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1 Inledning 
När vi under vår lärarutbildning läste kursen Svenska mot tidigare skolår, blev vi väldigt 

inspirerade och nyfikna på de arbetssätt som presenterades där. Några av de metoder som ingick 

i kursen var bland annat hur lärare använder skolbiblioteket i litteraturpedagogiskt syfte, 

högläsning där läraren läser högt ur en skönlitterär bok för eleverna och samtal kring 

skönlitterära böcker där lärare och elever tillsammans diskuterar och analyserar det de läst. En 

bok som vi fastnade för under kursen var Böcker inom oss - Om boksamtal skriven av Aidan 

Chambers (1994). Boken handlar om boksamtal där författaren förklara hur samtal om böcker 

kan genomföras. Detta kommer vi att ta upp mer om i bakgrunden. Vi tycker att det är bra att det 

finns många olika och intressanta sätt att påverka och att arbeta med läsning av skönlitteratur. 

Samt att eleverna kan få en djupare förståelse för dessa böckers innehåll, exempelvis genom 

boksamtal och högläsning. 

 

I studien kommer vi att ta reda på vilka arbetssätt som praktiseras ute på de två skolor vi valt att 

studera. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att det finns ett intresse att läsa 

hos många elever men dock inte hos alla. Är det så att lärarna använder sig av de arbetssätt som 

nämnts ovan eller har de andra metoder för att väcka läsintresset hos eleverna och i så fall vilka? 

Hur kan läraren gå tillväga för att eleven inte ska tappa läslusten utan hålla den vid liv? Påverkar 

lärarnas val av metoder elevernas läslust? Har lärarnas syn på arbetssätt förändrats genom åren? 

Vi ser även studien som ett tillfälle att få mer inspiration av olika arbetssätt som vi kan använda 

oss av som blivande lärare. För att ta reda på vilka arbetssätt som praktiseras i samband med 

läsning har vi intervjuat sju lärare i år 3-6.  
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2 Bakgrund 

2.1 Litteraturens pedagogiska syfte genom tiden 

Den litteratur som skrevs och lästes på 1700-talet var inte till för att underhålla barn utan 

användes i fostrande och moraliserande syfte (Lundqvist, 1987). Under den här tiden skrevs två 

kända klassiker, Daniel Defoes Robinson Crusoe, 1719 och Jonathan Swifts Gullivers resor, 

1726. De skrevs först som vuxenlitteratur men i slutet av århundradet omarbetades de för att 

anpassas till barn. Nu fick också barnboken sitt genombrott (Hallberg, 1993). 

 

 I samband med att folkskolan blev obligatorisk 1842 ökade bokutgivningen markant. Allt fler 

blev läskunniga och böcker blev tillgängliga för alla grupper i samhället. Under det här 

århundradet började barnet stå mer i fokus än tidigare och barnet sågs mer som en individ 

(Nettervik, 1994). Genom litteraturen som skrevs fick barnen möta på sådant som de troligtvis 

kom att stöta på under sina liv som till exempel kärlek, lycka och orättvisor (Lundqvist, 1987). 

Folkskolans mål i läsning på 1800-talet var i modersmål ”Färdighet att säkert och flytande läsa 

en bok; väl läsning af stycken, som blifvit genomgångna och förklarade. Öfning att uppfatta och 

muntligt redogöra för det lästa … ” (Normalplan för undervisning i folkskolor och småskolor, 

1878, s.17) 

 

 Ett nytt intresse för barns läsintresse skapades under ett tidigt 1900-tal i Sverige som även kallas 

den första guldåldern. I samband med detta blev också litteraturen mer lättåtkomlig för barn ur 

alla socialgrupper och barn började läsa mer böcker på egen hand. Under den här tiden skrev 

Selma Lagerlöf Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, 1906 - 07 och Laura Fitinghoff 

Barnen ifrån Frostmofjället, 1907. Båda böckerna användes i pedagogiskt syfte i skolan. De stod 

för en bra inställning till livet, naturen och användes även i fostrande syfte (Lundqvist, 1987). I 

Reglemente och läroplan (1926) var ett av målen med läsning i modersmål: ”Läsning av stycken 

med enkelt språk och med innehåll huvudsakligen behandlande skilda svenska bygders natur och 

människoliv samt händelser och personer ur vår äldre historia.” (s.17) 
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1945 är det år då tre svenska författare Astrid Lindgren, Lennart Hellsing och Tove Janson slog 

igenom. Denna tid kallas även den andra guldåldern (Lundqvist, 1987). Deras böcker stod för 

något helt nytt och detta blev även ett märkesår för den nutida svenska barnboken. I böckerna 

utgår författarna från att barnet är i centrum och de vuxnas åsikter inte längre styr. Nu tillåts 

barnet att få vara barn (Hallberg, 1993). 

 

På 1960- och 1970-talet kom en ny syn på hur barnet skulle fostras. Nu utgick man mer från en 

fri uppfostran och barnens behov blev mer centrala. Detta ledde också till att en ny våg drog in 

bland skönlitteraturen där ungdomars vardag speglas på ett nytt sätt. Böckerna som skrevs 

skildrade bland annat tonåringars livsstil och deras protest mot vuxenvärlden. Tack vare att 

skolorna under den här tiden köpte in barn- och ungdomslitteratur i större omfattning ökade 

antalet utgivna titlar kraftigt (Nettervik, 1994). I Lgr 69 var ett av målen i svenska:  

Undervisningen i svenska bör stimulera elevernas läslust, väcka deras intresse för litteratur och 
odla deras sinne för språket. Genom läsning av litteratur, som svarar mot deras 
utvecklingsnivå, bör eleverna få stifta bekantskap med några betydande författare, 
huvudsakligen från senare tid. (Skolöverstyrelsen, 1969, s.128) 

 

Samtidigt som barn och ungdomar kom att läsa mer böcker både hemma och i skolan började det 

på 1980-talet att skrivas mer barn- och ungdomslitteratur än tidigare. Detta bidrog till att öka 

barnens läslust och för att de skulle bli mer säkra läsare. Eleverna blev mer upplysta om vad det 

fanns för litteratur och i och med det fick den enskilde individen lättare att hitta något som 

intresserade denne (Nordström, 1995). Övergripande mål i Lgr 80 är: 

Skönlitteratur bör särskilt uppmärksammas. Litteraturläsningen i skolan och i hemmet skall 
syfta till att skapa ett bestående bok- och läsintresse. I litteraturen skall eleverna få möta 
verkligheten så som andra människor upplever och tolkar den. De skall få inblick i materiella 
och sociala villkor i olika tider och i olika delar av världen. Möten med människor i litteraturen 
skall ge dem luftfyllda upplevelser av skönhet, humor och spänning men ge dem perspektiv på 
sig själva i förhållande till sin egen och andra livssituation (Skolöverstyrelsen, 1980, s.136).         

