade teorier diskutera respondenternas uttalanden. 

 

Det är skillnad på att arbeta med invandrarbarn jämfört med svenska barn, något som 

konstateras av både våra informanter och den forskning och de teorier vi har tagit del av. Vi 

har själva sett skillnader i verksamheterna då vi båda har erfarenhet både av att arbeta med 

svenska barn och med invandrarbarn. När man arbetar med invandrarbarn blir det extra 

viktigt att arbeta med språket, eftersom dessa barn ofta inte har tagit till sig och utvecklat det 

svenska språket, något som poängteras av bland andra Granberg (1996) och Lindö (2002). 

Våra informanter har uppgivit att det är stora skillnader mellan barnens språk, detta är något 

som är viktigt för dem att tänka på då de väljer böcker till barnen. Enligt de förskollärare vi 
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intervjuat måste de ofta välja böcker som ligger på småbarnsnivå, även till de lite äldre 

barnen. Förskollärarna berättade att de upplever det som att barnen inte alltid förstår vad de 

läser för dem. Vi tycker att det är tråkigt om barnen inte förstår innehållet i böckerna som blir 

lästa för dem. Det är synd att man måste gå ner på småbarnsnivå för att barnen skall kunna 

tillgodogöra sig litteraturens innehåll. Borde det inte istället finnas lättlästa böcker som riktar 

sig till de lite äldre förskolebarnen och de skolbarn som inte har kommit så långt i 

språkutvecklingen, exempelvis invandrarbarn, eller kan man arbeta med skönlitteratur på 

något annat sätt som gör att barnen kan ta till sig dess innehåll? 

 

Valeska berättade att böckerna inte får vara för svåra för barnen att förstå för då tappar de 

intresset och har svårt att hänga med. Ladberg (2003) är av samma uppfattning som Valeska, 

hon menar att böcker bör läsas i smågrupper för barn som ligger på samma språkliga nivå, för 

att de inte skall tappa intresset. Hon menar dessutom att barnen har lättare för att ta till sig 

bokens innehåll genom att man arbetar med konkreta material, exempelvis flanosagor, 

bordsteater och teckningar, då man läser boken. Två av våra informanter i förskolan har 

berättat att de arbetar med flanosagor. De har inte uppgett varför de arbetar med denna 

metod, men vi antar att det beror på att barnen har lättare för att ta till sig sagan på detta sätt 

jämfört med om de läser sagan i en bok. Vår tredje informant i förskolan berättade att hon i 

sin tidigare barngrupp, som var i ett helsvenskt område, arbetade med bordsteater, eftersom 

det gjorde att barnen lättare tog till sig innehållet i sagan. Skälet till att hon inte arbetat med 

bordsteater sin nuvarande barngrupp uppgav hon vara tidsbrist. Vi kan förstå detta men vi 

anser att det är tråkigt då barnen verkligen behöver stöd i att förstå innehållet i böckerna. 

 

För att uppmuntra barn som nyss lärt sig läsa bör man tänka på att använda böcker som är på 

rätt nivå för varje barn. Förr trodde man att barn lärde sig läsa lättare om böckerna var enkla 

men idag vet man att det viktigaste är att böckerna är intressanta (Ladberg, 2000). Många 

lärare väljer därför idag att arbeta med skönlitterära böcker istället för de ordinarie 

läseböckerna.  När man väljer skönlitterära böcker är det lättare att finna utbud som passar 

varje barn och för det mesta finns deras intressen representerade i såväl lättlästa som i lite 

svårare böcker. Vi håller därför helt med vår informant Katarina när hon säger att det 

viktigaste är att barnen blir fångade av böcker. Ett bra sätt för att få barnen intresserade av 

skönlitteratur är att man ställer böckerna väl synliga och tillgängliga för barnen. Detta är 

något man tänkt på såväl på Valeskas som på Saras avdelning, där böckerna står väl synliga i 
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barnens höjd. Det spelar ingen roll om barnen läser böckernas text eller bara tittar på 

bilderna, det viktigaste är att där finns ett intresse.  

