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Inledning 

Förstagluttarna är en läsebok som används i klassrum idag som läsebok för att 

utveckla elevernas läsning. Boken har debatterats flitigt av några människor 

som har kommit i kontakt med boken. Det framkommer i debatterna bland 

annat att boken anses vara rasistisk, sexistisk och inte lämplig för barn på 

grund av att boken är väldigt stereotypisk vad gäller presentationen av sina 

karaktärer. Syftet med den här undersökningen är därför att ta reda på hur 

den här boken används i klassrummet samt varför. 

 

Stereotypiska samt icke-stereotypiska drag vad gäller, genus och rasism är 

något som påverkar barnen i deras tankesätt och välmående. Det är också 

otroligt givande att veta varför lärare använder ett visst material i sin 

undervisning. Jag ska således undersöka och analysera hur läromedlet 

används i klassrummet i relation till den debatt som har varit kring boken.  

 

Detta är utgångspunkten för min forskning. Jag har arbetat med att göra 

semistrukturerade intervjuer med lärare som använder läromedlet i sitt 

klassrum för att ta reda på hur dem tänker kring samt arbetar med materialet.  

Frågeställningar 

 

Den frågan som jag kommer att utgå ifrån i min undersökning är: 

 

- Hur används boken Försstagluttarna i skolan och varför används den? 

 

 Frågor som jag kommer att arbeta utifrån i mina intervjuer är: 

 

- Vilket syfte anser läraren att det här läromedlet har? 

 

- Varför anser läraren att boken är bra i utbildningssyfte? 

 

- På vilka sätt används boken? 
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Bakgrund  

Förstagluttarna 

 

Boken utspelar sig under ett läsår. Vi som läsare får följa med Moa och Mille 

samt deras klasskamrater under hela deras första år i skolan. Boken är 

uppdelad i tre olika delar. I A-boken finns det många bilder och stora 

bokstäver. I B-boken är texten lite svårare än i A-boken och det finns lite färre 

bilder och i C-boken finns det mycket text att läsa och nästan inga bilder. 
 

I boken finner man att författaren försöker skildra hur livet i dagens skola 

fungerar med både etnisk mångfald och svensk likhetssträvan. Det finns dock 

implicit motstridiga budskap i texten. Ett exempel på detta är när fröken ska 

ropa upp allas namn i klassrummet och barnen presenteras utifrån deras 

utseende på ett väldigt stereotypiskt sätt. Författaren förklarar att Ruben som 

är ett typiskt svenskt namn har fina kläder, Marjam hade en sjal på sig. Sedan 

beskrivs Victor som kolsvart och att han kom ifrån Afrika och inte kan 

svenska helt korrekt. Eilard skriver i sin avhandling Modern, svensk och 

jämställd att ”Förstagluttarna försöker å ena sidan skildra livet i dagens skola, 

både etnisk mångfald och en viss modern svensk jämställd ordning, men å 

andra sidan anas implicit motstridiga budskap” (Eilard  2008: 394). 

kritik kring litteraturen 

 

I ett blogginlägg på babbelfisken.blogspot.se skriver en upprörd förälder om 

hur irriterad och förvånad den känner sig efter att ha läst den här 

boken: ”Känner mig bara förvirrad och irriterad efter att ha läst den.” Det är 

det sista som står på sidan. Personen anser att det inte finns någon direkt 

handling i boken utan att det endast är mycket text om ingenting vettigt. ”En 

massa tankar och meningar bubblar sporadiskt fram men får liksom inte 

landa.” I blogginlägget kan man även läsa att personen tycker att boken är 

väldigt stereotypisk och sexistisk då boken presenterar de olika barnen på ett 

sådant sätt. (Babbelfisken 2008) 

 
I forumet famlijeliv.se finns det många tankar kring Förstagluttarna. Boken 

anses vara rasistisk och stereotypiskt och personen tar fram en mening ur 

texten ” "Ruben hade fina kläder. Marjam hade en sjal på sig. Victor var 

kolsvart. Han kom från Afrika. Han kunde inte svenska så bra." "Det är 

orättvist, suckade Berta. Varför ska jag vara så vanlig? Jag känner ingen som 

har suttit i fängelse, och jag kommer barafrån Sverige."   Till detta 

kommenterar personen ”Allvarligt? Kolsvart? Det finns en färgad kille i min 

sons klass och barnen kommenterar inte ens att han har en annan hudfärg 
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utan var bara imponerade av att han fick åka till Etiopien på semester. Det 

finns också en muslimsk flicka i klassen som inte har slöja.”. (Familjeliv 2011) 

Genus 

 

Genus är någonting som det talas mycket om. I början av 1980-talet infördes 

begreppet genus i forskningssammanhang och har sedan dess ersatt och 

utvecklat begreppet könsroll. Det handlar om modern könsforskning och om 

mänskligheten blir indelad i manligt, kvinnligt, bi, queer, trans osv. Det är 

med syfte att betona relationen mellan könen, de normer och uppfattningar 

som skapas i relation med andra som begreppet har kommit till. Det används 

för att förstå skillnader vad gäller beteende, handlingar och föreställningar 

som formar individers sociala kön. Man kan också säga att begreppet genus 

används som ett slags redskap som är till för att studera formerna för vad som 

anses som manligt och kvinnligt. Genus är något som påverkar alla individer 

redan från början av våra liv när vi tar in vad som händer runt om oss i vår 

omgivning. (Martvall, Tärnholm 2007: 7) 
 

Män och kvinnor uppfattas olika beroende på normerande stereotypiska 

beskrivningar. Exempel på detta är att män ska vara stora och starka, de ska 

agera ledare samt att klä sig i mörka färger. Kvinnor däremot ska vara små, 

duktiga samt söta och bära rosa kläder och inte ha så mycket åsikter. Sedan 

ses individer som olika beroende av biologiska skillnader. Trots den 

biologiska delen med skillnader så är det den sociala aspekten som till största 

del håller kvinnor i en underordnad position, menar man. (Martvall, 

Tärnholm 2007: 7) 

Litteratur i klassrummet 

 

Språk är något som vi använder för att uttrycka oss i både text, skrift och tal. 

Språket används som ett verktyg för kommunikation och ett sätt att kunna 

beskriva och förändra världen till en jämställd plats. När barn läser böcker så 

tar de till sig innehållet i boken, både hur personer beter sig och ser ut. De 

analyserar innehållet i texten och många tar efter det som sker i böckerna.  

 

Litteraturen som finns i boken är en av de saker som barnet kommer i kontakt 

med i sitt liv och den stärker bildandet av självbilder som påverkar hur barnet 

konstruerar sin självbild (Tsao 2008: 109). Om alla pojkar i böcker alltid har på 

sig blå tröjor istället för rosa och alltid spelar fotboll istället för att delta i teater 

så kan barnen lätt anta att det är så verkligheten måste vara. Samma sak gäller 

flickor. I många böcker så framställs de som små, försiktiga personer som ska 

ha rosa tröja och spela piano istället för att de är flickor som gillar motorsport 
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och som är stökiga elever i klassrummet (Singh 1998: 3). Om litteraturen i en 

bok framställer en individ med ett visst kön på ett negativt sätt så kan det 

påverka barnets självidentitet eftersom att barnet kanske inte alls ser sig själv 

på det sättet. Självkänslan kan försämras och det bidrar till att barnets 

välmående försämras. (Tsao 2008: 111) 

 

Eva Martvall och Annica Tärnholm skriver i Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 

att ”idag är det ofta så att kön används om det biologiska könet, det vi föds till 

och att genus är det konstruerade, socialt och kulturellt, det som vi formas till 

och dessutom själva är med och omformar. Den rådande genusordningen gör 

att flickor förväntas vara på ett sätt och pojkar på ett annat” (Martvall, 

Tärnholm 2007: 6).  

 

Kön är inte bestämt endast av biologi utan man kan uttrycka det så att kön 

skapas i de komplexa sociala relationerna ett givet samhälle ger (Denith et al. 

2006: 401). Könsstereotypiska roller begränsar könen vad gäller att göra saker 

annorlunda än vad som anses normalt och även friheten att uttrycka sig. 