2.2 Att väcka elevers läsintresse 

För att väcka elevers läsintresse är det viktigt att läraren i första hand framhåller att läsning 

skapar en glädje. Läraren måste även tänka på att eleverna bör läsa ofta och mycket för att få ett 

bra flyt i sin läsning. Detta skapar ett ökat ordförråd och en djupare förståelse för det lästa och 

resulterar i ett positivt läsintresse (Herrlin & Lundberg, 2003). Det ställer stora krav på en lärare 

för att skapa ett läsintresse hos elever. För att få dem nyfikna och intresserade bör läraren  
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själv ha ett stort intresse för att läsa många och olika sorters böcker. På så sätt samlar läraren på 

sig en bred kunskapsgrund om författare och boktitlar som läraren sedan kan rekommendera till 

sina elever. Lärarens uppgift är att försöka fånga eleverna och upplysa dem om att läsa är en 

viktig och nödvändig sak att kunna i livet (Nilsson, 1987). Nordström (1997) skriver att ”Genom 

litteraturen möter läsaren ideligen nya människor och får ta del av deras vardag, glädje, sorg och 

problem. Likaså ställs läsaren inför situationen han tidigare inte stött på. På så sätt ger läsningen 

livserfarenhet och en beredskap att möta nya situationer i livet.” (s.18)  

 

Enligt Smith (2000) är det viktigt att läraren känner sina elever väl för att klara av att välja rätt 

bok för de olika individerna i klassen. Bokens val bör också vara anpassat till vad eleverna har 

för intresse och erfarenheter till texterna i böckerna. Det är också bra att eleverna känner igen 

och kan jämföra sig själva med texten. Känner de inte alls till det som står i böckerna eller om 

texterna är obegripliga och tråkiga tappar eleverna intresset för att läsa. I Lpo 94 står det att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lärarförbundet, 2002, s.10) 

 

 När lärarna skapar ett intresse och stimulerar eleverna till att läsa är det betydelsefullt att ha en 

lockande bokmiljö i klassrummet. Utbudet av böcker bör vara stort och stå synligt för att inbjuda 

eleverna till läsning (Nordström, 1997). 

 

När eleverna väl har lärt sig att läsa är det viktigt att läslusten även fortsättningsvis hålls vid liv 

på ett lustfyllt sätt. Ofta räcker det inte med att hitta ett ämne som lockar eleverna till att läsa 

utan det krävs ett stort utbud av flera olika intresseområden som eleverna har. Att läsa en bok ska 

alltid kännas rätt för eleven för att denne ska behålla intresset för att vilja fortsätta läsa (Ejeman 

& Molloy, 1997). Enligt Langer (2005) är det bra att ha varierande arbetssätt när eleverna läser 

böcker för att stimulera till intressantare och fortsatt läsning. I boken Litterära 

föreställningsvärldar beskriver hon fyra olika faser där hon presenterar hur läraren kan hjälpa 

eleverna att få en djupare förståelse i den litterära text som de läser. När eleverna läser så skapar 

de en föreställningsvärld om det lästa, där varje individs erfarenheter, förkunskaper och  

bakgrunder ligger som en grund för den individuella upplevelsen av texten. Dessa faser behöver 

inte komma i inbördes ordning utan kan tillämpas där läraren tycker att de passar in. 
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”Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld” Då bekantar sig eleven med texten 

genom att göra en ytlig läsning. 

”Fas 2: Att vara i och röra sig i en föreställningsvärld” Eleven går då in i texten och funderar 

över vilka motiv, känslor och förhållanden som texten handlar om. 

”Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet” Här ställer eleven sig utanför texten och jämför 

det lästa med sina tidigare erfarenheter. 

”Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” Eleven distanserar sig från sin text för att 

istället kritiskt granska och jämföra den med andra liknande texter (Langer, 2005, s.31-34). 

2.3 Det lärarna uppnår hos eleverna genom skönlitteratur 

Det finns många olika skäl till att lärare använder skönlitteratur i sin undervisning. Genom 

skönlitteraturen får eleverna det enklare att komma underfund med andra människors tankar och 

känslor. De får en chans att uppleva sådant som de kanske inte har möjlighet att vara med om 

och komma i kontakt med annars i livet. Skönlitteratur kan ge sociala förebilder och stärka 

elevernas identitet. En bok kan med sin text och sina bilder även ha en lugnande effekt vid 

stressrelaterade situationer, till exempel efter en hektisk dag då eleverna i klassen ska komma till 

ro (Norberg, 2003). ”… litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka 

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

ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld” (Skolverket, 

2000, s.98). Läsning leder till att stärka elevernas självförtroende och det stimulerar även deras 

tankar. Det kan vara en härlig upplevelse att med hjälp av en bok få fantisera sig bort någon 

annanstans än där de just nu befinner sig (Nilsson, 1987). Genom att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen bidrar lärarna till att stimulera fantasin hos eleverna och de får 

möjlighet att skapa egna fantasibilder till det lästa. Detta behövs för i det samhälle vi lever i nu 

behöver många barn inte använda sin egen fantasi, då de får mycket serverat genom till exempel 

TV och dataspel (Norberg, 2003). I pedagogiskt syfte kan även läraren använda sig av 

skönlitteraturens klassiker, där innehållet används för att ge eleverna ett gemensamt 

samtalsämne. Genom klassiker som Huckleberry Finn skriven av Mark Twain år 1884, kan 

eleverna se kopplingar mellan olika tiders och länders samhällsproblem. Här kan även eleverna 

få en möjlighet att skapa ett gemensamt samtalsämne med den äldre generationen, där den äldre 

generationen känner igen titlar och författare på ett helt annat sätt än vad de gör med dagens  
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moderna litteratur (Karlsson & Sundberg, 2004). Något som Skolverket (2000) Kursplaner och 

betygskriterier i grundskolan tar upp i svenskämnets karaktär och uppbyggnad är att: 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i 
olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att 
ge svar på de stora livsfrågorna. (s.99)  

2.4 Tre arbetssätt för att stimulera läsning  

2.4.1 Skolbiblioteket 

Synen på läsning och arbetssätten i skolan har förändrats. Läraren och eleverna är inte längre 

bundna till klassrummet och läroböckerna utan de kan nu även söka kunskap utanför 

klassrummets väggar. Här kommer biblioteket in som ett betydelsefullt alternativ till den 

traditionella undervisningen (Almerud, 1997). Enligt Ejeman & Molloy (1997) är skolbiblioteket 

ett viktigt verktyg för att stimulera och öka elevernas intresse för att läsa. Skolbiblioteket fyller 

olika funktioner både för lärare och för elever. 