 

Även lärarna i skolan säger sig uppleva att eleverna inte alltid förstår vad som står i böckerna. 

I skolan använder man dock sig av andra typer av böcker än i förskolan. Två av de lärare som 

vi intervjuade, Birgitta och Sofia, berättade att de inte använder sig av bilderböcker i 

undervisningen eftersom dessa böcker har för svår text, eller för att de inte fångar elevernas 

intresse. Granberg (1996) säger att bilderböcker är ett bra redskap även då man arbetar med 

äldre barn, eftersom bilderna förtydligar och befäster det man har läst. Det finns bilderböcker 

av olika svårighetsgrad, allt från de enkla Max-böckerna av Barbro Lindgren och Eva 

Eriksson, till de mer avancerade böckerna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström. Kerstin 

berättade att hennes elever under en period hade läst böcker av Gunilla Bergström och hon 

hade upplevt det som att de gillade dem. Är skillnaden verkligen så stor mellan våra 

respondenters elever? Vi tror inte att skillnaden ligger hos eleverna, snarare ligger den i 

lärarnas uppfattning om bilderböcker. 

 

Vår respondent Kerstin säger sig vara säker på att hennes elever är intresserade av 

skönlitteratur, hon uppger att hon tydligt har markerat hur viktigt det är med böcker och detta 

är något som hon menar att hennes elever har tagit till sig. Det märks tydligt på Kerstin att 

skönlitterärt arbete är något som hon tror på och brinner för och kanske är det även därför 

hon har lyckats få med sig sina elever så att även de delar hennes intresse. Vår respondent 

Birgitta säger att hon försöker få hennes elever intresserade av skönlitteratur genom att läsa 

för dem men även genom att påpeka för föräldrarna hur viktigt det är att även de läser hemma 

för sina barn.   

 
Under vår intervju med Sofia märkte vi av en lätt frustration när det gällde hennes syn på 

hennes elevers bokintresse. Hon sa säg själv uppleva att ungefär hälften av hennes elever 

hade ett skönlitterärt intresse. Hon menar att detta intresse bottnar i elevernas föräldrars syn 

på skönlitteratur. Finns det bland annat böcker i hemmet så skapas det lättare ett intresse hos 

barnen anser hon. Vi håller med om att föräldrars inflytande när det gäller skönlitteratur är 

väsentlig. Det är bra att man, precis som Birgitta säger, pratar med föräldrarna och poängterar 

för dem att det är viktigt att man läser för barnen hemma. I vår svenska kultur och i många 

andra kulturer är det vanligt att man läser för sina barn när de är små och att man i hemmet i 
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åtminstone har några böcker. Detta är dock ingen självklarhet i alla kulturer. Det finns de 

folkslag som främst använder sig av muntliga traditioner och det finns de familjer där 

föräldrarna är analfabeter. Här kan man som lärare naturligtvis inte komma och kräva att de 

ska läsa för sina barn, men som lärare skulle man kanske kunna uppmuntra föräldrarna att 

köpa eller gå till biblioteket och låna hem böcker till barnen för att på så sätt visa dem att 

skönlitteratur och läsning är viktigt. 

 

I vilken mån har vi då uppfyllt syftet med att ta reda på hur lärare tänker kring skönlitteratur? 

Vi anser att vi har fått en viss insikt i hur lärare tänker kring ämnet. Vi har fått en uppfattning 

om hur lärarna tänker när de väljer böcker till barnen och vad de tycker är viktigt när det 

gäller urvalet. Vi har även fått reda på att lärarna anser det vara stor skillnad på de böcker 

man läser för invandrarbarn och de böcker man läser för svenska barn. Skillnaden ligger 

enligt dem i att invandrarbarnen inte har samma förförståelse, innehållsförståelse samt inte 

ligger på samma språkliga nivå som svenska barn. Vi har dessutom kunnat konstatera att våra 

respondenter har olika uppfattning om barns intresse av böcker. Vi har dock inte fått reda på 

lärarnas eget intresse för skönlitteratur ser ut, något som kan spela roll i deras yrkesutövning.   

