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Abstract 
 

Syftet med detta arbete är att se hur pedagogerna menar att de bearbetar skönlitteraturen 

med eleverna i förskoleklass, med tyngdpunkt på den muntliga delen.  

 

Arbetet består av litteraturgenomgång, empiri genom intervjuer och observationer, samt en 

diskussion och sammanfattning. Skönlitteratur visar sig vara något våra informanter 

använder sig av i sin undervisning. Skönlitteraturen behandlas på olika sätt och i varierad 

utsträckning, detta framkom under vår sammanställning från de kvalitativa intervjuerna som 

genomfördes med pedagoger i fyra olika förskoleklasser. Några exempel på tillfällen när 

skönlitteratur används av pedagogerna är vid terminsstart, konflikthantering, språklig 

utveckling, belysande av genus och nya begrepp.  

 

 

 
Ämnesord: Skönlitteratur, förskoleklass, språklig utveckling, förskolepedagogik.     
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Förord 
 

”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.” /Astrid Lindgren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tack till… 

… Våra handledare Pella Sahlin och Wiveca Friman för god handledning. 

… Pedagogerna som ställt upp på våra intervjuer. 

…Studiegruppen för givande diskussioner. 
… Våra familjer.
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1. Inledning   
Vi har under vår Verksamhetsförlagda utbildning (vidare kommer vi använda begreppet VFU) 

använt oss av olika sagor för att ge eleverna nya kunskaper såsom matematiska begrepp, 

utvecklat ordförråd, färger samt rim och ramsor. Båda två har använt Bockarna Bruse, Petter 

och hans fyra getter, Putte i blåbärsskogen och Barnens skattkammare.  
                                                                                                                                   
1.1 Bakgrund 
Undersökningen kommer att genomföras i fyra olika förskoleklasser i två olika kommuner, 

det vill säga att eleverna i klasserna är sex år. Vi vill undersöka hur pedagogerna (människor 

som bedriver en pedagogisk verksamhet med barn och elever) anser att de bearbetare 

litteraturen de läser tillsammans med eleverna genom att observera förskoleklasserna samt 

intervjua pedagogerna. Anledningen till denna undersökning grundar sig på personliga 

upplevelser från olika VFU platser, där skönlitteratur i många fall enbart används som 

tidsfördriv eller att dämpa eleverna. Ett stort intresse för skönlitteratur uppstod under kursen 

SSVA01 (Litteratur för yngre barn, saga, bild och dikt i ett skapande rum) Högskolan 

Kristianstad vt-07.  Under ett tillfälle vid en VFU uppstod en konflikt mellan fyra elever på 

sex och sju år. Vi såg hur viktigt det som pedagog är att lägga ner tid vid att lösa och bearbeta 

konflikten mellan eleverna. Ett hjälpmedel vid samtalet var återberättandet av en bok eleverna 

läst tidigare. Det styrdokument som reglerar förskolepedagogers arbete beskriver betydelsen 

så här: 

 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall 
varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lpo94 
s.11) 
 

 

 Lindö (1986) hävdar att bearbetning av litteratur stimulerar den språkliga utvecklingen och 

den allmänna mognaden hos eleven. Pramling mfl (1993) menar att språket om en text kan 

användas som ett redskap för att bearbeta händelser i elevernas liv. För att uppnå olika mål 

som läroplanerna visar på som till exempel matematiska begrepp, rim och ramsor med mera 

kan skönlitteratur ses som ett hjälpmedel i undervisningen. 
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1.2 syfte 
Syftet med arbetet är att se hur pedagogerna menar att de bearbetar skönlitteraturen med 

eleverna i förskoleklass, med tyngdpunkt på den muntliga delen. Det vill säga hur 

pedagogerna upplever att de låter eleverna bearbeta böckerna muntligt med varandra. 

 

2. Litteraturgenomgång 
 

I litteraturdelen kommer vi att lyfta fram det vi hittat i tidigare forskning som berör ämnet att 

bearbeta skönlitteratur. Vi kommer även att ta upp olika metoder för hur man bearbetar texter 

samt relevans. Vygotskijs teorier om en sociokulturell värld ligger till viss del till grund för 

denna undersökningsmetod, genom att intervjua pedagoger. Vygotskij hävdar att barn lär sig 

mer i samspel med andra barn, därav den sociokulturella världen. Säljö (2005) anser att 

Vygotskij ser det sociokulturella perspektivet som att människan använder sig av kulturella 

redskap som kan vara både fysiska såväl som intellektuella. Den språkliga förmågan, lusten 

till lek och fantasi med mera påverkas med hjälp av litteratur. Vygotskij hävdar att all 

inlärning hos barn, och elever, sker genom deras tolkningar av omvärlden utifrån sina egna 

verkligheter. Vi pedagoger ska se elevernas kunskaper som en stor tillgång i deras sökande 

efter ny. 

 

2.1 Definition av skönlitteratur 
Här sammanfattar vi kort begreppet skönlitteratur enligt Nationalencyklopedin (2005). 

Skönlitteratur benämns sedan slutet av 1800 talet med ord, som dramatik, poesi, essäistik, 

som är motsatsen till facklitteratur, samt fiktionsprosa (fiktion – påhittat). Barnlitteratur 

benämns som böcker framtagna för barn och ungdomar, men det kan även vara 

vuxenlitteratur som är bearbetad för barns ögon.  

 

2.2 Högläsning 
De författare vi har behandlat i vårt arbete menar att högläsning är ett viktigt inslag i skolans 

undervisning bland annat för den muntliga språkutvecklingen, samt att det sker på alla nivåer 

det vill säga från förskolan och upp i årskurserna. En av dem är Lindö (2005) och hon anser 
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att det är viktigt med alla former av läsning och samtal under hela skoltiden. När eleverna får 

lyssna på texter anser man i Lyckas med läsning (2001) att det kan leda till exempel glädje, 

utvecklade kunskaper om omvärlden, nya ord och begrepp, utvecklad lyssnarförmåga samt att 

eleverna lär sig att litteratur är informationskällor som kan användas i andra ämnen.  

 
Enligt Lpo94 är kunskap inget entydigt begrepp. Kunskap kommer 
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolan 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 
och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 
helhet. (Lpo 94 s.8) 
 
 

 Detta är något Andersson, m.fl. (2000) håller med om. De anser att eleverna får ta del av 

språkets uppbyggnad under högläsningen. Ekström hävdar att pedagoger måste bli bättre på 

att utnyttja tillfällen till att läsa högt, för att öka språkförståelsen, förebereda eleverna till att 

lära sig skriva och att stimulera elevernas egen språkutveckling. I samspelet mellan barnet och 

den vuxne kring en spännande text väcks en längtan hos den unga människan att kunna läsa 

och skriva. Ahlén (2003) menar att pedagoger ofta undviker högläsning efter att eleverna 

erövrat läskoden, istället menar hon att det är då vi ska läsa ännu mer högt tillsammans, 

eftersom eleverna nu börjar förstå vad läsning innebär. Vidare anser hon att eleverna bör 

följas av högläsning genom alla skolans stadier. Enligt Pramling (1993) medför högläsningen 

ett varierat sätt att tala med eleverna. I stället för att tala till eleverna kan man nu tala med 

eleverna om något.  

 

2.3 Gemensam läsning 
För att läsarbete ska vara så inbjudande och intressant som möjligt för eleverna krävs ett 

varierat arbetssätt, detta är något Norström (1995) har många förslag på. Exempelvis menar 

han att vi kan använda oss av läsecirklar, det är när man träffas i grupp för att behandla den 

litteratur man läst för att diskutera, och man tar upp böckernas innehåll liksom förståelsen för 

texterna. Enskild läsning, lära sig känna igen bokstäver och gemensam läsning är några av de 

punkter han talar om. Med gemensam läsning anser författarna i Lyckas med läsning (2001) 

att de positiva erfarenheter eleverna redan har av en text ökar.  Enligt Andersson (2000) är 

läsning tillsammans av en text en förutsättning hos eleverna för att utveckla läsandet, oavsett 

vilken nivå de ligger på, därför krävs upprepning av gemensam läsning för att ge möjlighet till 

nya upptäckter. En viktig punkt för att kunna ha givande samtal om en bok, vilket denna 

studie handlar om, är gemensamma läsupplevelser. Detta är en förutsättning för eleverna, 
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något som Amborn (2002) talar om. Vidare menar hon att under gemensam läsning kan vi 

förenas som grupp genom skratt, funderingar och avslutande samtal om det vi läst 

tillsammans. Ett varierat arbetssätt såsom enskild läsning, gemensam läsning i helklass eller 

gruppläsning är att förorda, alla är olika och vi behöver mångfalden. Tillsammans ska elever 

och lärare komma fram till hur man vill arbeta med skönlitteratur. Enligt Lpfö98 skall 

förskolan sträva efter att varje elev ska ”utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och sin 

förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar”. (Lpfö 98 s.12f).  