Det ska: 

• göra det möjligt för eleverna att fritt orientera sig i böckernas värld 

• erbjuda böcker för fri läsning och för hemlån 

• bilda underlag för elevernas självständiga, undersökande arbete under 
lektionerna  

• tjäna lärarna i deras förberedelsearbete  

• locka eleverna att besöka och utnyttja de offentliga biblioteken (s.156) 

 

För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av ett biblioteksbesök bör besöken förberedas. 

Det är framför allt viktigt att lärarna ger eleverna tid i skolbiblioteket för att de inte ska behöva 

känna sig stressade och låna en bok som inte är av intresse. Genom att läraren använder sig av 

exempelvis elevernas läsprofiler (anteckningar om lästa böcker) där läraren har samlat på sig 

kunskap om elevernas läsvanor, favorit titlar och deras intressen kan de hjälpa eleverna att hitta 

en bok som passar för dem. Med hjälp av deras läsprofiler kan även läraren presentera olika 

sorters böcker i biblioteket som läraren tycker är läsvärda för eleverna. Ett sätt är att arbeta fram 

läsprofiler redan från de första skolåren som de gjort under en längre tid på Rambodalsskolan i 

Norrköping (Norberg, 2003). De böcker eleverna lånar på biblioteket används oftast som tyst 

läsning i klassrummet. Att använda sig av egen tyst läsning i undervisningen ger inte eleverna 
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någon speciell läsupplevelse, om den bara används som en utfyllnad av lektionstid. Men tyst 

läsning behöver inte endast ses som något negativt. Beroende på vilken funktion läraren väljer att 

ge den kan den få ett bättre syfte än att användas som utfyllnad. Lärare och bibliotekarier anser 

att självständig läsning gynnar elevernas läslust. Men det viktigaste av allt är att läsningen får ta 

tid, så att de hinner komma till ro i sin läsning och kan på så vis få ut mer av den lästa texten 

(Nilsson, 1997). 

2.4.2 Högläsning 

”Lev Vygotskij talar om den närmaste utvecklingszonen, den som barnet befinner sig i närheten 

av men ännu inte klarar av på egen hand. Högläsningsboken är en bok som finns inom denna 

zon” (Körling, 2003, s.111). Att låta högläsning följa eleverna genom skolans alla år kan den 

användas för att locka in eleverna i litteraturens värld. Läraren kan genom sin röst och 

dramatisering ge dem en upplevelse som de själva kanske inte når på grund av att språket är för 

svårt för dem. Genom att läsa högt framstår även läraren som en god förebild som i sin tur 

väcker ett intresse hos eleverna att vilja läsa litteratur på egen hand. (Körling, 2003). Det gäller 

att läraren väljer böcker som denne själv har ett intresse för. Saknas detta blir det svårt för 

läraren att ha ett äkta engagemang i sin högläsning, eleverna märker ofta av det och tappar då 

intresset för att lyssna. Det är också bra att läraren läser både pojk- och flickböcker för att skildra 

båda könens känslor och funderingar. På så sätt får alla i klassen en chans att identifiera sig med 

någon i böckerna (Ejeman & Molloy, 1997). Högläsning kan användas som en förberedelse till 

boksamtal då läraren har använt högläsningen som en gemensam utgångspunkt (Chambers, 

1994).      

2.4.3 Boksamtal 

Aidan Chambers (1995) är barn- och ungdomsförfattare, föreläsare och lärare. Han har bland 

annat skrivit böckerna Böcker omkring oss - Om läsmiljö (1995) och Böcker inom oss - Om 

boksamtal (1998). Genom boksamtal kan läraren enligt honom lyfta de böcker eleverna har läst 

till ett utvecklande samtal. För att eleverna ska utvecklas till goda läsare finns det en cirkel som 

Chambers har skapat som han kallar ”Läsandets cirkel”, där tre moment ingår:  

 



 

Figur 1 ”Läsandets cirkel” (Böcker omkring oss- Om läsmiljö, Chambers, 1995, s. 11) 
© Aidan Chambers. 

 

• Att välja 

När eleverna ska välja en skönlitterär bok att läsa är valet av bok beroende av vilket utbud 

av böcker som finns. De är även beroende av att böcker finns tillgängliga för dem. Genom 

att läraren presenterar och har böcker synliga i klassrummet stimulerar det eleverna att välja 

rätt bok.  

• Att läsa 

 När väl eleverna har valt en bok är det viktigt att de får tid till att läsa. Då kan de lättare 

sätta sig in bokens handling. Läsning kan ske både genom högläsning och tyst läsning. 

Koncentrationen hos barn är olika därför bör miljön runt omkring dem vara lugn, så att 

eleverna kan fokusera sig på läsningen. 

• Reaktion/respons 

Det finns två olika sorters boksamtal om hur elever och lärare kan samtala om böcker. Ett av 

dem är fritt vardagsprat och det andra är mer planerade och genomtänkta boksamtal. Det 

som kan uppnås med dessa punkter är att gå från att vardagsläsa, då läsandet mest ses som 

ett tidsfördriv till ett mer planerande och genomtänkt boksamtal, då eleverna reflekterar och 

bearbetar texten på ett djupare plan.  

I böcker inom oss – Om boksamtal skriver Chambers (1994) om hur viktigt det är att läraren 

knyter ihop alla punkter till en cirkel så att de går in i varandra och på så sätt få igång en 

läsprocess hos eleverna. I mitten av cirkeln finns det en vuxen person som är erfaren och 
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kan ge eleverna stöd. I ett samspel mellan elever och läraren lär de sedan av varandra. Enligt 

Skolverket (2000) ska eleverna ”utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och 

känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.” (s.97) 

När läraren ska genomföra ett boksamtal med sina elever bör även läraren själv vara väl insatt 

och ha analyserat boken innan eleverna ska läsa den. Detta för att stödja dem genom böckerna 

och samtalen (Lundqvist, 1984).  