Dessa roller kan göra så att barnen känner sig pressade att uppträda på ett 

speciellt sätt som är ”könsbestämt” som kanske inte alls passar deras 

personlighet. När det däremot finns böcker som både strider mot 

könsstereotyper och har typiska stereotypiska drag ger det möjligheter för 

barnen att ompröva sina könsföreställningar och antaganden om hur en 

person måste vara och det kan motivera barn att tänka mer på att samhället 

ska vara jämställt. (Singh 1998: 3) 

Skolverket (2011) menar att läromedel är alla resurser som använts eller kan 

användas i undervisningen. Ett centralt läromedel som har använts mycket 

genom åren är just läroböcker. Skolverket beskriver även att olika former av 

läromedel fungerar som olika slags verktyg för en god undervisning. 

Läseboken är bland det första läromedlen som barnet möter i skolan och 

litteraturen i den påverkar hur barnen uppfattar vårat samhälle (Eilard 2008: 

24). 

 

Lärarnas ansvar 

 

När lärare väljer litteratur/läromedel till eleverna bör de tänka på att välja 

böcker som innehåller en jämn vikt av både manliga och kvinnliga roller och 

som främjar jämställdhet mellan de båda könen. Böckerna som barnen får läsa 

och ta del av ska vara delvis könsneutrala så att inte det ena eller det andra 

könet representeras mer på något sätt men det ska även finnas med problem 

som finns i vår vardag och samhälle som kan vara bra att diskutera med 

barnen. Med könsneutrala böcker menas att karaktärerna i böckerna har 
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särskiljande personligheter oavsett kön, att könet inte påverkar prestationer 

och att alla olika individer i böckerna kan arbeta med vilket yrke som helst 

och att de ska ses som könsfria. Det innebär även att individerna använder ett 

språk som är genusfritt i texten så att inte något av könet har ett stereotypiskt 

sätt att tala (Singh 1998: 3-4). Det är också positivt att kombinera icke-

traditionella böcker med syfte att skapa diskussion mellan elever och lärare 

och elever och elever om hur könen utspelas och presenteras i de olika 

böckerna. (Singh 1998: 4). 

Det är dock inte lätt för lärarna att välja det ultimata materialet för klassen 

eftersom att urvalet av böcker ofta är väldigt begränsat. Det finns mestadels 

böcker som är billiga och lättillgängliga eller så har skolan fått böckerna som 

bidrag av företag eller föräldrar. (Singh 1998: 3) Böckerna som finns i skolan 

ska trots detta vara utformade enligt läroplanens riktlinjer och de är ofta 

påverkade av varje enskild författares världsbild samt kunskapssyn (Eilard 

2008: 25).  

Böckerna måste även vara tilltalande för eleverna för att de ska ha motivation 

och intresse till att läsa boken. Därför bör det inte vara böcker som propagerar 

för bland annat jämställdhet på grund av att många barn som läser böcker 

som tenderar till att predika ofta tröttnar och väljer bort den boken (Singh 

1998: 4).  

 

Lärare måste vara kritiska till böckerna och läsa dem själva och analysera 

eftersom det kan finnas böcker som utger sig för att vara anpassade efter 

läroplanen men i själva verket inte är det eller bara till en viss del. Vidare så 

finns det litteratur som försöker att skapa tankar hos eleverna som ska leda till 

diskussion om ämnet. Det är även någonting som kan vara problematiskt för 

lärare eftersom att det kan röra sig om ett känsligt ämne. Janette Kelly 

förklarar i sin artikel Two daddy tigers and a baby tiger: promoting understandings 

about same gender parented families using picture books (2012) att det kan vara 

svårt att diskutera sexualitet eller sexuell identitet för många människor 

inklusive lärare på grund av att tankar att man tänker att icke heterosexuella 

är de andra och inte en del av oss som ska ses som samhället.  

Lgr 11 

 

En förkortning av skolans styrdokument Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är Lgr11 (Skolverket, 2016). Där finns det 

bland annat kursplaner för de olika ämnena, riktlinjer för hur lärarna ska 

förhålla sig till, skolans uppdrag och kunskapskraven för varje del i skolan. 

 

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011) står det att 

utbildningen syftar till att alla individer ska inhämta kunskaper och värden. I 
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läromedel och material som används i skolan är det av vikt att böckerna är 

utformade efter det som står i läroplanen. Under rubriken skolans värdegrund 

och frihet står det om värden som skolan ska arbeta efter samt gestalta och de 

är: 

 

- Människolivets okränkbarhet 

 

- Individens frihet och integritet 

 

- Alla människors lika värde 

 

- Jämställdhet mellan kvinnor och män 

 

- Solidaritet med de svaga och utsatta (Skolverket 2011: 7) 

 

Läroplanen menar att utbildningen ska vara likvärdig och att undervisningen 

ska anpassas till varje individs behov och förutsättningar. ”Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning” (Skolverket 2011: 7). 

 

Eleverna ska aktivt få information om samt bli medvetna om kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter i ett jämställt samhälle och därför har skolan ett 

ansvar att låta eleverna pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av vilket kön de tillhör (Skolverket 2011: 8). Det kan ske genom att 

läsa litteratur som tar upp dessa frågor och aspekter och det visar på att olika 

individer kan vara som de själv vill utan att behöva leva upp till den bild som 

en stereotypisk beskrivning ger. Eleverna ska även få tillhöra vilken religion 

samt tro på vad de vill utan att få höra att det är fel på något sätt. ”Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena 

eller andra åskådningen” (Skolverket 2011: 8).  

 

Metod 

 

Jag har arbetat med semistrukturerade intervjuer i möten med alla lärare 

personligen i deras egna klassrum för att de ska få möjlighet att visa precis hur 

de använder böckerna och var de använder dem. Jag har transkriberat 

intervjuerna och jag kommer att presentera dem på ett sammanfattande sätt. 
 

Lärare A blev intervjuad på en fredag och vi satt i dennes klassrum bara vi två 

mitt emot varandra. Den här läraren ansåg att just den här boken var ett bra 

läromedel men det togs inte upp någon om någon tidigare debatt kring 
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materialet och jag ställde ingen fråga angående det med tanke på att jag 

endast vill veta hur boken användes i klassrummet. 

 

Lärare B blev intervjuad en fredag. Vi satt tillsammans i ett grupprum precis 

intill lärarens klassrum eftersom att det skedde undervisning under den tiden 

som intervjun ägde rum. Jag fick ändå gå in i klassrummet innan och kolla hur 

det såg ut innan vi startade vår intervju. Läraren var lite stressad och ville 

snabbt svara på frågorna som jag ställde vilket gjorde det svårt för mig att 

ställa följdfrågor för att få ytterligare information om det jag ville veta. 

 

Lärare C blev intervjuad en fredag. Hen hade blivit tilldelad boken eftersom 

det inte fanns andra böcker med olika nivåanpassningar för att skolan inte 

hade råd att köpa in nytt material. Läraren var väldigt avslappnad och tog 

lång tid på sig att fundera ut sina svar så denna intervju var den längsta av de 

fyra intervjuer som jag gjort i denna uppsats. 

 

Lärare D blev intervjuad en torsdag. Vi satt i dennes klassrum bara vi två mitt 

emot varandra. Läraren var väldigt engagerad och trevlig och svarade gärna 

på mina frågor. Läraren var väl medveten om att det fanns kritik kring boken 

men hon höll inte med om vad som hade sagts angående boken. Hon hade 

även hade upplevt ifrågasättanden ifrån föräldrar från klassen som använder 

boken om innehållet. Den här läraren ansåg att just den här boken var väldigt 

bra och hade starka åsikter om att boken inte är rasistisk utan menade mer på 

att den gav klassen en chans att diskutera. 

 
 

Intervjuer 

 

Här kommer jag att presentera de fyra intervjuerna i form av 

sammanfattningar vad lärarna har sagt samt analysera dem via den tidigare 

forskningen samt kritiken som varit kring boken. Till en början kommer jag att 

beskriva personerna som jag har intervjuat och vidare kommer jag att gå in på 

analysdelen av intervjuerna. Jag har valt att dela upp varje fråga för sig för att 

på enklast möjliga sätt komma fram till ett resultat där jag ser skillnader och 

likheter mellan de olika lärarnas sätt och tankar i hur dem använder sig av 

boken förstagluttarna i klassrummet. De tre frågor som jag kommer att 

använda i mina intervjuer är: 

 

- Vilket syfte anser läraren att det här läromedlet har? 