 

Hur reflekterar lärare kring de resurser som finns i ett mångkulturellt 

område? 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur lärare tar tillvara på och i vissa fall inte tar 

tillvara på de resurser som skönlitteraturen kan ge i ett mångkulturellt område. 

 

Som tidigare nämnts i arbetet finns det inget samarbete mellan lärarna/förskollärarna och 

modersmålslärarna då det gäller skönlitteratur. I våra intervjuer frågade vi samtliga lärare om 

de någon gång läst samma bok på svenska för barnen som modersmålslärarna läst på barnens 

modersmål, ingen av lärarna uppgav att de hade gjort detta. Man kan undra varför ingen har 

tänkt på att arbeta på detta sätt. Flera av våra mest kända sagor, exempelvis de av bröderna 

Grimm finns översatta till många språk. Dessutom finns flera arabiska sagor översatta på 

svenska, tillexempel sagan om Alibaba och de fyrtio rövarna. På den avdelning där Valeska 

arbetar kommer man under hösten få tillgång till ett flertal olika böcker med sagor i. Till 

dessa böcker hör cd-skivor där sagorna är översatta till syriska. Valeska säger att om arbetet 

med dessa böcker fungerar bra kommer de att beställa in fler av dem på flera språk. Vi anser 

att detta är ett utmärkt initiativ av förskolan. Genom att barnen får höra samma saga på två 
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olika språk tror vi att sagans innehåll befästs på samma sätt som när man har en tvåspråkig 

kommunikation i verksamhetsmiljön. Säljö (2000) menar att det krävs en förförståelse för att 

kunna förstå innehållet i en text. Vi tror att de syrianska barnen på detta sätt kan utveckla en 

förförståelse för den svenska sagan genom att de tidigare har lyssnat på den på syriska. Det 

krävs dock att pedagogerna synliggör för barnen att det är samma saga. 

 

I Fast (2001) berättas det om den indiska berättaren Vaju Najdu som berättar sagor för 

indiska och pakistanska barn. Vaju Najdu menar att det är viktigt att barn skall känna sig 

stolta över sin kultur och sina traditioner. Det är därför betydelsefullt att man som lärare 

berättar sagor från de länder som barnen representerar. Kerstin är vår enda informant som 

nämner att hon arbetar på det sättet. Hon säger att hennes elever älskar att få höra sagor från 

länder där de kan känna igen sin egen och sina föräldrars kultur. Hon menar dock att det 

tyvärr finns alldeles för lite sådana böcker. För oss känns det som en självklarhet att man som 

lärare försöker läsa och berätta sagor som representerar elevernas länder och kultur. Alla barn 

skall känna att deras kultur och traditioner är minst lika viktiga som någon annans. Ett bra 

sätt att arbeta vidare med detta, för att ytterligare befästa varje barns identitet och kultur, 

anser vi vore om man kanske bjöd in föräldrar eller andra som representerar barnets kultur 

och som kunde berätta om den, man kunde lyssna på musik och kanske till och med laga 

någon maträtt. Det viktigaste är att varje barn känner sig bekräftat och blir sett. Vi tror att 

många invandrarbarn känner sig rotlösa i vårt samhälle, det vet inte riktigt var de hör hemma. 

I skolan och samhället är det ett sätt som gäller och i hemmet är det kanske ett annat. Genom 

att vi som vuxna då bejakar båda dessa kulturer tror vi att man kan hjälpa dessa elever att 

finna deras plats i samhället och på så sätt även bidra till att de får en positiv additiv identitet.  