 

Enligt Chambers (1994) bör läraren i ett boksamtal försöka undvika att använda frågan varför, då 

eleverna kan uppfatta frågan som attackerande och förhörsliknande. Detta kan leda till att det 

inte blir någon diskussion mellan eleverna och läraren. Frågan är även för omfattande att 

sammanfatta när läraren ställer den rakt ut till eleverna. Oftast krävs det en lång betänketid och 

en mer utförlig beskrivning för eleverna att få ut något av frågan varför. I stället bör läraren ställa 

frågor som, jag undrar och berätta för mig, på så sätt inleds ett samtal istället för ett förhör. 

Genom att ställa frågorna visar läraren även att den är intresserad av vad eleverna berättar och de 

känner att läraren inte har ett givet svar. Nu kan eleverna berätta om känslor, upplevelser och 

intryck de fått av boken på ett mer fritt och spontant sätt.  
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3 Syfte med frågeställningar 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur sju lärare i år 3-6 arbetar för att väcka elevers 

läsintresse. Vi kommer även att undersöka hur lärarna går till väga för att behålla elevernas 

läslust. För att få svar på detta har vi valt följande frågeställningar: 

• Hur går lärarna tillväga för att få eleverna intresserade av att läsa skönlitteratur?  

• Vad vill lärarna uppnå genom att arbeta med skönlitteratur i klassen?  

• Hur har de intervjuade lärarnas arbetssätt förändrats för att väcka elevers läsintresse 

under deras verksamma tid som lärare?  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vi 

intervjuade sju lärare dels för att få en djupare insikt i hur lärare arbetar för att väcka elevernas 

läsintresse och dels för att få spridning på svaren. När vi genomförde intervjun använde vi oss av 

strukturerade frågor, (se bilaga 1). Vi valde att använda oss av denna undersökningsmetod för att 

vi ville hålla oss inom ett begränsat område och för att en enkätundersökning inte skulle kunna 

ge oss tillräckligt breda och varierande svar. Kylén (1994) anser att intervju är bra om man vill 

hålla sig inom ett begränsat frågeområde och vid behov vill komma med följdfrågor som dyker 

upp under samtalets gång. Han anser även att risken för bortfall inte är så stor vid intervju som 

den är vid enkätundersökning. Han säger även att det är svårt att få utförliga svar när man 

använder sig av en enkät, då frågorna inte blir tillräckligt besvarade. 

4.2 Urval av respondenter 

Intervjuerna utförde vi på två centralt belägna skolor i en medelstor stad i södra Sverige. På en 

av skolorna tog vi kontakt med rektorn för att få ett godkännande innan vi utförde intervjun med 

de tillfrågade lärarna. På den andra skolan hade vi under tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar knutit kontakter som vi återupptog för att göra intervjuerna. Det vi ansåg vara 

viktigt för studien var att de intervjuade lärare hade någon anknytning till skönlitteratur i sin 

undervisning. För urvalet hade kön och ålder på lärarna ingen betydelse. 

4.3 Presentation av respondenter 

I vår studie har vi valt att presentera de intervjuade lärarna med fiktiva namn, för att de ska få 

vara anonyma. Kvale (1997) nämner att det är viktigt att skydda personernas identitet genom att 

ge personerna fiktiva namn. Nedan följer en presentation av lärarnas utbildning, verksamma år 

och i vilka åldrar de undervisat i. 

Christina är lågstadielärare i grunden och har efter det gått en utbildning för att få behörighet i 

år 1-7. Hon har varit verksam inom yrket i 38 år och de åldrar hon har undervisat i är år 1-6. Hon 

berättar att hon även har undervisat på sjukhusskolan som sträckte sig ända upp till gymnasiet. 
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Kerstin är utbildad mellanstadielärare och har magisterexamen i pedagogik. Hon har även läst 

40 poäng svenska som andra språk. Kerstin har varit verksam lärare i drygt 25 år och hon 

berättar att hon mest har undervisat på mellanstadiet. Efter det att hon började som lärare i  

svenska som andra språk och med specialundervisning har hon arbetat från förskolan och följt 

barn upp till högstadiet. 

Eva är förskollärare i grunden och har efter det läst till 1-3 lärare. Hon har även läst lite extra 

pedagogik. Eva har varit verksam som lärare i cirka 28 år och har arbetat med barn från 

förskoleåldern och undervisat elever upp till år 5. 

Gun är utbildad lågstadielärare. Hon berättar att hon har gått en specialutbildning för att få 

samma kompetens som en speciallärare. Hon har varit verksam inom yrket i 38 år och undervisat 

i år F-5. 

Barbro är utbildad lågstadielärare och varit verksam inom yrket i cirka 30 år. Hon har mest 

undervisat i år 1-3. 

Elisabeth är utbildad mellanstadielärare med inriktning matematik och religion. Hon har varit 

verksam lärare i 26 år. De åldrar Elisabeth undervisat i är år 3-6.  

Margareta är utbildad mellanstadielärare. Hon har läst 5 poäng svenska som andra språk, en 

pedagogisk handledarutbildning och kompleteringsfortbildning i matematik och naturorienterade 

ämnen. Hon har även läst lite strökurser i läsinlärning. Hon har varit verksam som lärare i 26 år 

och under den tiden har hon mest undervisat i år 4-6. 

4.4 Genomförande 

Redan i ett tidigt skede av examensarbetet tog vi kontakt med de berörda lärarna som vi skulle 

intervjua. I samband med detta talade vi då kort om vad vår studie skulle handla om för att ge 

dem en inblick i ämnesområdet. När vi skrev frågorna till intervjun utgick vi från våra 

frågställningar och vårt syfte. Vi valde att inte låta lärarna se våra intervjufrågor i förväg för att 

inte få tillrättalagda svar. Intervjuerna ägde rum i tre olika lokaler på skolorna, ett klassrum, ett 

konferensrum och i ett mindre rum som tillhörde fritidsverksamheten. Dessa rum valdes för att vi 

skulle få sitta enskilt och ostört. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, enligt Kylén 

(1994) kallas det för panelintervju. Det innebär att det är fler personer som intervjuar och det är 

en som intervjuas. En fördel med att vara två som intervjuar är enligt honom att man kan 
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stödja varandra och göra en djupare tolkning av svaren. Intervjun kan då ses från olika 

synvinklar och det ger på så sätt mer utvecklande svar. En nackdel med panelintervjuv är att den 

intervjuade kan uppleva att den är i underläge. Vi ville undvika detta därför tänkte vi på att inte 

placera oss bredvid varandra på ena sidan av bordet under intervjun. När vi intervjuade delade vi 

upp uppgifterna så att en av oss höll i frågorna och den andre stöttade upp med följdfrågor.  