 

- Varför anser läraren att boken är bra i utbildningssyfte? 
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- På vilka sätt används boken? 

  

Informanter 
 

Lärare A 

Har arbetat 13 år inom skolan och är en kvinna. Först 3 år som idrottslärare 

och sedan 10 år som grundskolelärare och har nu en årskurs 1.  

 

Lärare B  

Hon är en kvinna och hon har jobbat 4 år på grundskolan och arbetar nu i 

årskurs 2. Hon använde boken när barnen gick i årskurs 1. 

 

Lärare C  

Hon är en kvinna. Hon började arbeta på högstadiet i sex år som 

svenskalärare på gymnasiet men har nu arbetat fem år som grundskolelärare. 

Läraren har en årskurs 1 nu. 

 

Lärare D  
Hon är en kvinna och hon har jobbat 17 år som lärare. 

På vilka sätt används boken i undervisningen?  
 

Lärare A. 

 

Vi sitter i grupper med ungefär 5 elever i varje grupp i skolan. Grupperna är 

nivåanpassade så att barn som ligger på samma nivå inom läsningen läser i 

samma grupp. En lärare sitter sedan tillsammans med gruppen och låter 

eleverna läsa hela texten själv tyst för sig själv. När alla är klar får ett av 

barnen börja läsa en del av texten högt för läraren och sina kompisar, ungefär 

två meningar var och sedan är det nästa elevs tur. Under tiden som en grupp 

läser i grupprummet med en lärare så får de andra eleverna jobba ikapp saker 

som de ska göra under veckan och det kan exempelvis vara att nå målet i 

matteboken eller enskilda blad. Innan vi läser texten i grupper så läser läraren 

texten för barnen ur boken som är anpassad till lärare för att barnen ska veta 

vad texten kommer att handla om när de läser sina egna texter ur sina egna 
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böcker. De texterna handlar om precis samma sak men texten är nedkortad till 

rätt nivå för eleverna. 

 

Lärare B 

 

Till största del använder vi boken som en läsläxa. Vi läser veckans kapitel 

tillsammans i klassrummet i helklass på måndagar och sedan tar barnen hem 

varsin bok kapitlet hemma med barnen 15 minuter varje dag. På torsdag tar 

barnen tillbaka boken för att under torsdag och fredag dela upp tid till att låta 

barnen läsa kapitlet enskilt tillsammans med en lärare. Medans ett enskilt barn 

får läsa med en vuxen så finns det en annan vuxen i klassrummet och då får 

barnen jobba med saker som ska vara klar den här veckan eller sådant som 

dem inte har hunnit blivit klar med för att dem har varit sjuka eller liknande. 

Föräldrarna ska även lämna en kommentar om vem som har läst tillsammans 

med barnet och hur det gick på ett papper som barnen alltid har med sig 

fasttejpat längst bak i boken. 
 

Lärare C 

 

Vi läser boken tillsammans i klassrummet och sedan diskuterar vi boken och 

barnen får ställa frågor om texten och prata om hur de hade tänkt, mått och 

betett sig om de hade varit i samma situation som personen i boken och jag 

som lärare ställer följdfrågor. Boken innehåller väldigt mycket situationer som 

väcker mycket tankar hos barnen och då är det viktigt att vi pratar om det i 

klassrummet. Det finns även många föräldrar som har reagerat på boken på 

grund av detta men de tycker även att det är positivt att vi diskuterar dessa 

saker. Exempelvis tar vi upp om det är okej att göra vissa saker bara för att 

man är av det ena eller det andra könet. Barnen får sedan läsa boken i grupper 

som är anpassade efter vilken kunskapsnivå som de befinner sig på eftersom 

det finns olika böcker baserade på svårighetsgrad och detta sker samtidigt 

medan jag som lärare går runt och kollar av i de olika grupperna.  
 

Lärare D 

 

Den här boken används som en läxa för barnen. De ska läsa hemma fem 

gånger varje vecka tillsammans med en vuxen efter att läraren tillsammans 

med klassen har läst boken högt och samtalat kring innehållet. Eleverna får 

även olika uppgifter i samband med texten där de får träna deras 

skrivutveckling. Det kan vara exempelvis kluriga uppgifter, skrivuppgifter 
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eller att de ska träna på en speciell bokstav m.m. De uppgifterna är 

självständiga för att barnen själva ska kunna arbeta med dem och inte behöva 

en vuxens hjälp hela tiden vilket resulterar i att barnen även får tid till enskild 

läsning i skolan tillsammans med en lärare. Detta sker i slutet av veckan för att 

läraren ska se var eleven ligger i sin läsning samt för att kolla av att eleven 

faktiskt har gjort hemläxan och läst hemma.  

 

Varför anses boken bra i utbildningssyfte? 
 

Lärare A. 

 

Syftet med det här läromedlet är att eleverna ska få en god möjlighet till stor 

utveckling inom läsningen. Jag tycker att det är lagom med text i böckerna och 

det är bra att det finns flera stycken så att barnen kan sitta med varsin bok när 

vi läser den tillsammans. Barnen får här chansen att läsa en bok som är 

nivåanpassad och som inte innehåller allt för mycket text och det ökar 

motivationen hos eleverna om de orkar arbeta sig igenom en bok på inte allt 

för lång tid. Det här är en bok som föräldrarna inte får möta om de inte 

befinner sig på skolan så jag har inte fått någon åsikt om vad de egentligen 

tycker kring litteraturen. Om det skulle uppstå kritiska tankar kring boken så 

skulle jag nog byta eftersom att det finns många olika böcker som går att 

använda som lästräning samt som går att föra diskussion utifrån. 
 

Lärare B 

 

Syftet med läromedlet är att låta barnen få enskild tid till att få läsa 

tillsammans både hemma och på skolan. Barnen får en uppfattning om vad 

kapitlet kommer att handla om redan på måndag och under veckan får barnen 

träna på att läsa högt tillsammans med en vuxen person flera dagar i veckan. 

Det är otroligt viktigt att barnen får möjlighet till så mycket läsning som 

möjligt eftersom att läsningen är en färskvara som måste uppdateras hela 

tiden. Desto mer barnen läser desto snabbare kommer de att kunna ta sig 

igenom texter men även bättre läsförståelse och ett större ordförråd får 

barnen. 

Lärare C 

 

Vi använder boken till att träna på läsning samt läsförståelse men även mycket 

diskussion där barnen får lära sig att tänka efter hur de skulle ha reagerat. Det 
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har gjort vårat klassrum till en bättre plats för barnen eftersom att de har lärt 

sig att börja tänka på hur man egentligen ska bete sig och dessutom hur andra 

känner när man gör på ett visst sätt. Barnen har lärt sig att man inte måste bete 

sig på ett speciellt sätt bara för att man är tjej eller kille. Bokens syfte är alltså 

till största del till för att skapa diskussion bland eleverna tillsammans med 

läraren och för att påverka elevers läsutveckling och förståelse positivt. 

Lärare D 

 

Bokens syfte är att ge eleverna chansen att utveckla läsförståelsen samt 

skrivutvecklingen. Boken ska även ge eleverna möjlighet att få fundera och 

tänka själva för att sedan kunna diskutera bokens innehåll och händelser och 

där får barnen även träna på att lyssna på andra. När läraren läser texten högt 

så lär sig barnen hur ord uttalas samt betonas. Det är viktigt med diskussion 

eftersom att det finns olika tillfällen i boken då människor kan ta illa upp och 

det finns även debatter kring samt föräldrar som har reagerat på att boken ska 

vara stötande. Då finns det goda möjligheter att diskutera detta med barnen 

och att det är bra att låta barnen läsa om dessa saker eftersom att det är 

någonting som finns i vårat samhälle som även dem lever i. 

 

Varför anser läraren att boken är bra i utbildningssyfte? 