 

Johansson & Svedner (2003) skriver att barnet för att få bästa möjliga utveckling i språket 

kräver en uppväxtmiljö som ger en allmän språkstimulering. Språkstimuleringen kan dels ske 

genom att man som vuxen ger barnen en rik tillförsel av språkligt material. Detta material 

kan bestå av att vi läser för dem och samtalar med dem (Granberg, 1996). I förskolan och i 

skolan är därför bland annat högläsning av betydelse på flera olika sätt. Barnen får bland 

annat lära sig hur en text är uppbyggd samt blir uppmuntrade till att kunna läsa själva 

(Chambers, 1995). Samtliga informanter vi intervjuat säger sig ha högläsning med sina barn. 

Skillnaden mellan dem är dock hur och hur ofta. Sara och Katarina arbetar, enligt oss, väldigt 

ostrukturerat med högläsningen. De nämner båda tiden som ett skäl till att läsningen inte sker 

regelbundet. Barn med svenska som andraspråk behöver mycket språkstimulering varje dag. 



 33

Det kan ju faktiskt vara så som Hallberg (1993) skriver, att högläsningen i skolan/förskolan 

är den enda gången barnen får höra svenska i sammanhängande form. Ett alternativ skulle 

kunna vara att ha högläsning för några av barnen när de andra är ute och leker och tvärt om.  

 

På Valeskas avdelning har man en obligatorisk högläsningstund varje dag för de äldre 

barnen. Detta sker när de yngre ligger och vilar. Vi tycker att det är bra att dom har denna 

lässtund men borde de inte även ha en för de yngre barnen? Även de har ju behov av 

språkstimuleringen. Man kunde kanske ha högläsning med dem innan de vilar och se det som 

en övergång från leken till en lugnare samvaro? 

 

I skolan verkar det dock som om man läser mer regelbundet. Vår informant Kerstin låter 

ibland hennes elever läsa högt för varandra som ett alternativ till att hon läser. Eleverna har 

även fått gå in till förskolebarnen och haft högläsning för dem. Vi tycker att båda dessa 

alternativa högläsningsmetoder är bra. Barnen får lära sig att läsa så att andra förstår 

samtidigt som lyssnaren får lära sig att lyssna. Att läsa för de yngre barnen kan medföra att 

eleverna känner sig mer säkra på sig själva och sitt läsande samtidigt som de blir positiva 

förebilder för de yngre.  

 

Vi anser att läsprojektet med Rotary som vår informant Birgitta nämnde är ett fint exempel på 

hur man kan samarbeta utöver skolans gränser med integrering. Eleverna fick möjlighet att 

träffa vuxna svenskar, vilket de annars kanske inte fått tillfälle till. Det är viktigt att eleverna 

får dessa möjligheter! Eftersom Solkullen är en mycket segregerad stadsdel kommer barnen 

sällan, om någonsin, i kontakt med några andra vuxna svenskar än skolpersonalen. Hur skall 

dessa barn kunna bli en aktiv del av vårt samhälle om de konstant hålls utanför den? Vi anser 

att skolor och förskolor i mångkulturella områden behöver fler projekt av det här slaget. 

 

Biblioteket borde enligt oss ses som en stor resurs då man arbetar med skönlitteratur, vare sig 

man arbetar i ett svenskt eller mångkulturellt område. Två av våra informanter i skolan 

uppgav att de tidigare hade ett mycket bra samarbete med en bibliotekarie som arbetar på 

Solkullens bibliotek. Eftersom vi även gjorde en intervju med henne vet vi att även hon 

tyckte att samarbetet mellan skolorna och biblioteket var värdefullt. Både lärarna och 

bibliotekarien uppgav att samarbetet avbröts på grund av besparingar i kommunen. Vi tycker 

att det var synd att det inte längre finns något utarbetat samarbete mellan skolorna och 

biblioteket, eftersom biblioteket har resurser som borde utnyttjas till fullo. Trots att det inte 
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längre finns någon bibliotekarie som kommer ut till skolorna hoppas vi att skolorna ändå 

utnyttjar bibliotekets resurser, eftersom det där finns personal med stor kunskap om 

skönlitteratur. En av våra informanter säger sig vilja fortsätta samarbetet med bibliotekarien 

bland annat vad det gäller urval av de skönlitterära böcker som hon använder sig av i 

undervisningen. Vi hoppas att alla de lärare vi talat med fortsätter att gå till biblioteket och 

utnyttjar bibliotekariernas kunskap om böcker även nu när det inte finns någon särskild 

bibliotekarie som de samarbetar med.  