 

2.4 Kommunikation och boksamtal 
Kommunikation och boksamtal (när man samtalar om en bok genom frågor i grupp) är en 

viktig del när man läser böcker. Då ges möjlighet till diskussion och språklig utveckling. 

Aidan Chambers är en erkänd forskare inom ämnet boksamtal, därför kommer detta stycke till 

stor del baseras på hans forskning, men även annan litteratur.  

 
Att välja en bok att läsa är ett måste innan läsandet kan börja,  
liksom det är ett måste att välja vad man ska prata om innan man 
alls kan börja prata. (Chambers, 1994, s.13). 

 

När vi gemensamt läst en bok, behöver vi samtala om de tankar och känslor vi fått under 

läsningens gång och detta hävdar Chambers (1994) som vidare menar att man måste låta 

texten få ”sjunka in”. Han anser att en helg kan vara lagom att låta texten sjunka in hos 

eleverna, tar de upp innehållet tidigare är detta självklart bra, men då måste det komma från 

eleverna själva. Skardhamar (1994) anser att det inte alltid är möjligt eller önskvärt från 

elevernas håll att samtala om böckerna de läst. Hon anser också att det inte går att analysera 

en text lika länge som man läst den, något hon hoppas är ändå att analysering sker så ofta som 

möjligt. Eleverna blir då förhoppningsvis så småningom omedvetet självständiga i sin läsning 

och söker på egen hand böcker att läsa. 

 

 Chambers hävdar också att för att kunna hjälpa eleverna på ett bra sätt med samtalet om en 

text, är det nödvändigt att vuxna såväl som elever är överens om att det är värt att berättas. 

Vidare menar han att innebörden av en bok är inget man förstår på en gång, den diskuteras 

fram i samtal med andra, samtidigt väcks andra frågor och avhandlas. En annan viktig punkt 

är att respektera elevernas boksmak, för att de ska kunna samtala på ett bra sätt krävs att deras 

intresse tillgodoses i form av bokval. Chambers menar att för att vi som läsare ska kunna 
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förstå en bok och dess karaktärer krävs erfarenhet från våra minnen, vi måste kunna plocka 

fram dem och sätta dem i ett samband. 

 

 Ekström (2004) hävdar att det är först när eleverna har fått samtala om texten som den blir 

tydlig och de vet vad den handlar om. Hon menar även att det finns många funktioner i ett 

språk, som i möte med andra, genom samtal och när eleverna får samtala med andra lär de sig 

det språkliga umgänget. I situationer där eleverna får vara språkligt aktiva utvecklas deras 

språkliga kompetens, där kan de utnyttja kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. 

Läsning och bearbetning av sagor kan vara ett redskap för elever som varit med om olika 

händelser och som är i behov av att samtala om dem, betydelsen av detta lyfts fram av 

författare som Pramling m.fl. (1993). Det krävs något av läsaren eftersom det inte finns några 

givna svar, då krävs av läsaren att hon/han resonerar sig fram till ett svar. I samtal med andra 

lär eleverna sig något om andra, att känna empati och att bearbeta upplevelser, enligt Ahlén 

m.fl.(2003). 

 

 Lindö (2005) hävdar att litteraturundervisning stimulerar elevernas lust att läsa och skapar en 

förståelse för olika texter. För att känna empati och kunna leva sig in i andra människors 

situationer krävs en god läsförståelse. Norström (1995) menar även han att en uppföljning av 

texterna är viktig för att eleverna ska få en förståelse för innehållet. Detta kan leda till att 

eleverna känner ett behov, och vågar, att utbyta tankar och åsikter med varandra vilket i sin 

tur kan leda till att eleverna utvecklas till trygga vuxna som vågar höja sina röster och 

uttrycka det de känner. Lpo (1994) ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter” (Lpo, 1994 s.12).  

 

Enligt Alleklev (2001) är det viktigt att eleverna får möjlighet till fritt berättande, till exempel 

om vad de gjort under helgen eller under dagen. I längden utvecklar detta även de ”svaga” 

talarna i klassen, de som inte vågar tala från början ges möjlighet att utvecklas i sin takt 

genom att exempelvis beskriva vad som visas på en bild. Betydelsen av detta betonas i Lpo94 

där det står att skolan skall sträva efter att varje elev lära sig att lyssna, diskutera och 

argumentera (s.11). 

 

 Amborn (2002) menar att genom läsning, och de inre bilder som skapas, utvecklas den 

empatiska förmågan och samtidigt uppstår en självinsikt så att man kan se saker om sig själv 
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man kanske inte annars sett. Öhman (2003) anser att lyssna och koncentrera sig på det som 

sägs ger möjlighet att leva sig in i andras tankar, få förståelse för det sagda och att kunna 

”måla” bilder av berättandets ord. Chambers tar även upp en annan viktig aspekt, nämligen att 

man som pedagog inte alltid kan ha alla svaren. Han menar att det går att tala om för eleverna 

att man inte har alla svar och att tillsammans kan man finna dem.  

 

2.5 Läsmiljö en viktig faktor för läslust, fantasi och lek 
För att eleverna ska uppfatta boken de läser på ett så rättvist sätt som möjligt visar 

erfarenheten på  betydelsen av att läsmiljöer i skolan ska vara bra. Det kan vara särskilda rum 

i en skola, eller en inredd läshörna i ett klassrum. Det ska vara ombonat och inbjudande att 

sitta ner och lyssna på en bok hävdar Chambers (1995). Öhman (2003) menar att gruppen 

stärks vid berättandet av en saga. Något som också stärks är känslan av gemenskap och 

tillhörighet anser hon. Återkommande ritualer är viktigt att ge eleverna till exempel genom 

minnen från vår egen barndom, sagorum med en särskild soffa eller ett sagoparaply. Vistas 

man ute vid sagostunden kan man t.ex. leta upp en gran att sitta under för att skapa en 

annorlunda stämning. Andersson (2000) hävdar att i ett klassrum ska det skapas en atmosfär 

som lockar till mångfald av aktivitet och lärande. För att tillgodose elevernas kompetens 

måste det infinnas en god atmosfär i klassrummet, eleverna ska känna att de ha tilltro och 

tillåtelse. Lpo (1994) ”Skolan verkar i en omgivning av kunskapskällor. Strävan skall vara att 

skapa det bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling (s.13).” Chambers hävdar att lässtunder kan skilja tidsmässigt, eleverna 

måste ha koncentration för att läsa eller lyssna på en bok. Har de inte det, lyssnar inte alla och 

då försvinner gemenskapen. Alleklev (2005) anser att det är av vikt att eleverna får läsa 

riktiga böcker, skönlitteratur och facklitteratur med ett innehåll som eleverna själva anser vara 

intressant. Detta för att eleverna ska vilja fortsätta läsa och uppleva det positivt.  Pramling 

m.fl. (1993) menar att fantasin får stimulans genom litteratur, sagor och berättelser. Det är 

viktigt att stimulera fantasin för att människan klarar då bättre att lösa uppgifter och 

problemsituationer bättre i vardagslivet. Detta uppnås delvis genom att läsa skönlitteratur 

menar Ahlén, m.fl. (2003). Enligt Alleklev är det skrivande i leken som skapar 

skrivutvecklingen. En observant pedagog ser här hur skriftspråket hos eleven utvecklas, och 

det medför till att eleverna kan bli goda läsare eftersom de då blir mer uppmärksamma på den 

text de skriver.  
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Skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att  
lära genom att läsa litteratur samt läser på egen hand och av eget 
intresse. (Kursplan Svenska) 

 

Enligt Rossövik (2002) är det i fantasin eleverna har möjlighet att få vara barn och att vi 

vuxna är förebilder för eleverna, vi måste våga plocka fram barnet inom oss för att visa att det 

är okej. Vidare menar hon att det är i fantasin som upptäckarlusten, utforskandet och 

nytänkandet skapas. Enligt Wingård (1994) är fantasin en viktig dimension för läsning som 

hela tiden måste underhållas. Detta gör vi genom att läsa skönlitteratur där vi skapar egna 

bilder inom oss. En annan aspekt är att vår kreativitet sätts i rörelse, tankegångar startas 

genom att vi läser en bra bok. Öhman (2003) hävdar oavsett vilken form av uttryck barnen 

och pedagogen väljer (drama, måla, skapa) är samspelet mellan dem det väsentliga, här 

kommer då den vuxnes roll emot barnets i fokus. Vidare utvidgas det språkliga uttrycket och 

den personliga upplevelsen. Samtal i grupp efter dramalek hjälper till att se hur olika de kan 

uppfatta en och samma handling. Det kan i sin tur leda till diskussioner.  