 

Det tog cirka 25 - 40 minuter att genomföra varje intervju. Under intervjutillfällena använde vi 

oss av bandspelare, dels för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka och lyssna på vad lärarna sagt 

flera gånger och dels för att koncentrera oss mer på personen som vi intervjuade. Enligt Kylén 

(1994) finns det en fördel och några nackdelar med att använda bandspelare under en intervju. 

Fördelen är att man har hela intervjun inspelad och vet då vad lärarna verkligen sagt. 

Nackdelarna är att bandspelaren kan ha den påverkande effekten att läraren känner sig låst när 

denne ska ge sina svar. Det krävs även mycket tid och arbete med att lyssna igenom 

inspelningarna från intervjun. Detta är något som vi håller med om, men det var värt allt arbete 

eftersom vi fann det både intressant och givande. Vi tror även att vi vann mycket på att göra 

bandinspelningar istället för att skriva ner intervjun för hand, då vi tycker det är svårt att få en 

helhet av lärarens svar. Innan vi började med själva bandinspelningen presenterade vi oss och 

informerade läraren om studiens syfte och frågeställningar. Vi informerade även om 

intervjutiden, att personerna är anonyma och att bandinspelningen endast kommer att skrivas ut 

som en sammanfattning och inte helt ordagrant. Vi avslutade intervjun med att fråga om läraren 

hade något att tillägga. Kvale (1997) anser då att läraren får ytterligare en chans att tillföra sådant 

som personen kommit på under intervjun. För att kontrollera om de frågor vi sammanställt var 

tillräckligt omfattande för vårt resultat gjorde vi först en pilotundersökning. Det innebär att man 

testar frågorna på en person för att se om intervjun är genomförbar eller om upplägget behöver 

justeras på något sätt innan resterande intervjuer utförs. Pilotundersökningen gjorde vi med en av 

lärarna på en av de två skolorna. Undersökningen gav ett bra resultat, vilket ledde till att vi 

behöll upplägget på frågorna och att vi räknade med den i vår undersökning.   

4.5    Bearbetning och analys av intervjuerna 

När vi sammanställde intervjuerna började vi med att lyssna igenom en intervju i taget samtidigt 

som vi skrev ner den. Vi valde att dela upp alla lärarnas svar i tre grupperingar: 
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• Att arbeta med skönlitteratur i skolan 

• Det lärarna vill uppnå med skönlitteratur 

• Arbetssättens förändring  

Dessa grupperingar tar vi upp i resultatet. Enligt Kylén (1994) sorteras svaren i likartade grupper 

för att materialet ska bli mer hanterbart när sammanställningen sedan görs av varje gruppering. 

När vi bearbetade intervjufrågorna klippte vi isär och markerade dem i olika färger efter 

grupperingarna. Genom att läsa igenom svaren flera gånger fann vi att många svar gick in i 

varandra och de blev svåra att analysera och sammanställa. Men tack vare att vi läste igenom 

lärarnas svar flera gånger upptäckte vi att de svar som först inte gav oss något, trots allt var de 

svar som hade mycket att tillföra. Och allt material gick tillslut att få in under de tre 

grupperingarna De svar vi fick fram utifrån grupperingarna gjorde vi sedan en sammanställning 

av. Dessa sammanställningar presenteras senare i resultatet. Allt material gick ändå tillslut att få 

in under de tre grupperingarna 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Anledningen till att vi valde att använda oss av strukturerade frågor i intervjun var för att vi ville 

hålla oss inom ett begränsat ämne, vilket vi tycker bidrog till att öka tillförlitligheten i vår 

undersökning. Enligt Kylén (1994) ökar tillförlitligheten om frågorna är anpassade till läraren 

och håller sig inom ämnet. Det var för tillförlitligheten viktigt att de personer vi intervjuade var 

verksamma inom yrket och hade någon form av utbildning som var relevant för vår studie. 

Eftersom vi endast har varit på två skolor och intervjuat sju lärare är det svårt att dra några 

generella slutsatser av hur lärare väcker elevers läsintresse. Men vi har ändå fått en inblick i hur 

de berörda lärarna arbetar och förhåller sig till läsning. På så sätt kan vi se att undersökningen 

har en giltighet och att resultatet är tillförlitligt.  
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5 Resultat 
Nedan följer sammanfattningar av de intervjuer vi har gjort med lärare i år 3-6. Vi har valt att 

lägga in citat från lärarna efter sammanfattningarna. Några av citaten har vi formulerat om, då vi 

placerat orden i rätt ordning från talat till skrivet språk. Kvale (1997) nämner att det kan vara bra 

att återge citaten efter skriftlig form och inte efter talat språk för att göra dem mer läsbara. De 

svar som redovisas knyter an till vårt syfte och våra frågeställningar. Lärarnas svar har vi valt att 

sammanfattat i tre grupperingar.  

• Att arbeta med skönlitteratur i skolan  

• Det lärarna vill uppnå med skönlitteratur  

• Arbetssättens förändring  

I den första grupperingen tar vi upp hur lärarna förbereder sig och sina arbetssätt, vilka arbetssätt 

lärarna har för att fånga elevernas läsintresse och hur de fått kunskap till detta. I den andra 

grupperingen tar vi upp om varför lärarna valt att arbeta med arbetssätten och vad de vill att det 

ska leda till. Vi tar även upp hur lärarna kan nå de elever som inte har något läsintresse och hur 

de arbetar för att behålla läslusten. I den tredje grupperingen tar vi upp om lärarnas syn på 

arbetssätten har förändrats under deras verksamma tid.   

5.1 Att arbeta med skönlitteratur i skolan  

5.1.1 Förberedelse  

Enligt några av lärarna är det bra att man förbereder sig genom att sätta sig in i de olika 

arbetssätten innan de utförs i klassen. De nämner även hur betydelsefullt det är att själva vara 

intresserade av skönlitteratur, ha läst mycket och även vara insatt i böckers olika generar. Genom 

detta kan de lättare kommentera böckernas handlingar i samband med att eleverna läser. De 

tycker att det kan vara svårt att undervisa och stimulera till ökad litteraturläsning om de själva 

inte är tillräckligt insatta i boken. Att bara läsa en boks baksida är inte tillräckligt för att fånga 

upp bokens helhet och stödja eleverna under läsningens gång. Det finns naturligtvis ingen 

möjlighet att läsa och sätta sig in i alla böcker som eleverna läser, men att läraren har en viss 

kunskap om vad man sätter i händerna på eleverna är alltid en fördel. En lärare tar upp att  
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varje lärare i de här åldersgrupperna bör ha läst en bok eller sett en film som ligger i tiden. 