 

Vad som förvånade oss då vi genomförde våra intervjuer med förskollärarna var att de inte 

hade något samarbete med biblioteket, bortsett från att en av våra informanter uppgav att de 

har beställt boklådor från dem. Skulle inte förskolorna kunna ha ett liknande samarbete som 

skolorna haft, då en bibliotekarie bland annat varit med och valt ut böcker åt eleverna. Lisen, 

bibliotekarien vi intervjuade uppgav att de på biblioteket anordnar sagostunder till vilka 

förskolorna är välkoma. Vår informant Valeska berättade för oss att biblioteket tidigare hade 

anordnat sagostunder för barnen vilka de hade besökt, men att biblioteket hade slutat med 

dessa. Frågan är vem som har rätt, kan det vara så att biblioteket fortfarande anordnar 

sagostunder men att de inte har gått ut med någon information om detta till förskolorna, eller 

är det så att biblioteket har slutat med sina sagostunder? Om det är så att biblioteket 

fortfarande anordnar sagostunder anser vi att de bör gå ut med information om dessa till 

förskolorna. Har biblioteket däremot slutat med sagostunderna vore det en bra idé att börja 

med dessa igen. För förskolornas del kan bibliotekets sagostunder vara en stor resurs. Barnen 

får möjlighet att besöka och lära känna en lässtimulerande miljö samtidigt som de får tillfälle 

att möta andra vuxna. När vi var små besökte våra förskolor ofta biblioteket för att lyssna på 

sagostunder. Vi fick krypa upp i mjuka soffor, lyssna och ha det mysigt en stund. Det var ett 

tacksamt avbrott från förskolemiljön samtidigt som det var hemskt spännande. Vi anser att en 

bättre resurs än så är svår att finna. Kanske är det så att ju mer efterfrågan det finns på dessa 

sagostunder, ju troligare är det att biblioteken återupptar dem, om det är så att de har slutat 

med dem.  

 
Utnyttjar lärarna i vår undersökning den resurs som skönlitteraturen kan erbjuda till fullo? Vi 

tycker inte det. Skolorna och förskolorna skulle kunna använda sig av skönlitteraturen mer 

integrerat i verksamheten än vad de gör. Det finns inte något samarbete med 

modersmålslärarna då det gäller skönlitteratur, vilket vi anser borde vara en självklarhet då 
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man arbetar i ett mångkulturellt område. Vi har även kunnat konstatera att det inte finns 

något existerande samarbete mellan förskolan/skolan och biblioteket. Det verkar som att 

något samarbete, då det gäller skönlitteratur, med utomstående personer och instanser inte 

existerar, bortsett från det Rotary-projektet som Birgitta nämner.  

 

Varför anser lärare att de arbetar med skönlitteratur? 
I följande kapitel kommer vi att belysa olika anledningar till varför lärare arbetar med 

skönlitteratur.  Vi är dock inte helt säkra på att lärarna verkligen har en medveten formulerad 

tanke med arbetet. Samtliga informanter säger sig vara medvetna om att skönlitteraturen 

påverkar barns språkutveckling, men de säger inte  att det är därför de arbetar med 

skönlitteratur. 
  