 Börresen (2004) anser att det är viktigt att låta eleverna filosofera, detta kan uppstå genom att 

de läst en bok och behöver söka sanning och mening med den. Det är då viktigt att vi 

pedagoger finns med eleverna och kan stimulera dem på rätt sätt. Wingård menar att i dagens 

samhälle konkurrerar litteraturen med tv, dvd och dataspel detta medför att eleven inte 

behöver anstränga sig för att stimulera fantasin  

 

2.6 Språklig kompetens 
 

Språklig kompetens upplevs när eleverna får vara språkligt aktiva, då genom att utnyttja 

kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter i nya situationer. Det innebär vidare att: 

 
• Språkförståelse är en förutsättning för att kunna utbyta 

tankar med andra, men också för att kunna fabulera, 
dikta och diskutera alternativa lekhandlingar innan 
leken börjar. 

• Förstå och själv kunna ge instruktioner. 
• Kunna berätta om sina egna erfarenheter, upplevelser 

och hypoteser. Använda kvalitativa begrepp (adjektiv), 
rumsbegrepp, lägesbegrepp och tidsbegrepp. (Ekström 
s.12) 

 

 Norström (1995) menar att ett viktigt syfte med läsning är att vänja eleverna vid bokstäver, 

att våga börja läsa på egen hand samt att kontinuerligt träna sin läsförmåga.  
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Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje  
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få  
tilltro till sin språkliga förmåga. (Lpo94 s,11). 

 

 

Wingård (1994) hävdar att elevernas språkutveckling utvecklas på många olika plan genom 

läsandet. Språkkunskapen förstärks och ordförrådet utökas. Övning ger färdighet så också i 

läsning och därmed får man en ökad läshastighet vid bokläsandet och det upplevs positivt. 

Andersson m.fl. (2000) menar att om man har dagliga övningar med eleverna så tränas deras 

språkliga kompetens. Vidare anser hon att det är viktigt att övningarna sätts in i ett lekfullt 

sammanhang och då är barnlitteraturen en bra utgångspunkt för att skapa lekfulla övningar. 

Amborn (2002) hävdar att läsningen är viktig för språkutvecklingen och att det därför är 

viktigt att eleverna lek/läser innan de kan läsa. Hon menar också att de elever som har fått 

språklig stimulans tidigt av pedagogerna, vet vad de gör och varför. De elever vars föräldrar 

engagerar sig i sina barn gällande läsning får ett försprång i sin språkliga utveckling, än de 

elever som inte har stimulerats. Enligt Nilsson (1999) är allt fler undervisningssituationer 

kvantitativa istället för kvalitativa, genom att eleverna bara gör något utan att gå igenom vad 

de egentligen gjort. Detta kan leda till de gemensamma samtalen, reflektionerna och 

diskussionerna uteblir. Elevernas språkliga utveckling missgynnas av detta. I Lyckas med 

läsning (2001) menar man att för att nå språkets högre nivåer bör detta göras genom samtal 

med vuxna och kamrater. Språket används inte enbart till att tala med utan också för att 

komma underfund med vad vi tänker. När eleverna börjar fundera över ordens egenskaper 

kommer de till en viktig insikt om språket, det vill säga att begrepp om ord kan stå för skilda 

saker samt att man kan tala om språket likaväl som att tala med hjälp av språket. Öhman 

(2003) menar att återberätta ett skeende har viktiga kvaliteter, till exempel så ställs det krav på 

minne, sekvenstänkande och förmåga att berätta så att den som lyssnar förstår. Att återberätta 

på olika sätt stimulerar barns tänkande. Vidare menar Öhman att beroende på vilken fas i sin 

utveckling individen och gruppen befinner sig i, vilken symboliseringsförmåga och språknivå 

de har, kan pedagogen lägga upp sin egen strategi för hur sagan kan introduceras. Ibland kan 

man berätta hela sagan direkt. Nästa gång kanske det passar att sagan introduceras som en 

följetong eller att den berättas stegvis. Att berätta en saga är snarare att betrakta som att starta 

en kreativ process. Gruppen stärks av ramen som skapas kring sagoberättandet. En känsla av 

gemenskap och tillhörighet utvecklas där sagostunden präglas av andäktig atmosfär. Det är 
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viktigt att ge barnen ritualer för sagostunden, ritualer som upprepas på samma suggestiva 

(övertygande) sätt som sagan själv.  

 

 

3. Problemprecisering  
 

• Vad anser pedagoger om skönlitteratur i förskoleklass? 

• Används skönlitteratur i lärandesituationer? 

• Bearbetas texterna i skönlitteraturen? 

 

 

4. Empiri 
Här följer en kort sammanfattning över hur vi gått tillväga med vår undersökning. Vi började 

med att skriva ner våra funderingar om ämnet, hur pedagoger i förskoleklass bearbetar texten 

de läser med eleverna och hur. Därefter sammanställde vi intervjufrågor att ta med till 

förskoleklasserna. Ett informationsblad delades ut personligen till berörda pedagoger med 

frågan om de ville ställa upp i en anonym intervju. Varje observation samt intervju med 

pedagogen gjordes under en förmiddag i varje förskoleklass. Materialet bandades med mp3-

spelare. Denscombe (2000) menar att det är till fördel att intervjua pedagogerna personligen. 

Då möts man tillsammans som forskare och pedagog. Nedan följer våra intervjuer samt en 

sammanställning.  

 
 

Innan intervjuerna ägde rum presenteras de etiska principerna för pedagogerna (se bilaga 1). 

Dessa innebär att allt material vi dokumenterar förblir anonymt och förvaras under vårt 

ansvar. Undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta intervjun, eller 

stå över någon fråga, om de så önskar. Vi bad pedagogerna att signera ett sammandrag av 

intervjun. I arbetet kommer pedagogernas identitet skyddas av fingerade namn.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2), det vill säga 

kvalitativ undersökning. Några fördelar med kvalitativ undersökning enligt Denscombe 

(2000) är att intervjuaren får ta del av mycket information som inte kommit med vid annan 
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metod. Informanten och intervjuarna har nära kontakt under hela intervjun. Med denna metod 

får informanten färdiga frågor att besvara. Intervjuaren är dock flexibel gällande svaren, 

möjlighet ges till vidareutveckling och diskussion parterna emellan enligt Denscombe. Han 

anser att en nackdel kan vara tiden, det kan ta lång tid att analysera och sammanställa 

materialet. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning med hjälp av mp3- spelare, 

samtidigt gjordes fältanteckningar för på så vis få ut det väsentligaste av intervjun.  

 

 

4.1 Presentation av pedagogerna 

Vi har valt att gå ut i fyra förskoleklasser och intervjua pedagogerna. Anledning till vald 

verksamhet är att vi gjort vår senaste VFU i förskoleklass. Nyfikenhet uppstod på 

skönlitteratur med eleverna. Samtliga informanter är förskollärare och en vidareutbildar sig 

för tillfället till specialpedagog. Våra informanter har varit verksamma i yrket mellan ett till 

30 år. Bredden av informanternas ålder och yrkesverksamma erfarenhet är något som gynnar 

oss, då undersökningen bör bli mer utförlig.  

 

Här följer en presentation av pedagogerna vi intervjuat. 

Pedagog A har varit verksam i förskoleklass under cirka 20 år. Hon strävar efter en acceptans 

i sin elevgrupp, där alla känner lika värde. Det ser hon som sitt mål innan eleverna går vidare 

till skolår ett. Henne kallar vi Eva. 