 

Lärare A 

 

Jag tycker att boken är bra i utbildningssyfte eftersom att det är lagom mängd 

text. Det finns även mycket att diskutera i böckerna om bland annat religioner, 

levnadssätt, vad man får säga och inte. Det är saker som många barn inte 

pratar om hemma för att det kan vara ett känsligt ämne eller att barnens 

föräldrar kan tycka att barnen är för små för att prata om detta redan nu. Jag 

har märkt att barnen tycker att det är en rolig bok att läsa samt att de tycker 

att det är mysigt när vi sitter i små grupper och läser men barnen har även 

reagerat så när vi har läst andra böcker eftersom att klassen tycker om att läsa 

och speciellt tillsammans. 
 

Lärare B 

 

Boken anses bra i just utbildningssyfte eftersom att barnen får en chans här att 

kunna diskutera och föra resonemang om varför saker och ting sker i boken 
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och det tas upp i lgr 11. Andra saker som barnen får öva under sin lästräning 

är just läsningen och läsförståelsen samt begreppsförståelse som jag redan har 

nämnt.  

Lärare C 

 

I det centrala innehållet för svenska för år 1-3 står det att eleverna ska kunna 

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer och det får barnen verkligen 

göra när de återberättar vad de tänker om de olika händelserna och när de 

diskuterar med varandra och med mig som lärare. Barnen får även lära sig att 

läsa och skriva med den här boken. 

 

Lärare D 

 

Historien i den här boken fångar barnens intresse och ökar deras motivation 

till läsning eftersom att karaktärerna kommer barnen så nära och händelserna 

i boken utspelar sig ofta på samma sätt som händelser i verkliga livet för 

barnen. När motivationen ökar så ökar barnens vilja att läsa och då läser dem 

mer vilket resulterar i att barnen utvecklar sin läsning. Det kan vara svårt att 

hitta en bok som passar till 24 elever och därför är det väldigt bra att boken är 

nivåanpassad med olika mängd text i böckerna fast med samma handling. 

 

Analys 

Så används boken 

 

När det gäller hur lärarna använder boken konkret i klassrummet så visar det 

sig att Lärare B och D använder boken som en form av läsläxa tillsammans 

med en vuxen för att barnen ska ha lästräning under en hel vecka.  

 

Lärare B: Till största del använder vi boken som en läsläxa. Vi läser veckans kapitel 

tillsammans i klassrummet i helklass på måndagar och sedan tar barnen hem varsin 

bok kapitlet hemma med barnen 15 minuter varje dag. På torsdag tar barnen tillbaka 

boken för att under torsdag och fredag dela upp tid till att låta barnen läsa kapitlet 

enskilt tillsammans med en lärare. 

 

Lärare D: Den här boken används som en läxa för barnen. Dem ska läsa hemma fem 

gånger varje vecka tillsammans med en vuxen efter att läraren tillsammans med 

klassen har läst boken högt och samtalat kring innehållet. 
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Det lärare B och D menar är att dem låter barnen ha varsin bok som de tar 

med sig till hemmet från skolan. De ska sedan läsa tillsammans med en vuxen 

några gånger i veckan. Lärare B och D arbetar efter att skolan ska ha ett 

samspel med hemmet och tillsammans ge barnet bästa möjliga utbildning. 

Dem ger alltså barnen möjligheten att öva på läsningen i en annan miljö än i 

skolan tillsammans med en annan vuxen än en lärare. Istället för att barnet ska 

läsa själv och eventuellt bara läsa det som de känner för så har de en vuxen 

förebild med sig som kan hjälpa till med stöttning både vad gäller svåra ord 

och tempo men även ge hjälp att lägga läsningen på en tid som barnet orkar 

läsa den utsatta mängden/tiden text på.  

 

Det lärare B och D gör kan beskrivas som utgående från ett sociokulturellt 

perspektiv. De involverar barnets hela sammanhang och ser inte skolan som 

en isolerad del genom att de tar hjälp av hemmet och försöker ha ett 

samarbete med dem. Ett samarbete med hemmet gynnar eleven eftersom att 

föräldrarna då blir en del av barnets skolgång med tanke på att de får dem en 

större inblick i vad som sker på skolan och i vad barnet lär sig. Föräldrarna får 

även reda på vilken nivå barnet faktiskt är på och märker under läsningen 

tillsammans med barnet vad barnet inte klarar av i sin läsning och behöver 

träna mer på. Föräldrar kan då agera på det sättet att de pratar om dessa saker 

under vardagliga situationer, att barnet får läsa det svåra ordet som han eller 

hon inte klarade av att läsa i boken på en skylt istället. Det kan även ge en 

bättre kontakt mellan lärare och föräldrar eftersom att det är lättare att 

diskutera barnets skolgång under bland annat utvecklingssamtal och 

föräldramöten om föräldrarna har tagit del av det material och arbetssätt som 

skolan ger barnet. Dessutom ger den gemensamma läsningen mellan en 

förälder och barnet en möjlighet att spendera tid med sina barn kontinuerligt 

varje vecka och vara delaktig.  

 

Enligt Vygotskij så är det sociokulturella perspektivet på lärande väldigt 

givande när barn lär. Det sociokulturella perspektivet innebär att barn lär i 

sociala sammanhang och det kan vara i samspel med bland annat föräldrar, 

syskon eller lärare. (Hwang & Nilsson 2011:67).  

Går vi vidare till Lärare A och C så finner vi ett annorlunda arbetssätt fast 

med samma perspektiv på lärande. De använder boken endast i klassrummet 

istället för att låta barnen ta hem boken som en läsläxa. Lärare A låter barnen 

sitta i grupper om fem och läsa högt med och för varandra tillsammans med 

en lärare medan Lärare C däremot låter barnen sitta i ungefär lika stora 

grupper men med en lärare som går runt mellan grupperna eftersom att det 

bara finns en lärare i klassen. 
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Lärare A: Vi sitter i grupper med ungefär 5 elever i varje grupp i skolan. Grupperna 

är nivåanpassade så att barn som ligger på samma nivå inom läsningen läser i samma 

grupp. En lärare sitter sedan tillsammans med gruppen och låter eleverna läsa hela 

texten själv tyst för sig själv. När alla är klar får ett av barnen börja läsa en del av 

texten högt för läraren och sina kompisar, ungefär två meningar var och sedan är det 

nästa elevs tur. 

 

Lärare C: Vi läser boken tillsammans i klassrummet och sedan diskuterar vi boken och 

barnen får ställa frågor om texten och prata om hur de hade tänkt, mått och betett sig 

om de hade varit i samma situation som personen i boken och jag som lärare ställer 

följdfrågor. 

 

Lärare A och C ser också precis som lärare B och D att barnen lär bäst i ett 

sociokulturellt sammanhang fast här med ett annat arbetssätt. Alla fyra lärare 

utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv när det gäller lärande. Enligt lärare A 

och C får alla barnen en möjlighet att följa med i texten på skolan och utveckla 

sin läsning genom att barnen inte tar hem boken och den bara blir läst i skolan 

eftersom att det finns föräldrar som inte läser läsläxan tillsammans med sina 

barn tillräckligt mycket eller helt enkelt inte alls. På det här sättet ges barnen 

en möjlighet att inte hamna efter i läsningen jämfört med de andra eleverna på 

grund av föräldrarnas engagemang till barnets skolgång genom att boken inte 

blir en bok som ska läsas i hemmet tillsammans med en vuxen. Här lyfter 

Lärare A och C fram en annan socio-kulturell aspekt som är betydelsefull för 

lärande. Alla barn har inte samma sammanhang omkring sig, utan 

klassaspekter förändras och föräldrarnas utbildningsnivå ger ojämlika 

förutsättningar för barnet. Barnen kan ha en förälder som arbetar mycket och 

som inte tar sig tid till barnet å andra sidan kan det vara en förälder som inte 

arbetar eller har utbildad sig själv och därmed inte finner någon motivation 

till att hjälpa sitt barn med läxan.  

 

Vikten av nivåanpassning 
 

Alla lärare ser Förstagluttarna som en bra bok att använda vid läsinlärning 

samt för att utveckla sin läsförståelse eftersom att boken är nivåanpassad. När 

boken är nivåanpassad så finns det viss mängd text och olika svårighetsgrader 

i böckerna och det innebär enligt lärare A, C och D att boken går att anpassa 

till en hel klass eftersom att alla barn inte ligger på samma kunskapsnivå i 

klassrummet.  