Både Nauclér m.fl (1988) och Granberg (1996) skriver att det är viktigt att barn med 

invandrarbakgrund får ta del av läsupplevelser från såväl deras hemkultur som från det nya 

landets kultur. Genom sagor får barnen uppleva båda kulturernas livsuppfattningar, 

samlevnadsregler och traditioner och de får möjligheten att känna igen sig och stärka sin egen 

identitet. De flesta av våra informanter sa under intervjuerna att de tänker på att få med det 

mångkulturella perspektivet då de lånar och läser böcker för barnen. Sara säger att de 

försöker få med böcker som innehåller karaktärer med olika hudfärg. Vi anser att det är bra 

att man i förskolan och skolan försöker tänka på det mångkulturella perspektivet, men vi 

tycker att detta är något som skulle kunna vidareutvecklas. Idag finns det en mängd olika 

böcker som tar upp olika kulturella skillnader mellan svenska barn och invandrarbarn. Det 

finns bland annat böcker som tar upp varför flickor från en viss kultur/religion inte kan vara 

med i badhuset etc. Vi anser att det är viktigt att man läser sådana här böcker dels för att de 

barn med invandrarbakgrund ska känna att de inte är ensamma och dels för att svenska barn 

skall få en ökad kunskap om sina kamraters olika kulturer. 

 

För att barnen skall kunna befästa språket är det väsentligt att de får bearbeta det som blivit 

läst för dem samt det som de själva har läst. Återberättandet är en viktig del av denna 

bearbetning (Benckert, 2001). Lindö (1986) skriver att dessa samtal kan ge ytterligare 

begrepp för språkutvecklingen, speciellt för de barn i förskolan och i skolans tidiga år. 

Återberättandet har även betydelse för barnens innehållsförståelse. Sofia säger att hon måste 

återberätta kontinuerligt för att barnen skall förstå vad sagan handlar om. Frågor som, vad 
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hände nu, varför gjorde han eller hon så, etc. måste hon ställa gång på gång för att se så att 

alla barn följer med i handlingen. Kerstin uppgav att hon ofta låter sina elever återberätta det 

som de har läst. De sitter då i grupper och berättar för varandra om de böcker de läst, vad de 

handlade om och vad de tyckte om dem. Eleverna får dessutom återberätta det de läst 

skriftligt i en speciell bok. Vi tror att återberättandet har många fördelar dels för att 

ordförrådet breddas och språkkänslan förstärks (Wingård, 1994) och dels för att man som 

lärare kan kontrollera så att barnen följer med i det lästa. Att arbeta med så kallat bokprat 

som Kerstin gör med sina elever är enligt oss ett ypperligt sätt för barnen att lära sig använda 

språket genom att berätta samt förklara på ett tydligt sätt för varandra. Genom att barnen 

sedan lyssnar på varandra så befästs språket ytterligare. 

 

Kerstin berättade för oss under vår intervju att hon läst boken Sunnanäng av Astrid Lindgren 

för sina elever. Hon sa att det var en upplevelse för dem att få höra att Sverige hade varit ett 

så fattigt land. Det är inte konstigt att hennes elever reagerade, de eller deras föräldrar har 

flytt från krig och fattigdom till Sverige, det rika landet, och sedan får de höra att även 

Sverige har varit ett fattigt land. Vi tycker att detta är ett bra exempel på hur invandrarbarn 

kan få ta del av vårt svenska kulturarv. Skönlitteraturen får här en viktig roll som 

historieförmedlare. Att läsa böcker som Sunnanäng ger också ett ypperligt tillfälle för läraren 

och barnen att diskutera hur eller om denna period i Sverige speglar vår samhällskultur i dag 

samt jämföra det med hur det är i jordens fattiga länder idag. 