Pedagog B är en nyutexaminerad lärare, hon har haft sin klass sedan terminsstart. Hennes 

vision är att ta vara på elevernas intresse och önskemål. Hon menar att vi är så styrda av mål 

och läroplaner att vi ibland glömmer det viktigaste, vad eleverna vill. Henne kallar vi Lisa. 

Pedagog C har varit verksam i skolvärlden cirka 35 år. Hennes strävan är att ta tillvara 

kursplanen samtidigt som man utgår från eleven och dennes behov. Pedagog C har kommit 

till insikt med sig själv om att man får lov att misslyckas så länge man gör sitt bästa. Det är 

viktigt att kunna acceptera och gå vidare. Henne kallar vi Marie. 

Pedagog D har varit verksam i skolvärlden cirka 20 år. Hennes visioner och mål att öka 

kunskapen om ett samhälle där alla har lika värde oavsett kön. Hon ser det som sitt ansvar att 

ge samtliga elever lika värde och få dem att förstå att de ska behandla varandra lika. Henne 

kallar vi Berit. 
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4.2  Resultatredovisning och analys av intervjuerna. 
I denna del bearbetar vi intervjufrågorna med tillhörande svar från pedagogerna. Syftet är att 

ta reda på om pedagogerna anser att de bearbetar texten i böckerna de läser tillsammans med 

eleverna i förskoleklassen och hur. 

 

Fråga 1 

I vilken utsträckning använder ni er av skönlitteratur i undervisningen och med vilket 

syfte? 

Eva brukar skönlitteratur enbart vid konflikthantering och vid terminsstart. Detta för att 

eleverna ska lära känna varandra i gruppen och hur man ska uppföra sig mot varandra. Hon 

anser att skönlitteratur är en mycket viktig del i undervisningen och vill skaffa sig mer 

kunskap om det. I nuläget känner Eva att hon inte har den tiden hon önskar till användandet 

av skönlitteratur. Hon anser själv att hon ännu inte kommit till det stadiet där hon känner sig 

trygg med att använda skönlitteraturen i undervisningens alla ämnen. Eva är även osäker över 

hur hon ska kunna nå målen med hjälp av skönlitteratur. I förskoleklass har man vissa mål att 

uppnå, hennes osäkerhet grundar sig i hur hon ska kunna använda skönlitteraturen i skolans 

ämnen för att uppnå målen. 

 

Lisa menar att skönlitteratur används i hennes undervisning varje dag dock inte alltid med ett 

bakomliggande syfte. Hon anser att det är synd eftersom skönlitteratur är en viktig del i 

undervisningen, men Lisa uttrycker att hon är ensam med 16 elever och kan inte alltid ha ett 

mål med allt man gör. Hon anser vidare att syftet ibland är att tillgodose elevernas önskan, när 

de exempelvis ber om högläsning. Lisa anser att man som pedagog kan använda skönlitteratur 

mer än man gör, det finns alltid tillfällen där skönlitteratur är bra för undervisningen. 

 

Marie kommer att ta hjälp av skönlitteratur till våren, då de ska arbeta med genus i 

elevgruppen. De använder sig av skönlitteratur även nu i form av gamla och klassiska sagor. 

Talriket (en matematisk bok för elever i förskoleklass) används för att eleverna ska träna sig 

på olika matematiska begrepp. Årstiderna är en annan bok som de behandlar och just nu läser 

de olika berättelser om vintern och gärna på rim. 
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Berit läser mycket för sina elever, hennes förhoppning är dock att kunna läsa ännu mer för 

dem. Hon anser att skönlitteratur för barn är mycket viktigt och att det är där de kan finna sin 

värld, empati, kunskap, språkliga medvetenhet osv. Berit menar att i dag lever vi i ett 

informationsflödande samhälle och hon ger tv som ett exempel. Eleverna kan sitta hemma och 

titta på tv utan att behöva reflektera över vad det är de ser på. De behöver inte tänka efter vad 

som hänt eller varför de gjorde som de gjorde på tv. Berit menar att när man läser böcker kan 

man tillsammans efteråt diskutera om händelsen i boken, man kan prata om slutet och hur 

eleverna skulle vilja att boken slutat istället och så vidare. Hon medger att hon inte alltid har 

ett syfte bakom varje bok, men det tycker hon inte behöver vara ett måste. Ibland måste man 

vara spontan och fånga eleverna där de är för stunden. Så länge man läst igenom böckerna 

själv en gång innan man läser de för eleverna kan man läsa utan syfte också anser hon. Det är 

dock inget hon ser att man ska ha för vana utan försöka ha ett syfte med det man gör så 

mycket som möjligt. Hon ser varje tillfälle att få läsa med eleverna som en ”guldstund”. 

 

Analys av fråga 1 

Samtliga pedagoger brukar skönlitteratur i sin undervisning men hur de använder 

skönlitteratur varierar avsevärt. Lisa och Berit använder sig mycket av skönlitteratur medan 

Eva anser att hon enbart använder den vid terminsstart och konflikthantering. Marie kommer 

att använda sig av skönlitteratur vid ett temaarbete till våren. Hela skolan, från förskoleklass 

upp till och med årskurs fyra ska arbeta med temat genus där förskoleklassen med Marie 

kommer att använda sig av skönlitteratur i detta projekt. Eva och Lisa skiljer sig avsevärt från 

varandra, då Lisa använder skönlitteratur varje dag medan Eva knappt använder det alls. Eva 

säger att hon vill skaffa sig mer kunskap inom området och då ställer vi oss frågan varför hon 

inte nyttjar den mer i vardagen. Övar man finner man mer kunskap anser vi. Kan det vara så 

att intresset inte räcker till från pedagogens sida eller är hon osäker på att prova något nytt, det 

är frågor man kan ha ställt vidare till pedagogen anser vi nu i efterhand.  

 

Syftet är något som nämns i ovanstående fråga av pedagogen Lisa, hon ställer sig frågande till 

varför allt måste ha ett syfte när man arbetar med elever i undervisning. Vi ser det som en 

självklarhet att följa de normer och regler vi har från våra läroplaner och skolverk, det är vår 

plikt att se till att eleverna lär sig saker när de är i pedagogens sällskap anser vi. 
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Fråga 2 

Används skönlitteratur till hjälp vid exempelvis konflikthantering, om ja i vilket syfte? 

Eva har skönlitteratur som hjälp vid konflikthantering. Hon känner att hon är trygg med den 

undervisningsmetoden för att nå fram till eleverna. Eva har ett antal böcker hon utgår ifrån där 

hon känner till handlingen och vet att de fungerar vid konflikthantering. Några exempel på 

böcker hon nyttjar vid dessa tillfällen är Pricken, Lilla blå bilen, Vit och svart och alla de 

andra, Det glada blå loket och Lilla nollan och de andra. Dramatisering av böckerna, men 

även verkliga händelser, är något pedagogen använder med sin klass, för att synliggöra 

problem för eleverna. Ibland får eleverna själva avgöra hur en dramatisering ska sluta för att 

visa olika synvinklar på ett problem. Efter brukar de sätta sig ner och diskutera de olika sluten 

på dramatiseringen för att lyfta fram vad som var bra och inte bra.  

 

Lisa har ännu inte använt sig av skönlitteratur vid konflikthantering. Under december månad 

ska Lisa i samverkan med årskurs ett starta ett projekt som grundar sig på Pelle Svanslös 

julkalender. Syftet med detta är att få eleverna medvetna om hur det är att vara en god kamrat. 

Lisa menar att man bör ha läst igenom böckerna själv innan man använder dem i klassen. 

Eleverna förstår inte alltid grundtanken med boken och då behöver pedagogen bryta ner 

innehållet i boken ytterligare för att eleverna ska förstå budskapet.  

 

Marie anser inte att de använder sig av just skönlitteratur för att lösa en konflikt, däremot så 

har drama legat till grund för att lösa konflikter. Det kan vara en konflikt som har uppstått 

under en rast. Ibland har skolans alla lärare engagerat sig och har då spelat upp en situation 

där eleverna ska se hur det kan se ut vid en konflikt och hur man på olika sätt kan försöka lösa 

den. Marie menar vidare att litteraturen används vid behov. 