 

Lärare A: Jag tycker att det är lagom med text i böckerna och det är bra att det finns 

flera stycken så att barnen kan sitta med varsin bok när vi läser den tillsammans. 
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Barnen får här chansen att läsa en bok som är nivåanpassad och som inte innehåller 

allt för mycket text och det ökar motivationen hos eleverna om de orkar arbeta sig 

igenom en bok på inte allt för lång tid. 

 

Lärare C: Barnen får sedan läsa boken i grupper som är anpassade efter vilken 

kunskapsnivå som de befinner sig på eftersom att det finns olika böcker baserade på 

svårighetsgrad och detta sker samtidigt medans jag som lärare går runt och kollar av i 

de olika grupperna. 

 

Lärare D: Det kan vara svårt att hitta en bok som passar till 24 elever och därför är 

det väldigt bra att boken är nivåanpassad med olika mängd text i böckerna fast med 

samma handling. 

 

Enligt Lärare A, C och D är det viktigt att boken som eleverna läser är 

nivåanpassad med samma historia samt att alla barn får hålla i varsin bok 

eftersom att då får de känna att de har ett eget ansvar över boken och det blir 

lättare att följa med i texten om man har en egen istället för att behöva sitta 

och trängas med en annan person. Då behöver inte barnen känna att det är en 

av grupperna som läser bättre eller sämre och minskar därefter inte någonting 

i sin motivation till läsningen och om barnen har en egen bok så känns det 

mer som riktig läsning för barnen än om de ska dela bok med varandra. Om 

barnen har en egen bok kan de också följa med i texten med ett finger för att 

inte tappa bort sig i texten vilket gör att man som lärare får mycket mer tid till 

att låta barnen läsa. Om barnen däremot inte hänger med i texten och tappar 

bort sig så måste läraren anpassa tiden till att se till så att alla följer med i det 

som står i texten istället för att helt enkelt med en snabb överblick se om 

barnen är på rätt ställe i texten samtidigt med hjälp av att fingret pekar på det 

ord som barnet läser. Det finns goda möjligheter till att barnen får utvecklas i 

sin egen takt när materialet är anpassat efter olika nivåer. Lärare A menar att 

om ett barn läser en bok som är alldeles för enkel och inte får några 

utmaningar eller för den delen för svår och får för svåra utmaningar så 

kommer barnet att tappa motivationen för att läsa. Lärare B talade inte 

någonting om att boken var nivåanpassad så att den gick att anpassa till hela 

klassen. 

 

Eget ansvar 
 

När Lärare D läser boken med eleverna enskilt så får de andra barnen i 

klassen arbeta med uppgifter som de är bekanta med vilket gör att de ska 

klara av dem på egen hand genom att ta eget ansvar och öva på det. ”Eleven 

ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 
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såväl självständigt som tillsammans med andra” (Skolverket 2016: 9). Barnen 

jobbar här helt självständigt eftersom det inte finns någon annan lärare som de 

kan be om hjälp. I läroplanen (2011) står det även att barnen ska genom 

utbildningen utveckla förmågan i att ta personligt ansvar och genom det här 

arbetssättet får barnen möjlighet till att träna på att ta ansvar över sina egna 

studier då de inte har någon lärare som håller koll på vad dem egentligen gör 

just då. Genom detta kan de kan eventuellt ta hjälp av varandra om de arbetar 

med samma uppgift och det är också ett sätt att vara självständig på. Att ta 

hjälp av andra och att hjälpa andra stärker det självförtroendet men även 

självkänslan och man lär sig även själv om man ska tänka efter och förklara 

hur någonting ska gå till eller är för att den andre personen ska hänga med 

och förstå på rätt sätt. 

 

Lärare D: Eleverna får även olika uppgifter i samband med texten där de får träna sin 

skrivutveckling. Det kan vara exempelvis kluriga uppgifter, skrivuppgifter eller att de 

ska träna på en speciell bokstav m.m. De uppgifterna är självständiga för att barnen 

själva ska kunna arbeta med dem och inte behöva en vuxens hjälp hela tiden vilket 

resulterar i att barnen även får tid till enskild läsning i skolan tillsammans med en 

lärare. 

 

När lärare D gör på det här sättet så får eleverna chansen att utveckla sitt eget 

ansvarstagande i skolarbetet vilket kan gynna eleven i dennes förmåga att 

vara självständig. Detta sker under tiden som en elev får enskild tid med en 

lärare för att läsa igenom samt diskutera innehållet i boken som de har haft 

som läxa under veckan som varit. Om en elev tränar på att vara självständig 

redan i årskurs 1 så finns det stora möjligheter till att eleven i framtiden blir 

mycket mer ansvarstagande vilket gör att barnet lättare förstår ansvaret över 

att komma i tid till olika saker som bland annat jobb. 

 

Lärare A och B arbetar efter samma struktur men utan helt självständiga 

uppgifter och i det här klassrummet finns det två lärare. En lärare som har 

den grupp elever som läser i grupprummet för stunden och sedan en lärare 

som är i klassrummet med resten av klassen så att de inte behöver arbeta med 

någonting så pass självständigt som eleverna i klassen som Lärare D har. Om 

det finns två lärare så finns det en lärare på plats i klassrummet som kan hålla 

koll om det skulle hända något eller om ett av barnen skulle behöva hjälp trots 

om det ska vara självständiga uppgifter. Alla barn är inte lika självgående och 

även fast man har en klass som överlag är självgående och som sitter tyst och 

arbetar så kan det finnas elever som behöver hjälp även fast uppgifterna är 

simpla. När det bara finns en lärare så kan det resultera i att den delen av 

klassen som inte har läraren i klassrummet tappar koncentration och 

motivation om det blir för svårt för att eleven behöver hjälp men å andra sidan 
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kan även eleverna som tycker att det blir för lätt tappa motivation och göra 

uppgifter så snabbt som möjligt på vana utan att egentligen tänka efter och 

förstå vad den gör.  

 

Lärare A: En lärare sitter sedan tillsammans med gruppen och låter eleverna läsa hela 

texten själv tyst för sig själv. När alla är klar får ett av barnen börja läsa en del av 

texten högt för läraren och sina kompisar, ungefär två meningar var och sedan är det 

nästa elevs tur. Under tiden som en grupp läser i grupprummet med en lärare så får 

de andra eleverna jobba ikapp saker som de ska göra under veckan och det kan 

exempelvis vara att nå målet i matteboken eller enskilda blad. 

 

Lärare B: På torsdag tar barnen tillbaka boken för att under torsdag och fredag dela 

upp tid till att låta barnen läsa kapitlet enskilt tillsammans med en lärare. Medans ett 

enskilt barn får läsa med en vuxen så finns det en annan vuxen i klassrummet och då 

får barnen jobba med saker som ska vara klar den här veckan eller sådant som dem inte 

har hunnit blivit klar med för att dem har varit sjuka eller liknande. 

 

Lärare C låter alla grupper läsa samtidigt och därefter går läraren runt och 

kollar av hur läsningen går för alla eleverna eftersom att det bara finns en 

lärare i klassrummet. Det är inte alla grupper som klarar av att läsa för 

varandra när de går i klass ett eftersom att det finns elever som inte alls har 

knäckt läskoden ännu. Det innebär att när läraren inte är med gruppen som 

har det som svårast att läsa kan den stanna av väldigt snabbt vid ord som de 

inte förstår och då tappa koncentrationen och motivationen till läsning 

eftersom att det tillslut blir någonting som de får sitta och vänta på eftersom 

att det kan enligt barnen ta lång tid tills läraren är tillbaka till gruppen igen. 

 

Lärare C: Barnen får sedan läsa boken i grupper som är anpassade efter vilken 

kunskapsnivå som de befinner sig på eftersom att det finns olika böcker baserade på 

svårighetsgrad och detta sker samtidigt medans jag som lärare går runt och kollar av i 

de olika grupperna.  

Mängd eller kvalitet? 

 

Lärare B anser att mängdläsning är någonting viktigt för att eleverna ska ta sig 

framåt i sin läsutveckling. Eleverna ska få läsa så mycket text som möjligt för 

att öka motivationen till läsningen.  