Margareta nämner: Man måste ha läst en Harry Potter eller sett den på film. Det tycker jag att 
man ska ha gjort när man jobbar på den här nivån. 

 

Några av lärarna nämner att ett sätt att förbereda sig som lärare kan vara att man ta sig tid att åka 

till stadsbiblioteket och låna böcker åt eleverna som inte finns i skolans bibliotek. Där kan man 

också låna boklådor med intressanta ämnen att ta med till skolan. De flesta av lärarna nämner att 

det är viktigt att känna eleverna och komma dem nära. På så sätt är det lättare att hjälpa dem att 

välja böcker som intresserar och passar för den enskilde individen.    

Christina tycker att: läsning är viktig. Det är en bas att stå på. /…/ Sen gäller det att hitta 
böcker som är roliga för dem.  

 

Gun säger att: läraren bör vara intresserad av litteratur och känna att varje barn har en avpassad 
bok som passar för individen. /…/ Så att eleven känner sig förtrogen med texten och kan 
anknyta den till egna upplevelser. 

5.1.2 Arbetssätt 

Lärarna tycker att användandet av biblioteket är positivt för att det kan användas till så mycket 

mer än bara för att låna en bok. De tycker att det är viktigt att besöka biblioteket ofta och 

regelbundet för att det ska kännas som en naturlig del i skolarbetet. När de är där kan lärarna gå 

runt och titta på olika böcker tillsammans med eleverna. Läraren kan då hjälpa och stödja 

eleverna att hitta böcker efter deras intresse och som passar deras läsnivå.  

Kerstin säger: Vi går till biblioteket ofta och regelbundet och att barn ges utrymme att låna 
böcker och att man hjälper dem är viktiga faktorer för läsningen. 

 

Christina nämner: När man har bibliotekstimmen kan jag gå med dem runt och titta på olika 
böcker och fråga om de är intresserade av deckare eller fantasy och på så vis försöka locka dem 
till att välja en bok. 

 

Någon lärare tar upp att de brukar berätta om en författare och visa olika böcker som den har 

skrivit. De brukar även läsa på böckernas baksida eller läsa något kapitel ur någon bok för att 

locka eleverna till att låna dem. Ett annat sätt är att låta eleverna själva berätta om de böcker de 

lånat för sina kamrater. Även det är ett sätt att få eleverna att bli nyfikna och stimuleras till att 

låna fler böcker. Detta kan också leda till att eleverna får upp ögonen för andra sorters böcker än 

de som de alltid brukar låna. Någon tar upp att klassen kan bjuda in en barnboksbibliotikarie 
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från ett större bibliotek som berättar och tipsar eleverna och läraren om böcker och författare. Ett 

annat sätt att använda biblioteket på är att läraren lånar med sig böcker för att göra en 

bokutställning i klassrummet. Detta kan ha olika fördelar, böckerna blir synliga för eleverna, 

läraren har gjort ett urval som baseras på elevernas läsintresse och läsförmåga vilket underlättar 

för eleverna då de inte har så stort sortiment att välja på. På en av skolorna nämner två av lärarna 

att de har något som kallas för bokjuryn. Där får eleverna från år 3 och 5 vara delaktiga och 

önska vilka böcker som ska beställas ur tidningen Bokjuryn in till skolans bibliotek. Läraren kan 

även själv ge förslag på inköp av böcker som inte finns i sortimentet till exempel någon 

nyutkommen bok. När man vill ha hela klassuppsättningar kan man låna en hel 

volymuppsättning från statsbiblioteket.  

 

Vare sig det handlar om tyst läsning eller högläsning är alla de tillfrågade lärarna överens om att 

läsningen är ett viktigt arbetssätt och att det ska ges mycket tid åt detta. En av lärarna tar upp att 

genom sitt sätt att agera och förhålla sig till läsning kan hon visa på att läsning är betydelsefull. 

För att hjälpa eleverna igång med att läsa på egen hand är högläsning ett sätt att stimulera 

eleverna. Läraren kan då introducera boken genom att läsa ett stycke eller ett kapitel ur den och 

sedan kan läraren och eleverna diskutera det lästa. Någon lärare nämner att högläsning inte alltid 

behöver göras så märkvärdigt, utan det är oftast det jordnära som betyder mest. En 

högläsningsbok kan stimulera eleven att vilja läsa samma bok eller liknande böcker själv. I 

skolor där lärare och elever läser högt utvecklas läsintresset. Eleverna ska längta efter 

högläsning, de ska förstå att texten säger någonting och att de själva ska söka vidare och inte 

bara läsa för läsandets skull. 

Eva säger att: hon lägger ner tid på att bli en skicklig högläsare. Alltså att det blir ett drama i 
min röst och att jag försöker använda det som ett uttrycksmedel, så att det blir något väldigt 
lustfyllt. Helst ska det vara sådär att de tjatar på en och säger kan vi inte läsa högt idag. 

 

Gun säger: Högläsning är ju väldigt bra för att man får använda hjärnan på ett annat sätt än när 
man läser själv. 

 

En av lärarna poängterar vikten av att ge boken tid och visa på att den har ett värde. Boken ska 

inte bara läsas när eleverna får en stund över utan läraren bör visa på att boken har en central roll 

i klassrummet. Att varva högläsning med tyst läsning är bra för att få variation i läsningen. Det 

bästa är om eleverna kan få möjlighet till att läsa cirka 30-40 minuter per dag.  
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Barbro säger: Vi prioriterar läsinlärning så därför läser de varje dag, de läser cirka 30 minuter 
om dagen  

 
Margareta berättar att: de läser regelbundet i skolan, inte bara som utfyllnadstid utan att till 
exempel på måndag morgon, ja då har vi avsatt tid för läsning/…/ Då får man läsa 30-40 
minuter. Det underliga är att det kan vara ganska oroligt när man börjar och läsa men när 
lugnet lägrar sig är det underbart.   