 

Berit använder ofta skönlitteratur vid händelser som exempelvis konflikthantering. Det gör 

hon för att hon menar att eleverna kan koppla samman vad som skett i verkligheten med vad 

som sker i böckerna och jämföra. Berit hävdar vidare att man når eleverna bra med 

skönlitteratur. Något hon gärna använder böckerna till är för att belysa könsrollerna i dag, hon 

vill att eleverna ska se varandra för vilka de är som människor, och inte flicka – pojke. Det är 

något hon arbetar mycket med. Berit tycker dock inte att det finns tillräckligt mycket litteratur 

för barn om just ämnet, utan anser att man som pedagog ofta får gå in i böcker och lägga till 

vissa saker gällande genus. 
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Analys av fråga 2 

På frågan så svarade både Eva och Berit att de använder sig av skönlitteratur för att hjälpa 

eleverna bearbeta konflikter sig emellan. Eva och Berit använder sig mycket av skönlitteratur 

vid hjälp av en konflikt eleverna emellan. För Lisas del gäller att hon ännu inte hunnit 

använda sig av något hjälpmedel som skönlitteratur vid konflikthantering men Marie säger att 

hon föredrar att använda sig av dramatisering. Pedagogerna bearbetar konflikthanteringar på 

olika vis men enligt oss hämtar de alla underlag från skönlitteraturens värld på ett eller annat 

sätt. Pedagogen Marie och hennes klass använder sig av drama för att lösa en konflikt eller 

belysa ett visst ämne. Underlaget till dramat borde bottna i någon form av text/skönlitteratur. 

Syftet i förhållande till användandet av skönlitteratur har fallit bort i dessa svar, något vi 

kommer behandla mer i 4.4 våra kritiska synpunkter. Här anser vi att fler utvecklande 

följdfrågor kunde ställts av oss. 

 

 

Fråga 3 

Vad är er personliga inställning till skönlitteratur? 

Eva anser att det är mycket viktigt med skönlitteratur för där kan eleverna sätta ord på sina 

känslor. Vidare menar hon att det är bra för den språkliga utvecklingen och för att få igång 

”ordflödet” hos eleverna. En del av eleverna, anser pedagogen, använder sig av sagan för att 

återberätta en händelse de varit med om. 

 

Lisa är en skönlitteraturfantast och menar att det är mycket viktigt. Hon läser mycket för 

eleverna men inte alltid med ett syfte bakom. Lisa efterlyser mer spontanitet hos alla 

verksamma pedagoger. Hon hävdar att vi är så styrda av styrdokumenten och målen att vi 

ibland glömmer bort elevernas önskemål. 

 

Marie tycker att det är viktigt med skönlitteratur. Hon menar att eleverna skapar inre bilder, 

fantasin flödar och eleverna får tänka sig in i sagan för att skapa egna bilder. Eleverna har 

själva fått göra böcker där pedagogen först har läst gamla böcker om drakar, jättar och så 

vidare för att få igång elevernas fantasi. Marie själv tycker det är trevligt med böcker och 

genom böckerna kan man drömma sig bort en stund från vardagen. 
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Berit är ingen bokslukare privat, hon kan läsa en bok per år. Däremot läser hon många 

pedagogiska böcker, metodböcker och avhandlingar för att utveckla sig själv i sin yrkesroll. 

Pedagogen har läst mycket för sina egna barn och upptäckt att hon gillar barnlitteratur mer än 

vuxenlitteratur. Hon menar att barnlitteratur är mer okomplicerad och man kan som läsare 

själv välja att se de barnsliga budskapen i böckerna eller de ”vuxna budskapen”. I dagens 

böcker kan man ofta se att författaren skriver till både barn och vuxna, anser hon. Med detta 

ger Berit Disney´s Schrek som exempel, i den boken samt filmen kan man lära känna 

karaktärerna på olika vis. Ett för vuxna och ett för barn. Det ges barnförbjudna skämt 

emellanåt men bara en vuxens ögon/öron kan tolka dem. Hon påpekar ännu en sak, att det är 

otroligt viktigt att lyfta fram skönlitteratur för eleverna. I dag behöver man känna och visa 

empati och det får man mycket av från bokens värld. 

 

Analys av fråga 3 

Samtliga pedagoger uttrycker att det är viktigt med skönlitteratur i undervisningen. Eva menar 

att det är bra för eleverna språkutveckling samt att få igång ”ordflödet”. Lisa anser att man 

kanske inte alltid måste ha ett syfte med det man gör. Hon efterlyser lite spontanitet. Marie 

och Berit menar att det är viktigt att läsa skönlitteratur för elevernas fantasi. Vi anser att 

pedagogerna är positiva till användandet av skönlitteratur, men att det nyttjas för lite i 

undervisningen. Lisa efterlyser mer spontanitet utan att vara styrd av styrdokument och mål, 

det är en del av vår arbetsuppgift att följa dessa mål. Vi kan ändå vara spontana och ta till vara 

på elevernas önskemål genom skönlitteratur. Lyssna på vad eleverna är intresserade av och gå 

till biblioteket och låna dessa böcker som är av intresse. Här kan man få med både intresse, 

fantasi och ordflöde som pedagogerna menar. Genom boksamtal med eleverna så kan man få 

fram mycket intressant information och samspel. 

 

Fråga 4 

Anser ni att ni bearbetar det ni läst med eleverna? 

Eva menar att de gör det i hennes klass vid särskilda tillfällen och då mest i samband vid 

konflikter. Då dramatiserar de utifrån viss litteratur och ha samtal vid samlingar. Hon gav ett 

exempel på litteratur de använder vid sådana tillfällen, Nollan och de andra. 

 

Lisa anser att hon kan bli mycket bättre på att bearbeta litteraturen de använder i klassen. Man 

kan alltid viga ett par minuter åt diskussion efteråt, det vidgar vyerna hos eleverna och de lär 
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sig av varandra. Det kan vara roligt och intressant för eleverna att se hur olika man kan tolka 

en bok. Pedagogen menar att hon verkligen måste skärpa sig med bearbetningen av texter. 

 

Marie tycker inte att de bearbetar själva litteraturen på ett specifikt sätt i hennes klass.  

 

Berit anser att hon bearbetar det hon läst med eleverna, men erkänner att hon kunde vara ännu 

bättre på det. Man kan aldrig bearbeta litteratur för mycket anser hon. Hon vill lyfta fram hur 

viktigt det är för dagens elever att få lov att känna olika känslor och då är litteratur en bra 

källa, menar pedagogen. Berit berättar att det kan ske på olika vis, man kan diskutera 

händelsen i klassen, i mindre grupper, spela upp drama om vad som hänt och eventuellt ändra 

slutet, och måla saker från boken som man känt något extra för. Pedagogen menar på att man 

kan bearbeta en bok på många olika vis och under en lång period.  

 

Analys av fråga 4 

På frågan om de bearbetar den skönlitteratur de läser så anser tre av pedagogerna att de 

bearbetar litteraturen. Marie menar att i hennes klass bearbetar man inte skönlitteratur på 

något specifikt sätt. Lisa och Berit menar att de kan bli bättre på att bearbeta skönlitteratur, de 

menar att skönlitteratur inte kan bearbetas för mycket. Här hävdar vi att skönlitteraturen kan 

bearbetas vid mer än t.ex. konflikthantering. Under dagen kan det t.ex. uppkomma 

funderingar, tankar och frågor från eleverna och här tror vi man kan ta hjälp av skönlitteratur 

för att på ett konkret sätt visa eleverna hur det kan vara. Eftersom Lisa och Berit anser att 

skönlitteratur inte kan bearbetas för mycket så anser vi at det finns tillfällen under hela dagen 

som kan kopplas till användandet av skönlitteratur. 

 

Fråga 5 

Har ni någonsin använt er av skönlitteratur för att få elever att tala ut om saker de varit 

med om? 

Eva menar inte att de har gjort det, däremot när de dramatiserar så får eleverna själva komma 

på olika slut på dramatiseringen. De samtalar om känslor och att det är viktigt att kunna sätta 

ord på sina känslor. Här menar Eva att eleverna i viss mån bearbetar det de själva känner och 

hon har märkt att eleverna går in i olika karaktärer när de vill berätta något. 

 

Lisa har aldrig själv behövt använda sig av skönlitteratur vid särskilda tillfällen då hon aldrig 

varit med om det. Hon anser att när den dagen kommer, vilket hon tror att alla pedagoger får 
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erfara, är hon mer än villig att använda skönlitteratur för eleverna som en slags bearbetning. 