 

Lärare B: Vi läser veckans kapitel tillsammans i klassrummet i helklass på måndagar 

och sedan tar barnen hem varsin bok kapitlet hemma med barnen 15 minuter varje 

dag.  
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I den här klassen ska eleverna läsa boken tillsammans på skolan först och 

sedan ska barnen läsa boken 15 minuter om dagen hemma. Genom att barnen 

läser samma text får de möjlighet till att träna på de ord som är svåra samt att 

lära sig att betona vissa meningar och därmed läsa med ett bättre flyt. Till sist 

ska eleven ta med boken till skolan och själv läsa den inför samt tillsammans 

med en lärare och eftersom att eleven vet om under veckan att den ska läsa för 

en lärare så läser den mycket för att bevisa för läraren att läxan är gjord. Det är 

betydelsefullt för utvecklingen av läsningen hos barnen att de får läsa så ofta 

som möjligt och så mycket som möjligt eftersom att läsningen anses vara en 

färskvara. Lärares B ståndpunkt kan då formuleras som att det är viktigt med 

mängden text för läsutveckling eftersom att då får eleven möjlighet att 

upprepa de svåra orden samt öva uttal och betoning.  

 

Lärare A menar däremot att eleverna ska läsa vid färre tillfällen än vad lärare 

B anser att de ska göra. Lärare A tycker att det finns bra mängd med text i 

böckerna och alltså inte för mycket eller för lite.  

 

Lärare A: Barnen får här chansen att läsa en bok som är nivåanpassad och som inte 

innehåller allt för mycket text och det ökar motivationen hos eleverna om de orkar 

arbeta sig igenom en bok på inte allt för lång tid.  

 

Lärare A menar här att en elev har läst ut en bok så känner den att den har 

klarat av någonting och har då möjlighet att vara stolt över sig själv genom att 

berätta för en vuxen eller en kompis att den har läst ut en hel bok på egen 

hand redan i årskurs 1. På så sätt ökar motivationen hos eleven och då 

kommer mängden text att öka eftersom att motivationen och intresset för 

läsningen har ökat gynnsamt hos eleven. 

Om eleven däremot får jobba väldigt hårt med att läsa ut en enda bok så kan 

eleven tappa orken och det innebär att eleven tappar motivationen till att läsa 

ut den boken och speciellt till att påbörja en ny bok.  

 

Stereotyper och diskussioner 
 

I forumet Familjeliv presenteras som jag redan har berört en del ur boken som 

har upprört läsaren. "Ruben hade fina kläder. Marjam hade en sjal på sig. 

Victor var kolsvart. Han kom från Afrika. Han kunde inte svenska så bra." Om 

man som barn läser detta och är den enda personen i klassrummet som har 

mörk hy kan det här vara en känslig mening. Om barnet ska beskrivas som 

kolsvart och ingen av de andra barnen som mest troligt har ljust hy i boken 

inte presenteras som någonting speciellt kan det vara utpekande att han inte 
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är som alla andra. Det kan dock vara en bra mening som uppmanar till 

diskussion och som ger tillfälle för barnen att få förklara hur de skulle ha känt 

om de var i Victors situation. 

 

Innehållet som finns i litteraturen som barnet får läsa stärker bilden av hur 

barnet tror att man ska se ut och föra sig.  Om Victor blir presenterad som 

kolsvart eftersom att han är från Afrika på ett stereotypiskt sätt så kanske 

barnet tror att det är rätt att man får göra så utan att den andra personen tar 

illa upp eller blir ledsen. Man kan lika gärna vara ifrån Sverige och vara 

mörkhyad.  Det är viktigt att man som lärare ser till barnets bästa möjliga när 

man väljer en läsebok till barnen och ännu viktigare är det när man har som 

avsikt att barnet ska jobba med mängdläsning (Tsao 2008: 109). 

 

Könsstereotypiska roller begränsar könen vad gäller att göra saker helt 

annorlunda än vad andra anser är det rätta sättet och det gör även icke-

stereotypiska roller. De här rollerna kan göra att barnen känner sig osäkra på 

sig själva och att de tappar självförtroendet då de känner sig onormala, inte 

ser ut och beter sig som de enligt normerna ska göra. Om man som lärare låter 

barnen läsa både böcker som innehåller stereotypiska bilder av människor 

samt icke-stereotypiska ger det barnen möjligheter att pröva olika 

könsföreställningar precis som de vill på egen hand vilket kan ge motivation 

till barnen att tänka mer självständigt och jämställt. (Singh 1998: 3) 

 

Lärare C berättar att ”det finns många föräldrar som har reagerat på boken på 

grund av detta men de tycker även att det är positivt att vi diskuterar dessa 

saker.” Det Lärare C vill trycka på då är att även fast att föräldrarna är 

medvetna om vilken litteratur barnen läser och innehållet med de olika 

händelserna som kan verka stötande och stereotypiska så tycker ändå 

föräldrarna i den här klassen att boken går att använda till diskussion. Lärare 

D ställer sig likadant till den frågan eftersom att det även för denne uppstått 

reaktioner ifrån föräldrar i klassen om att boken ska framstå som stötande.  

Lärare D ser det som en möjlighet att uppmana till diskussion i både små 

grupper men även helklass. 

 

Lärare C: Det finns även många föräldrar som har reagerat på boken på grund av 

detta men de tycker även att det är positivt att vi diskuterar dessa saker. Exempelvis 

tar vi upp om det är okej att göra vissa saker bara för att man är av det ena eller det 

andra könet. 

 

Lärare D: Det är viktigt med diskussion eftersom att det finns olika tillfällen i boken 

då människor kan ta illa upp och det finns även debatter kring samt föräldrar som har 

reagerat på att boken ska vara stötande. Då finns det goda möjligheter att diskutera 
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detta med barnen och att det är bra att låta barnen läsa om dessa saker eftersom att det 

är någonting som finns i vårat samhälle som även dem lever i. 

 

Lärare C och D menar alltså att de inte ser föräldrarnas kritik kring 

Förstagluttarna som någonting dåligt utan de ser kritiken mer som en 

uppmaning till att det faktiskt finns saker att diskutera i böckerna mer än att 

endast läsa boken rätt upp och ned.  

 

Lärare A menar däremot att eftersom att föräldrarna inte har fått möta boken 

så som de andra klassernas föräldrar har fått gjort så har de inte bildat någon 

åsikt om boken. 

 

Lärare A: Det här är en bok som föräldrarna inte får möta om de inte befinner sig på 

skolan så jag har inte fått någon åsikt om vad de egentligen tycker kring litteraturen. 

 

Lärare A anser att om det skulle uppstå oro kring boken eller om flera 

föräldrar skulle anse den som stötande eller opassande så skulle klassen 

kunna byta bok med tanke på att det finns många böcker som går att använda 

för läsutveckling samt böcker som kan vara till diskussion i de lägre åldrarna. 

 

Ingen av varken lärare A, B eller C trycker på att det är just Förstagluttarna 

som är en bra bok för att utveckla elevernas läsning utan mest att det är bra att 

läsa böcker överlag för att lära sig mycket nya ord och förbättra både 

läsförståelsen samt elevens individuella läsning. Det är alltså inte bara den här 

boken som är bra för läsning utan den här boken kan eventuellt bytas ut mot 

en annan bok eftersom att det inte är innehållet som har blivit prioriterat utan 

mestadels att den här boken är nivåanpassad samt mängden text. Det är 

viktigt att läraren anpassar bokens innehåll till vad den vill att eleverna ska 

lära sig och skolverkets riktlinjer.  

 

För att sammanfatta tankarna hos Lärare A så ser man att det inte spelar 

någon roll vilken bok som klassen egentligen använder eftersom att det finns 

fler böcker än just Förstagluttarna som man kan använda till lästräning och 

diskussion som lärare C och D menar att just den här boken är väldigt bra till. 

 

I boken får man följa Moa och Mille men även deras klasskamrater under 

deras skolgång i årskurs 1 och lärare A har märkt att eleverna tycker att det är 

en rolig bok att läsa men den reaktionen har läraren även fått vid läsningen av 

andra böcker då klassen överlag tycker om att läsa. Lärare D instämmer och 

säger att ”historien i den här boken fångar barnens intresse och ökar deras 

motivation till läsning eftersom att karaktärerna kommer barnen så nära och 

händelserna i boken utspelar sig ofta på samma sätt som händelser i verkliga 
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livet för barnen.” Med det menar Lärare D att just den här boken är en väldigt 

bra bok till största delen på grund av att den talar till barnen och har en 

intressant historia som når ut till eleverna på ett sätt som många andra böcker 

inte gör. 