 

Några av lärarna berättar att när de använder sig av skönlitterära böcker i undervisningen kan de 

tillsammans med eleverna utveckla ett arbete runt dessa och gå vidare till bokprat. De kan på 

olika sätt presentera, diskutera och analysera böcker som de läser. Ett sätt kan vara att läraren 

eller en elev presenterar en bok. De visar då upp boken, berättar vem författaren är och läser 

baksidan av boken eller ett stycke ur den. Ett annat sätt är att arbeta i berättargrupper. Eleverna 

sitter då i mindre grupper och varje grupp läser samma bok. De har mycket diskussioner om 

boken, bland annat så pratar de om författaren som har skrivit boken, bokens handling och 

huvudpersoner. Meningen är att de ska analysera boken i sina grupper. Ett liknande arbetssätt 

som några andra lärare nämner är läscirklar. Då sitter 3-4 elever i grupper och läser en bok 

anpassad efter den läsnivån eleverna i grupperna befinner sig på.  De hjälps åt i grupperna att 

läsa boken och diskutera innehållet i den.   

Kerstin berättar: i de mindre grupper som jag läser med, då brukar vi försöka hjälpas åt att läsa, 
vi diskuterar innehållet och vi besvarar frågor.  

5.1.3 Kunskaper/erfarenheter 

Lärarna vi har intervjuat har fått kunskaper och erfarenheter om sina arbetssätt genom varierande 

sätt. De flesta säger att de har fått prova sig fram genom åren som lärare och att de har tagit efter 

de idéer som de tycker har varit bra från andra kolleger. En lärare berättar om när hon varit på 

studiebesök på andra skolor har hon tagit del av deras idéer.  

Eva nämner: genom att se andra goda pedagoger lär man sig mycket. Ibland kan det räcka med 
ett möte, ett studiebesök.  

 

Några av lärarna har också gått på en hel del frivilliga kurser och föreläsning om läsning för att 

få lite nyare vinklar på arbetssätten. Sedan har de provat sig fram om det de har lärt sig på 

kurserna kan fungera i praktiken och med den klassen de för tillfället har. En lärare läser 

reportage i tidningar och böcker på egen hand av eget intresse för att hålla sig i aktion  
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med utvecklingen. En annan tar upp att denne är färgad av sin utbildning och att den fortfarande 

ligger som grund i sättet att arbeta på. Enligt lärarna handlar det om att gå på sin inre känsla och 

använda sig av sin erfarenhet. 

Gun säger: Mycket har jag tagit till mig själv och genom kurser. Sen har jag kontakter med 
andra skolor och försöker att informera mig och ta till mig det jag tycker är bra och så mycket 
man hinner. För skolan är en tuff värld och man hinner inte allting, så jag känner att jag måste 
satsa på det som jag är bra på.  

5.2 Det lärarna vill uppnå med skönlitteratur   

Det lärarna vill att eleverna ska uppnå genom sin läsning är de ganska ense om. De säger att 

eleverna får så mycket genom sin läsning, inte bara läsupplevelse utan även ordförståelse och 

stavning. Genom att läsa växer eleverna i sig själva och de får även en bra bas att stå på när de 

kan läsa. Att arbeta mycket med läsning i skolan genererar i att de själva läser mer böcker på 

egen hand. Eleverna ska läsa ofta och mycket för att skapa flyt i sin läsning och för att få upp 

läshastigheten. De blir också skickligare på att förstå vad texterna innebär och vilket budskap de 

har. Genom att vi läser och samtalar mycket om böcker i skolan kan vi som lärare bidra till att 

eleverna läser sådant som de inte hade valt att läsa annars. 

Kerstin tar upp följande: Läsningen är en jätteviktig grund för självförtroendet och läslusten 
/…/ Läsningen innebär ju också att veta vad jag ska ha det till /…/ varför jag ska kunna detta 
och vad ska jag använda det till i vardagen, exempel bara till ett litet recept, tågtidstabeller. 
Allting handlar om att kunna läsa och att ta reda på information.  

 

De flesta av lärarna tar upp att de vill att eleverna ser läsning som något viktig och lustfyllt. De 

tycker det är viktigt att det ges tid åt läsning. Genom att eleverna får läsa mycket och berätta 

texter för varandra vill läraren att de uppnår läsförståelse. När eleverna läser böcker får de 

mängder med läsupplevelser och de kommer in i andra världar genom detta. 

Elisabeth nämner: Någon gång kan du bryta av barnen, de sitter förmodligen med 25 olika 
böcker, vi stannar här och nu, vad läser du just nu? Och upptäcker, oj han är i skogen 
någonstans nu och han är i någon stad och köper jeans, han är på ett sjukhus/…/ vad mycket 
bilder, inre bilder det finns i ett klassrum. 

 

De kan även känna igen sig själva i texterna och kan då knyta an det lästa till egna upplevelser. 

Någon lärare säger att eleverna måste i första hand knäcka läskoden för att kunna komma till ett 

lustläsande över huvud taget. Någon annan lärare vill också att de ska förstå bokens värde, för 

det lyfter eleverna att kunna läsa och deras självförtroende stärks. Genom detta får läraren 

förhoppningsvis eleverna att läsa mer.    
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Barbro säger: Får de tag i det här med läsupplevelse så blir det en aha upplevelse och en hel ny 
värld öppnas. 

 

Gun berättar: Allting prövar vi för att försöka få läslust. Att man känner sig förtrogen med 
texten. Det gäller att var envis och lyssna på barnen och ge dem en god grund, för då kommer 
faktiskt läslusten.  

 

5.2.1 Att nå och behålla elevers läsintresse 

Några lärare nämner att de elever som inte har något läsintresse har ofta något hinder de behöver 

komma över. Ett vanligt hinder är att de ofta har för vana att välja en för svår eller en för tjock 

bok. Den blir alldeles för övermäktig och eleverna kan inte se något slut på boken.  

Ett sätt att nå elever som inte vill öppna en bok är enligt Elisabeth att: ge dem en jätte tunn bok 
där de bara ser en början och ett slut rätt snabbt. Det är ett sätt att fånga de här barnen som inte 
frivilligt öppnar en bok. 

 

När de väljer en för svår bok får de lägga ner väldigt mycket tid och kraft på att avkoda, vilket 

leder till att eleven tappar förståelsen för handlingen och får inte något flyt i läsningen. De ser då 

inget nöje med att läsa en bok, det blir för tungt och för tufft helt enkelt och eleverna slutar att 

läsa. Men ger läraren eleverna hjälp och stöd i deras val av bok så behöver de inte hamna i den 

här situationen och eleverna tycker att det går lättare att läsa och upplever att det är roligare. 