Hon menar att det är något eleverna oftast känner sig trygga i, och då kan de prata fritt om just 

flickan eller pojken i boken och relatera till sig själva utan att behöva säga att det egentligen 

är sig själva de talar om. 

 

Marie menar att de inte gör det, däremot så använder de sig av rollspel och charader. Här 

menar pedagogen att man ibland kan se saker som man inte annars kanske hade upptäckt. 

 

Berit har aldrig varit med om att en elev varit utsatt för något riktigt allvarligt utan mer 

vardags - relaterade upplevelser. Här räknar hon in skilsmässor, hon menar att idag är det 

”vardagsmat” att föräldrar skiljer sig men eleverna har ofta alldeles för liten kunskap om vad 

en skilsmässa är. Då menar Berit att böckerna kan komma väl till pass och hon läser ofta just 

om skilsmässor på olika vis för att kunna fånga upp just de elever som har det ämnet i 

tankarna. För tillfället var det två elever vars föräldrar skulle skiljas. 

 

För några år sedan hade hon elever som stal saker från klassrummet, detta skakade om hela 

klassen. Då nyttjade hon böcker som redskap för bearbetning, något hon upplevde mycket 

positivt. Ett annat ämne som hon läst om är homosexualitet, mest för att stilla nyfikenhet hos 

elever som saknar kunskap, en del elever vet kanske inte vad innebörden av ordet är. Här 

väcks återigen empatin och pedagogen slutar aldrig att förvåna sig över den förmåga en del 

elever har för att känna och visa empati öppet, samtidigt som hon påpekar att en del elever 

förblir oförmögna att visa empati. 

 

Analys av fråga 5 

Ingen av de pedagoger vi intervjuat har använt sig av skönlitteratur för att få eleverna att 

samtala om något obehagligt de upplevt. Eva och Marie använder sig istället av dramatisering 

för då kan man upptäcka sidor hos eleverna som de vanligen inte visar. Här känns det som att 

det finns för lite erfarenhet hos vissa för hur man kan använda sig av skönlitteratur vid 

bearbetning av känslor. En av oss författare till arbetet har upplevt en situation där en 

obehaglig incident utspelade sig och det försökte vi lösa med hjälp av kompissamtal (samtal 

där klassen sitter tillsammans och får svara på olika frågor som pedagogen eller kompisarna 

ställer.) Viktigt för eleverna att känna till är att de inte måste svara på frågorna om de inte vill, 

det ska vara ett avslappnat samtal där alla är med på lika villkor. Kompissamtalet kan grunda 
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sig från en gemensam lässtund där samtliga elever fått höra samma saga och står på samma 

grund inför samtalet om hur mat exempelvis bör vara som en kompis. 

 

 

4.3 Observation 
Observation ett genomfördes i en förskoleklass under en sagostund. I gruppen fanns sex 

elever, en förskolelärare och vi studenter. Boken som lästes var Olles skidfärd av Elsa 

Beskow. Boken lästes i ett klassrum, eleverna satt på sina kuddar i en ring på golvet, 

pedagogen satt på en stol bland eleverna. Vi som observerade satt bakom gruppen för 

avskildhet. Valet vi gjorde grundar sig på att inte vara i fokus för att störa elevernas 

koncentration. Miljön upplevde vi som kall och ej inbjudande. I taket hängde ett stort lysrör, 

väggarna är vita och där hängde endast en anslagstavla.  
 
Först frågar pedagogen om det är någon av eleverna som har hört sagan tidigare. I sagan 

förekom där gamla ord och då förklarade pedagogen hela tiden vad de betydde. När eleverna 

avbröt för frågor så stannade pedagogen upp för att besvara dem. Här tycker vi att pedagogen 

skulle ha förklarat för eleverna innan läsningen att eventuella frågor talar vi om efter boken. 

Genom att avbryta läsandet under läsningens gång gör att fokus av innehållet försvinner för 

lyssnaren. Vi anser att pedagogen bör försöka besvara frågor efter bokens slut och eventuella 

svåra ord för eleverna innan man börjar läsa, för att eleverna ska få en rättvis bild av boken. 

Pedagogen höll hela tiden boken på ett sätt så att alla eleverna kunde se bilderna. Vidare läste 

pedagogen med inlevelse och ändrade även röstläget under läsandets gång. Efter bokens slut 

pratade pedagogen om vett och etikett. En diskussion gällande kläder och namn ”nu och då” 

uppkom av elevernas intresse för boken. Pedagogen tog tillvara på elevernas nyfikenhet och 

lät dem utbyta sina tankar med varandra. 

 

Observation två ägde rum en måndag efter lunch. I klassrummet fanns sexton elever, nio 

pojkar och sju flickor, en förskollärare och vi. Eleverna satt i en ring på en matta och 

förskolläraren satt bland eleverna. Vi höll oss i bakgrunden längre ner i klassrummet. 

Informanten Berit började med att introducera boken Var är Bus-Alfons? Den handlar om när 

Alfons börjar skolan. Hon frågade eleverna om de minns hur pirriga i magen de varit dagen 

innan de skulle komma till skolan första dagen och berättade sedan hur pirrig hon själv varit. 

Sedan började hon läsa. Efter varje uppslag visade hon bilderna och lät barnen fråga något om 

de undrade. Hon frågade även hur eleverna upplevde hur människorna i boken såg ut, om de 
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var ledsna, glada, arga eller trötta. När boken var utläst frågade Berit om någon undrade något 

eller ville berätta något speciellt de tänkt om boken. En pojke ville berätta att han var nervös 

när han började skolan och att han hade sett likadan ut som Alfons dagen innan, då höll de 

andra eleverna med. Eleverna var väldigt intresserade av bilderna under hela läsestunden men 

Berit sa till dem att de fick vänta tills hon läst färdigt på varje uppslag. De förstod och satt och 

väntade. 

 

 Miljön i klassrummet var behaglig fast något ”stökig” Det fanns många saker i klassrummet 

som kunde ta fokus från läsningen. Belysningen var något dämpad och det var en lugn och 

behaglig stämning. 

 

4.4 Våra kritiska synpunkter. 
Kvalitativa intervjuer har gjorts med fyra pedagoger, verksamma i olika förskoleklasser i två 

olika kommuner. Intervjuerna i sig gick bra och informanterna var positivt inställda till 

undersökningen. Under skrivandets gång upptäckte vi att fler följdfrågor borde ha getts i 

samband med intervjuerna för att få mer utförliga svar. En del svar gav oss nya funderingar 

som vi borde ha utvecklat mer under intervjun. En pilotstudie (en förstudie där man testar sina 

frågor) hade varit en god förberedelse för att undvika ovanstående frustration i efterarbetet. På 

så vis hade vi fått reda på vilka frågor vi behövt arbeta om för att få ut så mycket som möjligt 

av informanternas svar. Då hade vi kunnat redovisa mer tydliga svar och fått ut mer av 

intervjuerna.  

 

 

5. Diskussion  
Syftet med arbetet är att undersöka vad pedagogerna gör med skönlitteratur, om och hur de 

bearbetar texten tillsammans med eleverna i förskoleklassen. Utgångspunkten var våra 

erfarenheter, från vår sista VFU, då vi fick intrycket av att pedagogerna i förskolan använder 

sig för lite av skönlitteratur.  

 

Vi menar att skönlitteratur kan användas i många lärandesituationer, fullt ut och inte enbart 

vid speciella tillfällen, som exempelvis mysiga läsestunder. Under en intervju vi gjorde visade 

det sig att bandinspelningen inte fungerat som den ska och vi fick därför inte med allt 
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informanten sa under intervjun. Vi gjorde fältanteckningar under tiden, som legat till stöd 

under vidareutvecklingen av intervjun.  