 
Vet vi nu varför våra informanter arbetar med skönlitteratur? Vi anser att vi delvis fått svar 

på vår fråga. Ingen av våra informanter ger någon egentlig förklaring till varför de arbetar 

med skönlitteratur. Är det så att skönlitteraturen ses som en så självklar del i arbetet att ingen 

har funderat över varför de arbetar med den? Samtliga respondenter anser att skönlitteratur är 

språkutvecklande, men de tydliggör inte att det är därför de arbetar med skönlitteratur. Inte 

heller då det gäller det mångkulturella perspektivet klargör de varför de arbetar med det, med 

undantag av Kerstin, trots att samtliga uppger att de tänker på det mångkulturella perspektivet 

då de väljer böcker. Vi anser att det är bra att några av våra respondenter arbetar med 

återberättandet av böcker, eftersom det bidrar till att barnens språk utvecklas.  
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Modersmålsundervisning 

Vi har valt att ha ett särskilt kapitel som belyser modersmålsundervisningen i förskola och 

skola. Denna del finns inte med bland våra forskningsfrågor men då vi anser att den är av stor 

betydelse har vi valt att ändå ta med den i diskussionen.  
 

För barn är det viktigt att behärska sitt modersmål innan de kan lära in ett nytt språk, detta 

säger bland andra von Tetzchner m.fl. (2003). Både Kerstin och Valeska påpekar i 

intervjuerna att barnen måste kunna sitt modersmål innan de kan lära sig svenska. Som vi 

nämnt tidigare i arbetet har barn med annat modersmål än svenska rätt till 

modersmålsundervisning. På Solkullen får varje barn 40 minuters modersmålsundervisning i 

veckan. Men i vilken utsträckning lär sig egentligen eleverna att hantera sitt modersmål på 

den korta tiden? Troligtvis får barnen stimulans i sitt modersmål i hemmet, men enligt våra 

erfarenheter ser många föräldrar sina barn som en resurs för att öva sin egen svenska. I vissa 

familjer finns även tron att barnen inte lär sig svenska om man talar på modersmålet, något 

som tas upp i så väl vår intervju med Valeska, som i Ladberg & Nyberg (1996). Denna 

felaktiga uppfattning om språkinlärning är troligtvis något som alla som arbetar med 

invandrarbarn stöter på. Vi tror att det är viktigt att man som pedagog informerar föräldrar 

om varför det är viktigt med modersmålet så att de kan stötta sina barn i språket.  

 

På modersmålslektionerna tar lärarna ut sina elever/barn ur den ordinarie undervisningen och 

har en egen lektion för dem. Både Sara och Kerstin säger att de vill att modersmålslärarna 

skall vara med i den vanliga verksamheten istället. Vi anser att det vore en bra idé att 

integrera modersmålslärarna i den ordinarie verksamheten eftersom modersmålet på detta sätt 

får en mer naturlig del av verksamheten. Genom att barnens språk talas, känner barnen att 

deras språk är viktigt, något som Benckert (2001) säger är en bra förutsättning för att barnet 

skall vilja lära sig det nya språket men även för viljan att behålla det gamla. Det optimala 

vore enligt oss att man i skolan och förskolan har anställda som talar samma språk som 

barnen så att barnen alltid kan höra båda språken. Självklart förstår vi är detta en fråga om 

resurser, dels skall det finnas pengar, och dels bör personerna i fråga även ha utbildning inom 

verksamhetsfältet. 

 

Modersmålets betydelse för invandrarbarn var inget vi tänkte på när vi formulerade vårt syfte 

och våra frågeställningar. Under skrivandets gång har vi dock insett hur viktigt modersmålet 
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är för dessa barn. Sammanfattningsvis menar vi att modersmålsundervisningens timantal bör 

utökas. Vi menar även att samarbetet mellan lärare i förskola/skola och modersmålslärarna 

bör vidareutvecklas. 

 

Avslutande diskussion 
Eftersom att vi inte har funnit någon tidigare forskning om hur man arbetar med 

skönlitteratur i mångkulturella områden kan vi varken bekräfta eller dementera någon tidigare 

forskning. Vi har däremot i diskussionen ställt vårt resultat i förhållande till tidigare 

forskning om skönlitteratur och om invandrarbarn samt försökt utröna huruvida lärarna 

arbetar utefter de teorier vi har tagit del av. 