 

Alla lärare använder boken till diskussion och de tänker att det är bra och 

viktigt att diskutera saker som händer i boken.  

 

Lärare A: Det finns även mycket att diskutera i böckerna om bland annat religioner, 

levnadssätt, vad man får säga och inte. 

 

Lärare B: Boken anses bra i just utbildningssyfte eftersom att barnen får en chans här 

att kunna diskutera och föra resonemang om varför saker och ting sker i boken och det 

tas upp i lgr 11. 

 

Lärare C: Vi använder boken till att träna på läsning samt läsförståelse men även 

mycket diskussion där barnen får lära sig att tänka efter hur de skulle ha reagerat. 

 

Lärare D: Det är viktigt med diskussion eftersom att det finns olika tillfällen i boken 

då människor kan ta illa upp och det finns även debatter kring samt föräldrar som har 

reagerat på att boken ska vara stötande. 

 

Diskussionen är ett viktigt moment för alla lärare eftersom att de samtalar om 

innehållet så att även läraren får uttrycka sina egna tankar kring händelser och 

saker som sägs i boken. Lärare B menar att ”boken anses bra i just 

utbildningssyfte eftersom att barnen får en chans här att kunna diskutera och 

föra resonemang om varför saker och ting sker i boken och det tas upp i lgr 11. 

Här menar lärare D att det kan finnas tillfällen då texten inte är anpassad efter 

barnens ålder och då måste diskuteras tillsammans med en vuxen.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det 

att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män i utbildningen (Skolverket 

2011). Det kan vara något att arbeta eftersom boken har ett innehåll som har 

mycket stereotypiska drag och ger då möjlighet till att diskuteras. (Skolverket 

2011) I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet under 

punkten saklighet och allsidighet står det att ” Skolan ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket 2011).”  och 

genom att barnen får diskutera så får de komma med egna uppfattningar 

angående boken och föra fram dem till de andra barnen och lärarna vilket kan 

skapa bra diskussioner där olika uppfattningar kommer fram. När barn får 

tycka vad de vill och stå för sin sak utan att de måste få höra att de har fel så 

stärker det barnets självkänsla. Om ett barn har låg självkänsla så blir han eller 
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hon oerhört upptagen av vad andra tycker och gör då inte saker som är 

intressant för denne utan för att bli omtyckt. De söker bekräftelse för allting 

som de gör eftersom att de inte tror på sig själva och på sina åsikter och 

tankar. Diskussionen är enligt alla lärare bra både för att barnen ska få lära sig 

att stå för vad de tycker och ha egna argument för sin sak och kunna tänka 

efter vad texten egentligen innebär. Vygotskij menar att genom att barnen lär 

sig språket bra genom lästräning så utvecklar de sitt tänkande genom att de 

kan delta i samtal och samspel med andra människor. (Hwang & Nilsson, 

2011:67).  Samtidigt är det olika ämnen i böckerna som är bra att samtala om 

tillsammans i klassrummet för att de finns i vår vardag och det kan vara 

jobbigt att prata om detta hemma eftersom att just förstagluttarna lyfter fram 

dessa saker. Det kan vara svårt att diskutera händelser med barn om de inte 

kan relatera till händelsen själva.  

 
Diskussion och slutsats 

 

Av analysen av intervjuerna samt den forskning som presenteras i uppsatsen 

så framgår det att det är otroligt viktigt att man som lärare är medveten om 

innehållet i böckerna som eleverna läser samt att föräldrarna ska ta del av 

läsningen tillsammans med sitt barn. När det gäller att läsa tillsammans med 

en vuxen handlar det mestadels om att den vuxne ska vara närvarande med 

barnet och visa hen intresse genom att lyssna på barnet och ge det 

uppmärksamhet och tid. Om ett barn får mycket uppmärksamhet så ökar 

motivationen till att vilja göra någonting bra. Om man som barn inte får 

någon uppmärksamhet utan gör alltid läxan så snabbt som möjligt istället för 

att sätta sig ner och låta barnet ta den tid som det behöver för att läsa klart i 

sin egen takt kan motivationen och självkänslan minska. Barnet kanske inte 

känner sig viktig genom att den vuxne inte tar sig tid och uppmärksammar 

barnets engagemang i läsläxan. Genom att som vuxen ta sig tid i små stunder 

tillsammans med barnet utan att göra flera saker samtidigt som bland annat 

att svara på ett meddelande på telefonen eller laga mat visar det att den vuxne 

har tid för att vara med barnet samt att barnet är viktigt. 
 

Barnen ska genom litteratur i skolan få förståelse om att de får vara som de 

vill samt att alla är lika mycket värda. De ska veta att det inte spelar någon roll 

vilken hudfärg man har, vilken sport man vill spela eller vilka kläder man har. 

Genom att eleverna får möta olika texter så påverkas deras självkänsla och 

självbild av olika händelser och personer i litteraturen. I Förstagluttarna 

framkommer det olika stereotypiska beskrivningar av hur personer ser ut 

kopplat till var de kommer ifrån. Genom att barnen läser den boken så tar de 

till sig hur barn ska vara och det finns barn som läser boken som inte alls ser 
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ut eller beter sig som personen gör i boken som antingen bär liknande kläder, 

har samma hårfärg eller är ifrån samma land. Då kan barnet känna ovisshet 

och känna sig otroligt otrygg i sig själv och ha svårt att känna sin egen 

identitet men det kan barnet även göra vid böcker som inte har stereotypiska 

drag i texten. Det är viktigt att barnet får möta olika sorters texter med både 

stereotypiska drag men även texter utan för att barnet ska se att många olika 

sorter av personligheter och utseenden är okej att ha. På det sättet kan barnet 

få ökad självkänsla eftersom att det framgår genom de olika böckerna att 

människor kan vara olika. Om barnen lär sig att alla får vara som de själva vill 

och att ingen annan person kan bestämma hur man ska se ut eller vara så kan 

det motverka mobbning. Om barn däremot bara får veta att en person ska 

vara eller inte vara på ett stereotypiskt sätt så kan det påverka att barn retar 

varandra på grund av hur de ser ut eller vilken personlighet de har.  
 

Alla fyra lärare lägger upp sin undervisning med boken utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom att dem anser att barnen lär sig bäst i 

sammanhang med andra. Lärarna har samma tankesätt angående det 

sociokulturella perspektivet men dem har olika arbetssätt kring det. Lärare A 

och C låter barnen läsa boken tillsammans med lärare på skolan och i 

gemenskap med andra elever medan lärare B och D också låter barnen ta hem 

boken för att skapa ett samspel med en ytterligare vuxen.  
 

Lärare B och D använder förstagluttarna som en läxbok som barnen ska ta hem 

och läsa tillsammans med en vuxen hemma en stund varje dag under 

skolveckan. Lärare B presenterar det såhär: ”Desto mer barnen läser desto 

snabbare kommer de att kunna ta sig igenom texter men även bättre 

läsförståelse och ett större ordförråd får barnen”. Här framgår det enligt 

Lärare B att barnen ska arbeta med mängdläsning och läsa så mycket som 

möjligt eftersom att läsningen är en färskvara som måste upprepas ofta för att 

den ska sitta kvar i minnet med bra flyt och förståelse. För att läsningen ska 

utvecklas på bästa sätt tycker Lärare B att barnen ska få enskild tid med en 

vuxen för att få hjälp att komma framåt i sin läsning. Det gör att barnen får en 

tryggare relation till de vuxna eftersom att man kommer varandra närmare 

om man får sitta och läsa med varandra. Lärare får även en bättre inblick i hur 

elevens läsning går framåt eller bakåt och kan arbeta med eleven utifrån 

anteckningar som läraren eller den vuxna har fört under lässtunden. 