 

Majoriteten av informanterna anser att det är viktigt med skönlitteratur i sin undervisning. De 

menar att det är bra för språkutvecklingen, eleverna utvecklar sitt ordförråd genom nya ord 

och lär sig tala mer utförligt genom samtal med varandra om böckerna. Enligt Ekström (2004) 

får eleverna uppleva språklig kompetens genom att diskutera, berätta om egna erfarenheter 

och upplevelser. När vi ser tillbaka på informanternas svar och våra tidigare erfarenheter 

ställer vi oss undrande till varför pedagogerna inte använder sig mer av skönlitteraturen för att 

ytterligare arbeta mot språklig kompetens. Ekström hävdar att det är först när eleverna har fått 

samtala om texten som den blir tydlig och att de då vet vad den handlar om. Hon menar även 

att det finns många funktioner i ett språk som till exempel möte med andra, genom samtal och 

när eleverna får samtala med andra lär de sig det språkliga umgänget. I situationer där 

eleverna får vara språkligt aktiva utvecklas deras språkliga kompetens, där kan de utnyttja 

kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. Det är därför viktigt att låta eleverna läsa 

mycket skönlitteratur och även låta dem samtala och bearbeta handlingen efter. 

 

 Vi anser att det i många skolor inte finns tillräckligt med skönlitteratur för eleverna att välja. 

Om man som pedagog ska kunna uppnå språklig kompetens hos eleverna bör det finnas 

läromedel som skönlitteratur för att inbjuda till läsning. En skola vi varit på använder sig av 

den lokala bibliotekarien. Hon kommer till skolan en gång i månaden och introducerar nya 

böcker för eleverna. Syftet för henne är att få eleverna mer intresserade av skönlitteratur. 

Wingård (1994) menar att språkutvecklingen hos eleverna utvecklas på många sätt vid 

läsning. Några aspekter hon lyfter fram är att ordförrådet utökas och språkkunskapen 

förstärks. För att uppnå detta menar hon att det är viktigt att låta eleverna läsa mycket. Enligt 

oss är det givetvis en självklarhet, något vi även anser är av vikt är att skönlitteratur bör 

behandlas i alla åldrar. Det hävdar även Amborn (2002) som menar att det är till fördel att låta 

de yngre eleverna såsom i förskoleklass lek/läsa, det innebär att de får läsa fritt på sitt sätt 

utan att någon pedagog talar om för eleverna om det är rätt eller fel. Informanten Berit anser 

att den språkliga medvetenheten utvecklas genom skönlitteratur, vidare menar hon att genom 

skönlitteraturen ”kan eleverna finna sin värld”. Man kan ställa sig undrande till vad ”sin 

värld” innebär, följdfrågor av oss intervjuare hade varit bra för vidareutveckling av svaret 

informanten gav.  
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Något Berit poängterar är att vi i dag lever i ett informationsflödande samhälle där tv ges som 

ett exempel. Eleverna kan sitta hemma och titta på tv utan att behöva reflektera över vad det 

är de ser på. De behöver inte tänka efter vad som hänt eller varför de gjorde som de gjorde på 

tv. Berit menar att när man läser kan man tillsammans efter diskutera om händelsen i boken, 

man kan prata om slutet och hur eleverna skulle vilja att boken slutat istället och så vidare.  

 

Skönlitteratur kan användas som bearbetning när elever varit med om någon obehaglig 

upplevelse. Då är böckerna ett mycket bra komplement. Genom användandet av skönlitteratur 

ges eleverna möjlighet att byta identitet, de elever som har svårt att uttrycka känslor kan 

genom att gå in i en roll visa sina känslor. Vi tror att många elever inte vågar blotta sina 

känslor inför de andra eleverna utan att byta karaktär, det vill säga att de får känna att de får 

gå in i en annan roll och därigenom prata om saker de varit med om.. Informanten Eva har 

upplevt att eleverna efter en saga fortsatt leva sig in i karaktärerna för att uttrycka känslor de 

inte annars skulle ha visat. Pramling m.fl. (1993) menar att läsning och bearbetning av sagor 

kan vara ett redskap för elever som varit med om olika händelser och som är i behov av att 

samtala om det. 

 

Skönlitteratur kan vara ett bra redskap för att uppnå gruppgemenskap, säger Eva, som 

exempelvis vid terminsstart av förskoleklass. Eftersom eleverna inte känner varandra så kan 

pedagogen läsa en bok högt för att eleverna skall kunna lära karaktärerna och boken för att 

sedan tala om dem. På så vis skapas nya kontakter och språkutvecklingen ökar. En del av 

informanterna använder sig av skönlitteratur för att uppnå gruppgemenskap, främst vid 

terminsstarten när eleverna är nya. Andersson (2000) säger att atmosfären i ett klassrum ska 

vara inbjudande och kännas trygg för eleverna, det lockar till mångfald av aktivitet och 

lärande. Norström (1995) hävdar att ett varierat arbetssätt bidrar till ett inbjudande läsarbete. 

Något han behandlar är läsecirklar, då man träffas i en grupp för att diskutera och utbyta 

tankar om en gemensam bok man läst. Lyckas med läsning (2001) hävdar att läsning 

tillsammans av en text utvecklar läsandet hos eleverna oavsett viken nivå de ligger på, därför 

krävs upprepning av gemensam läsning för att ge möjlighet till nya upptäckter. 

 

 Två av informanterna berättar att de använder sig av skönlitteratur vid konflikthantering. 

Genom skönlitteratur kan eleverna lära sig känna empati och visa förståelse för varandra. 

Ahlén m.fl. (2003) menar att i samtal med andra lär man sig känna empati och bearbeta 
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upplevelser. Vi anser att samtalet är en grundläggande förutsättning för att kunna lösa en 

konflikt och då är skönlitteratur ett bra redskap att utgå ifrån.  

 

Egenskaper som att vara en god lyssnare och låta varje elev komma till tals om händelsen är 

betydelsefullt. Det är något man kan lära av att läsa skönlitteratur. Efter samtalet mellan 

eleverna och pedagogen var samtliga nöjda med att alla hade fått komma till tals och 

respekterat varandras åsikter. Enligt Chambers (1994) är det nödvändigt att vuxna såväl som 

elever är överens om att den text man läst är värd att berättas. Vi anser det är viktigt att låta 

eleverna får vara med och bestämma vilken litteratur de ska läsa för att fånga deras intresse 

om att vilja läsa skönlitteratur. Annars kan det bli så att eleverna inte alltid vill samtala om 

böckerna de läst vilket är viktigt anser Skardhamar (1994).  

 

 

Under våra intervjuer har vi fått många olika svar gällande bruket av skönlitteratur i 

lärandesituationer. En av våra informanter menar att hon enbart använder skönlitteratur vid 

terminsstart samt vid konflikthantering. Informanten anser att det är viktigt att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen men tycker inte att hon har tillräcklig kunskap om ämnet. Det 

är synd att pedagogen inte söker mer kunskap själv, varför inte ta hjälp av det lokala 

biblioteket eller utnyttja varandras kunskaper i arbetslaget? Det bör finnas någon med ett extra 

intresse eller kunskap om skönlitteratur.  

 

Informanten Lisa använder sig av skönlitteratur i klassen varje dag, dock inte alltid med ett 

bakomliggande syfte. Hon söker mer spontanitet hos pedagogerna. Andersson m.fl. (2000) 

menar att om man har dagliga övningar med eleverna så tränas deras språkliga kompetens. 

Vidare anser hon att det är viktigt att övningarna sätts in i ett lekfullt sammanhang och då är 

barnlitteraturen en bra utgångspunkt för att skapa lekfulla övningar. Här kan man ställa sig 

frågande till informanten Lisas påstående gällande syfte, eftersom Lisa är nyutexaminerad 

lärare. Är det inte pedagogens plikt att ha syfte med undervisningen? Vi anser åtminstone det. 

Däremot händer det ibland att man kan få några minuter över efter en lektion, då kan 

spontanitet behövas. Syftet med skönlitteratur behöver inte alltid vara uttalat pedagogiskt för 

man kan ju läsa enbart för det är roligt. Enligt Lyckas med läsning (2001) är det när eleverna 

får lyssna på texter som de kan få ta del av nya kunskaper såsom glädje, utvecklande 

kunskaper om omvärlden, nya ord och begrepp samt utvecklad lyssnarförmåga. 
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 Ekström (2004) menar att det inte är förrän eleverna har bearbetat texten som de förstår vad 

den egentligen handlar om. Eleverna lär sig även att litteratur kan vara en kunskapskälla i 

andra ämnen. Det är ett syfte att använda sig av skönlitteratur i sin undervisning. Informanten 

Berit uttrycker i intervjun hur viktigt det är för eleverna att finna sin värld genom 

skönlitteratur, vi tror att hennes synsätt återspeglar det vi tidigare skrivit om gällande elevers 

trygghet att gå in i en annans karaktär. Berit menar vidare att i vårt informationssamhälle idag 

ser många elever på tv och dator i hemmen och där flödar information förbi dem hela tiden 

utan att bearbetas. Hon menar att i skolan ges möjlighet till bearbetning av böcker och det är 

något hon anser är viktigt, för att ge eleverna möjlighet till empati, kunskap, språklig 

medvetenhet med mera. Informanten Eva uttryckte att skönlitteratur är bra för elevernas 

språkutveckling samt att få igång ”ordflödet”, här skulle man ha varit mer konsekvent med 

intervjun gällande innebörden av orden språkutveckling och ”ordflödet” hos pedagogen. Man 

kan tolka meningen på olika sätt, för en del är ordens innebörd densamma.  