 

Vi anser oss vara nöjda med den forskningsmetod vi valt att använda. Genom våra intervjuer 

fick vi god kontakt med våra informanter och intervjuerna kändes i flera fall mycket 

personliga. Att vi valde att intervjua lärare är vi också nöjda med. Det hade självklart varit 

givande att höra barnens åsikter om skönlitteratur. Men eftersom vårt syfte med studien var 

att ta reda på hur lärarna tänker och arbetar med skönlitteratur anser vi inte att barnens åsikter 

var relevanta i detta samanhang. 

 

Vi tror att vi kommer att ha stor nytta av vår studie i vår framtida yrkesroll, vare sig vi arbetar 

i ett mångkulturellt område eller inte. Vi har under arbetets gång fått en djupare insikt i hur 

skönlitteraturen kan påverka barns språkutveckling och fått flera tips och idéer på hur man 

kan arbeta med den i verksamheten. Något som har varit intressant under vårt arbete var att vi 

såg skillnader mellan skolans och förskolans arbetssätt då det gäller skönlitteratur. Det blev 

tydligt för oss att mycket av de lustfyllda arbetsmetoder som kan användas tillsammans med 

skönlitteratur stannar kvar i förskolan medan skolan intar en mer strikt användning av den.  

 

Under arbetets gång har många frågor väckts hos oss. Vi skulle gärna ha velat utveckla delen 

om modersmålundervisningen eftersom att den är en otroligt viktig del i barns utveckling. Vi 

kan inte förstå hur den kan ha ett sådan litet utrymme som den faktiskt har idag. Om vi hade 

haft mer tid och möjlighet att utveckla vårt arbete vidare hade vi tagit kontakt med flera 

modersmålslärare för att få höra deras åsikt om skönlitteratur och om deras samarbete med 

lärarna i skolan och i förskolan. Möjligtvis hade vi då kunnat göra en jämförelse mellan dessa 

olika instansers syn på modersmålsundervisningen samt deras arbete med skönlitteratur.  
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Då vi inte har funnit någon tidigare forskning som behandlar skönlitterärt arbetssätt i förskola 

och skola i mångkulturella områden anser vi att vår undersökning är unik. Det skulle vara 

intressant att ta del av eller genomföra en djupare studie om skönlitterärt arbete i ett 

mångkulturellt område i skola och förskola. Sådan forskning skulle kunna ske under en 

längre tid och genom att man observerar den faktiska verkligheten och genomför intervjuer 

med så väl lärare som med barn. 
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Bilaga  
 
Intervju med pedagoger 
 
Hur ser fördelningen ut mellan barn med svenska som modersmål och barn med annat 
modersmål än svenska i din barngrupp/klass? 
 
Använder ni er av skönlitteratur i verksamheten? 
-på vilket sätt? 
 
Hur sker urvalet av skönlitteratur? 
- olika kulturer? 
- läser barnen böcker själva? (när läser de i så fall?) 
- bokintresse? (vad påverkar deras intresse?) 
 
 
Påverkar skönlitteratur barnens språkutveckling? 
- hur? 
- har barnen innehållsförståelse? 
 
Samarbetar ni med modersmålslärarna när det gäller skönlitteratur? 
- hur/hur kommer det sig? 
- använder ni er av samma böcker? 
- är du nöjd med samarbetet? 
 
Använder ni er av biblioteket? 
- på vilket sätt? 
- barnmedverkan? 
- samarbete med bibliotekarie? 
 
Känner du dig nöjd med ditt/ert sätt att arbeta med skönlitteratur? 
 
 
Intervju med bibliotekarie 
 
Har ni ett samarbete med förskolor/skolor i området? 
- hur ser samarbetet ut? 
 
Hur är utbudet på böcker på andra språk hos er? 
- är ni nöjda med utbudet? 
- är era besökare nöjda med utbudet? 
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