 

Lärare A och C däremot använder bara boken i skolan och läser i grupper 

tillsammans med eleverna. När dessa lärare låter alla barnen läsa boken 

tillsammans i skolan blir alla elever involverade i boken eftersom att det finns 

elever vars föräldrar inte tar sig tiden att läsa med sitt barn hemma och det 

kan göra att barnen tappar mycket motivation då de märker att föräldrarna 
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inte lägger ner någon energi själva på läsningen. Då kan barnet tro att 

läsningen inte är något viktigt men å andra sidan skulle det vara perfekt att 

kombinera dessa två sätt att använda boken. Att först börja med läsning i 

klassrummet för att involvera alla barnen som alla lärare gör för att sedan låta 

barnen ta hem boken under skolveckan och sedan läsa igen i grupper och 

enskilt med lärare när de kommer tillbaka i slutet av veckan och då skulle 

man kanske behöva få tillbaka läxan lite tidigare eftersom att det ska finnas tid 

och utrymme för att utöva all den här egentiden med läsning i skolan.  

Lärare A låter barnen sitta i grupper tillsammans med en lärare för att 

tillsammans låta en och en läsa ett stycke var ur boken. På så sätt får läraren 

ett väldigt bra intryck av vad eleven kan och därmed vilken nivå som barnet 

ligger på. Läraren kan även höra vad barnet behöver träna på eftersom att han 

eller hon aktivt sitter med i gruppen och kan föra anteckningar om barnens 

läsning men även hjälpa till med svåra uttal eller förklara vad ord betyder. 

Lärare A kan också ställa följdfrågor direkt till texten för att låta barnen träna 

på sin läsförståelse. Lärare C har inte samma möjligheter som Lärare A 

eftersom att det endast finns en lärare i klassen och barnen behöver få tillfällen 

att läsa högt för att öva på sin läsning.  

När Lärare C går runt mellan grupperna så kan det lätt hända att han eller 

hon stannar vid en grupp som har det svårare vilket gör att de grupperna som 

har en svårare bok på grund av att de har kommit längre i läsningen inte får 

den uppmärksamheten och bekräftelsen som alla barn vill ha när de går i 

skolan och vill prestera. Lärare C kan inte vara säker på att barnen faktiskt gör 

någonting eftersom att hen inte är där behöver förlita sig på att bara ska 

behöva fokusera på sig själv och på sin egen läsutveckling.  

 

När lärare A och C arbetar efter den här strukturen så lyfter de fram en slags 

socio-kulturell aspekt som är av vikt för lärandet. Barnen har inte samma 

förutsättningar när det gäller engagemang och utbildningsnivå hos föräldrar 

och det innebär att alla barn inte får samma möjlighet till att utvecklas i 

hemmet. Alla barn har inte samma sammanhang omkring sig, utan 

klassaspekter förändras och föräldrarnas utbildningsnivå ger ojämlika 

förutsättningar för barnet. Barnen kan ha en förälder som arbetar mycket och 

som inte tar sig tid till barnet å andra sidan kan det vara en förälder som inte 

arbetar eller har utbildad sig själv och därmed inte finner någon motivation 

till att hjälpa sitt barn med läxan. 

Idag finns det många vuxna som inte har lärt sig det svenska språket riktigt 

eftersom att de kommer ifrån ett annat land och då kan det vara svårt för dem 

att läsa en svensk bok tillsammans med sitt barn och samtidigt ge barnet 

kommentarer och hjälp om det är något ord som inte barnet förstår eller kan 

uttala. Det är viktigt att läraren är medveten om detta och att läraren är tydlig 
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med att förklara för föräldrarna vad eleven men även föräldern förväntas göra 

under en vecka. 

 

Det framgår att båda sätten är väldigt bra och positiva för en fortsatt 

läsutveckling hos eleven. En blandning av båda sätten skulle vara det mest 

gynnsamma för elevernas läsning. Att läsa tillsammans med en vuxen hemma 

för att försöka skapa en koppling mellan hem och skola till barnets utbildning. 
 

Förstagluttarna är en läsebok som uppmanar till diskussion då texten kan vara 

aningen utmanande, stötande och utpekande enligt vissa på grund av att 

boken tar upp mycket stereotypiska drag bland annat om individers religion, 

kön eller hudfärg och hemland. Boken skildrar en vardag i skolan ur 

barnperspektiv men vuxenperspektivet syns många gånger i texten. Lärare 

kan analysera och välja ut böcker som passar otroligt bra efter läroplanens 

riktlinjer men böckerna måste vara tilltalande till eleverna som ska läsa dem 

med. Det måste vara böcker som motiverar barnen till att tycka om att läsa 

som samtidigt strävar efter de nationella målen för annars kommer barnen 

inte ens att läsa boken och då ökar inte barnens läsutveckling utan snarare 

minskar.  
 

Böckerna som lärarna väljer ut till undervisningen måste anpassa sig efter 

skolverkets riktlinjer och mål. Mycket av det som man läser i denna bok 

handlar om saker som äldre barn tänker på i exempelvis mellanstadiet eller 

högstadiet och det kan bli förvirrande för de små barnen som går i lågstadiet 

och speciellt dem som går i ettan som boken är menad för.  
 

Av egen erfarenhet efter att jag har varit klasslärare i en årskurs 1 ett år, jobbat 

som vikare och även haft praktik och verksamhetsförlagd utbildning så vet jag 

att barn tar åt sig otroligt mycket av vad som står i texter och funderar ofta på 

varför och hur saker är som de är. Barn ställer mycket frågor och analyserar 

sin omgivning väldigt mycket och då är det viktigt att barnen får ta del av det 

material som jobbar mot ett jämställt samhälle. Det är dock också viktigt att 

barnen får tillfälle och utrymme till att diskutera både skillnader och likheter 

mellan olika individer så som bland annat kön, religion och utseende eftersom 

att det faktiskt är en del av vår vardag som finns i vår värld.  

 

Jag drar slutsatsen att barn behöver litteratur som ger tillfälle för diskussion 

men samtidigt har ett budskap som främjar jämställdhet. Om barnen ska 

utvecklas inom läsningen bör dem få läsa ofta och med en aktiv vuxen. En 

vuxen person, en lärare eller en annan i barnets närhet ska kunna hjälpa dem 

framåt i läsningen genom att hjälpa till med svåra ord, samtala kring texten 

men även bara finnas där och lyssna när barnet läser för att ge barnet 
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uppmärksamhet och bekräftelse att det gör någonting bra. Det här ska ske i 

samarbete med hemmet och inte på en viss del bara. Det är viktigt att barnet 

får öva på sin läsning inför en vuxen i skolan och inte bara i hemmet eftersom 

alla barn inte har samma chans till hjälp hemma beroende på att föräldrar har 

olika utbildningsnivåer och engagemang. När en lärare lägger upp en 

undervisning kring den här boken så bör den utgå ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där barnen får läsa i sammanhang med andra människor för att 

kunna samtala om texten och för att hålla motivationen uppe tillsammans. 

Om barnen får höra när andra personer läser högt så kan barnen lära sig att få 

en mer flytande läsning då de lägger märke till hur den andra personen 

betonar samt uttalar ord. Det är viktigt att den vuxna personen läser 

tillsammans med barnet och inte bara låter barnet läsa själv för att barnet ska 

få den här möjligheten. 

För att barnen ska förbättra sin läsutveckling måste eleverna få läsa böcker 

som intresserar dem men även texter som inte har stötande eller nedtryckande 

innehåll. Barnen bör få möta olika texter och därav både stereotypiska och 

icke stereotypiska texter för att inte barnet ska bli påverkad åt ena hållet bara 

utan att det får möjlighet till att se båda delarna av vinklingar för att själv 

kunna bestämma vad den är intresserad av samt vill ta till sig av. Det är 

betydelsefullt eftersom att när barnen får möta olika texter så stärker de 

bildandet av självbilder som konstruerar deras självbild (Tsao 2008: 109). Den 

forskning som jag har läst om just detta ämne styrker mina tidigare 

erfarenheter då jag ser hur viktig lärarens roll är när det gäller att välja vilket 

material som barnen kommer att använda i skolan och i sin läsutveckling för 

en så lyckad skolgång som möjligt. 
 

Litteraturen som finns i boken är en av de saker som barnet kommer i kontakt 

med i sitt liv och den stärker bildandet av självbilder som påverkar hur barnet 

konstruerar sin självbild  
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