 

I arbetet ville vi ta reda på om pedagogerna anser att de bearbetar texterna i litteraturen med 

eleverna. Vi valde att söka bland litteratur samt göra en intervju med pedagoger för att få en 

klarar bild. Majoriteten av informanterna menar enligt oss att de bearbetar texterna till viss 

del. Pedagogen Marie anser att de i hennes klass inte bearbetar skönlitteratur på något 

”specifikt” sätt. Begreppet specifikt utmärker sig i förhållande till svaren från övriga 

pedagoger. Vi ställer oss frågande till detta påstående och känner själva att vi missat att få ett 

mer utvecklat svar från Marie. Enligt Ekström (2004) förstår inte eleverna textens betydelse 

helt förrän de fått bearbeta den. Maries uttalande är en av anledningarna till att vi undrar 

varför man inte bearbetar texten. I efterhand känner vi att svaret kunde ha följts upp av oss för 

att få en mer förståelse till svaret.  

 

Pedagogen Lisa anser att det kan vara intressant för eleverna att se hur kamraterna upplevt 

boken och att man kan tolka texten på olika sätt. Vi menar att det kan vara lika intressant för 

oss pedagoger att delta i den diskussionen och se elevernas olika tolkningar. Detta 

resonemang stärks av Chambers (1994) som anser att eleverna behöver samtala om böckerna 

de läst för att bearbeta tankar och känslor de upplevt. Samtidigt är han noga med att belysa 

vikten av att låta texten sjunka in, han vill att man ska ge eleverna tid att själva fundera över 

hur de upplevt texten innan de samtalar med andra. Vi tolkar att samtliga informanter 

bearbetar skönlitteratur tillsammans med sina elever, även om de har olika metoder för att 

göra detta. En del bearbetar böckerna i form av samtal och återberättande av texten medan 
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andra använder dramatisering som hjälpmedel vid bearbetning. Lindö (2005) hävdar att 

litteraturundervisning stimulerar elevernas lust att läsa och skapar en förståelse för olika 

texter.  

 

Pedagogen Berit belyser vikten av att kunna använda sig av skönlitteratur för att visa eleverna 

könsrollernas betydelse idag. Hon vill inte att eleverna ska se sig som pojke – flicka, Berit vill 

istället att eleverna ska se sig själva som en grupp människor. Det är något hon arbetar mycket 

med, Berit tycker dock inte att det finns tillräckligt mycket litteratur för barn om just ämnet, 

utan anser att man som pedagog ofta får gå in i böcker och lägga till vissa saker gällande 

genus.  

 

 

 

6. Sammanfattning  
Syftet med vårt arbete är att se hur pedagogerna menar att de bearbetar skönlitteraturen med 

eleverna i förskoleklass, med tyngdpunkt på den muntliga delen. Valet grundar sig på våra 

tidigare erfarenheter från olika förskoleklasser. 

 

 Ämnet skönlitteratur är något vi anser är viktigt och inspirerande. Den språkliga 

utvecklingen, fantasin, samspelet eleverna emellan samt förmågan att känna empati är några 

av nyckelorden för oss med detta arbete.  

 

I forskningsbakgrunden lyfts olika författares åsikter fram om bearbetning av texter. De 

författare vi har behandlat anser vi är relevanta och de har inspirerat oss under vägens gång 

med arbetet. Vi ger en definition av ordet skönlitteratur, belyser vikten av högläsning och 

gemensam läsning för eleverna i förskoleklass. Vidare tar vi upp vad kommunikation och 

boksamtal har för betydelse i elevgruppen. Läsmiljö, stimulans för läslust, fantasi och lek är 

ytterligare några rubriker i litteraturgenomgången. Sist behandlar vi ämnet språklig 

kompetens och skönlitteraturens vikt gällande utvecklingen av språklig kompetens.  

 

 

I diskussionen har uppsatsens olika delar behandlats och diskuterats. Återkopplingar mellan 

informanter, författare och studenter har gjorts för att sammanställa de olika åsikter som finns. 
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Arbetet gick ut på att försöka få en insikt i hur pedagoger själva anser att de bearbetar 

böckerna de läser tillsammans med eleverna och på vilket sätt. 

Om vi ska summera en sammanfattning av intervjufrågorna och resultatet lyder det så här. 

Alla pedagogerna anser att skönlitteratur är en viktig del i elevernas skolgång. Pedagogerna 

menar att det är ett utmärkt redskap att använda sig av vid olika situationer. Det är bra för att 

främja elevernas språkutveckling, ordflödet och fantasin stimuleras. De anledningar som 

pedagogerna nämner varför de använder skönlitteraturen för lite är, tiden räcker inte till och 

det inte finns tillräcklig med kunskap på hur man kan använda sig av skönlitteratur fullt ut i 

alla olika ämnena i förskoleklass. De olika tillfällen när det används så gav pedagogerna dessa 

exempel, vid konflikthantering, temaarbete, vid dramatisering och vid terminsstart.  

 

Resultaten vi fick fram vid undersökningen var konkreta och gav oss en insikt i hur 

pedagogerna uppfattar skönlitteratur som redskap i förskoleklass och hur de använder sig av 

skönlitteratur för att bearbeta texten. Vidare anser vi att en del frågor och svar kunde ha varit 

mer uttömmande för att få en klar bild av pedagogernas syn på hur de bearbetar texten med 

eleverna. 

 

 

6.1 Funderingar för vidare forskning 

Funderingar och förslag på fortsatt forskning av ämnet hur skönlitteratur bearbetas i 

förskoleklass av pedagogerna.  

 

En av informanterna menar att hon enbart använde sig av skönlitteratur vid konflikthantering 

och terminsstart. Vi anser att påståendet kan vara intressant att diskutera i vidare forskning. 

Varför använder sig en del pedagoger av skönlitteratur enbart vid ”speciella” tillfällen som till 

exempel vid konflikthantering? Något intressant vi upptäckte under intervjuernas gång var 

användandet av skönlitteratur vid genusfrågor. 
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Bialga 1 

Informationsbrev gällande eventuell intervju. 

 

 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad. Nu går vi vår sista termin och vårt 

examensarbete pågår. Vår fråga till er är om ni skulle kunna tänka er att delta i en anonym 

intervju? Vårt arbete handlar om användandet av skönlitteratur i förskoleklasser, syftet med 

arbetet är att ta reda på hur pedagogerna bearbetar litteraturen med eleverna? Studien enligt 

oss är viktig för att få fler pedagoger medvetna om hur och varför de använder sig av 

skönlitteratur. Vår erfarenhet från tidigare praktik platser visar att skönlitteraturen oftast 

används i syfte att varva ner eleverna och att den sällan bearbetas. 

 

 

Vår studie hos er kommer att genomföras med hjälp av observation och intervju. Allt material 

kommer vara anonymt och förvaras under vårt ansvar. 

 

Mvh  

 

Emma Magnusson och Camilla Olsson. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor. 

 

 

 

1. I vilken utsträckning använder ni er av skönlitteratur i undervisningen, om ni gör 

det men vilket syfte? 

 

 

2. Används skönlitteratur till hjälp vid exempelvis konflikthantering? 

 

 

3. Vad är er personliga inställning till skönlitteratur? 

 

 

4. Anser ni att ni bearbetar det ni läst med eleverna? 

 

 

5. Har ni någonsin använt er av skönlitteratur för att få elever att tala ut om saker de 

varit med om? 

 

 

 

Tack på förhand! Mvh Emma och Camilla. 
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