Någon lärare tar upp att det kan även vara så att läraren får försöka hitta andra ingångar för att få 

eleverna att läsa. Det behöver inte alltid vara skönlitterära böcker utan läraren bör även tillåta 

eleverna att läsa serietidningar, Manga böcker (japanska serier) och texter från datorn.  

Kerstin tar upp att: ett tecken är när barnen kommer och säger att den är tråkig, så innebär det 
att den är svår. Det är så de gör och det måste man på något sätt ta tag i. Det kan man inte bara 
låta passera, att den är tråkig. 

 

Barbro säger: Ju mer man läser desto bättre blir man /…/Att varje dag läsa och ha böcker som 
är på ens nivå, så att de inte känner, ska jag läsa. Usch! Det här ser jobbigt ut, utan att de ser ett 
slut på det hela. 

 

Några lärare tar upp är att man alltid behöver tänka på att i god tid satsa på de elever som 

verkligen behöver stöd i sin läsning. För kommer eleverna upp i år 4-6 och inte kan läsa får de 

problem med de lite svårare texter som eleverna förväntas läsa där. Några andra nämner för att 

uppnå läsning med flyt och väcka elevernas läsintresse handlar det mycket om att läraren ska 

vara envis och lyhörd. Det kan denne vara genom att använda sig av enkla metoder som att  
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lyssna till vad eleverna är intresserade av att läsa, locka med nyutkomna och lättlästa böcker. Det 

är viktigt att poängtera för eleverna att läsa så mycket de kan och ha roligt när de gör det. För när 

eleverna väl har fått flytet i sin läsning uppnår de även läsupplevelserna. Då är det väldigt roligt 

att känna att eleverna lyckas och de kan gå vidare i sin läsutveckling. Genom att eleverna får flyt 

i sin läsning får de även en helt annan förståelse av handlingen i böckerna. De kan glädjas åt det 

de läser och de kommer in i ett lustläsande. Eleverna vinner mycket annat på att läsa 

skönlitteratur, de blir bättre på att stava, de får ett rikare språk och de får upp en bättre 

berättarstruktur när de skriver egna berättelser.  

Elisabeth poängterar: har du inte med läsningen med flyt så blir det tufft i alla andra ämnen. 
För läsningen är grunden till vartenda skolämne. 

 

För att behålla elevernas läsintresse gäller det enligt lärarna att de är envisa och att fortsätta 

arbeta med de olika arbetssätten. För att läslusten ska hållas vid liv och för att eleverna inte ska 

stå stilla i sin läsutveckling kan läraren läsa högt ur en bok, som eleverna självmant inte väljer att 

läsa. Istället kan man försöka leda in dem på att läsa andra sorters böcker, så att de inte fastnar i 

att läsa till exempel långserieböcker som Eva och Adam. Ett annat sätt att stimulera de elever 

som redan läser mycket kan vara att läraren föreslår eller lånar lite speciellt på biblioteket åt 

dem. När läraren hjälper dem att välja böcker gäller det att vara lite mer personlig i deras val av 

böcker, för att eleverna ska utvecklas i sitt läsande och att de inte fastnar i en viss kategori.   

5.3 Arbetssättens förändring  

När vi skriver förr i texten menar vi så långt tillbaka i tiden som lärarna har varit verksamma 

som lärare. Lärarna har lite blandade åsikter om hur arbetssätten har förändrats genom åren men 

alla tycker att en viss förändring ändå har skett. Förr upplevdes det som slöseri med tid att läsa 

och därför fick eleverna endast läsa sin bänkbok som någon form av utfyllnadstid av en lektion. 

Då användes aldrig biblioteket till någonting annat än att låna böcker. Eleverna fick gå dit och 

låna en bok och fick sedan gå tillbaka till klassrummet för att sätta sig tysta och stilla i sin bänk 

och läsa. Nu används biblioteket i större utsträckning än tidigare då läraren planerar upp hela 

lektioner där. Eleverna behöver inte längre bara låna en bok utan lärarna anordnar bland annat 

med läscirklar och presenterar böcker i biblioteket. På så sätt får läsningen en helt annan 

betydelse än tidigare och boken får en central roll. Det har också skett en förändring i 

litteraturpedagogiken. Tidigare när läraren arbetade med en text i klassen fick eleverna läsa  
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ett antal rader i tur och ordning och de andra i klassen fick följa med i texten. Så görs det sällan 

nu. Nu står det egna läsandet mer i fokus och eleverna läser mer i små grupper och även 

individuellt. Förr användes skönlitteraturen mer som utgångspunkt för att eleverna skulle lära sig 

grammatik. Då styckades texten sönder och eleverna fick plocka ut substantiv, verb och adjektiv.  

Margareta tycker att läsupplevelsen förstördes genom detta. Men hon säger att: alla metoder 
har väl sin tid. De är ju inte gjorda för att vara elaka för barn utan för att stimulera till att läsa 
och skriva. 

 

Lärarna tycker inte att bokläsandet ligger sämre till nu än vad det gjorde förr. Någon nämner att 

för 20 – 25 år sedan tillbaka i tiden så fanns det även då elever som inte frivilligt öppnade en 

bok. Trots att utbudet då inte var så stort av TV, video och Internet som det är idag så kan hon 

inte se att elever läser mindre nu än vad de gjorde då. För så som situationen är idag finns det ett 

enormt intresse för att läsa och lärarna märker att det har förändrats till det positiva. Det de kan 

se är att skönlitteraturen och även utbudet har förändrats till det bättre.  

Enligt Margareta har barn- och ungdomslitteraturen blivit mer anpassad för den tid vi lever i 
nu: Utbudet av böcker har blivit bättre. Det har blivit större och gladare men också vanskligare 
för att det tar upp så svåra ämnen.  

5.4 Sammanfattning av resultat 

Det är viktigt att läraren är väl förberedd och sätter sig in i de olika arbetssätten, högläsning, tyst 

läsning och boksamtal innan de utförs i klassen. Det är även betydelsefullt att lärarna själva är 

intresserade av skönlitteratur för att kunna vägleda eleverna i sina val. Lärarna har fått en ny syn 

på bibliotekets olika användningsområden, då mer fast lektionstid läggs ner i biblioteket än 

tidigare och hela lektionspass planeras där. Den skönlitterära boken har fått en mer central roll i 

klassrummet och det ges även mer regelbunden tid i schemat till läsning. Skönlitteraturen 

används som utgångspunkter för samtal och diskussioner. Genom att läsa skönlitteratur anser 

lärarna att eleverna får mängder med läsupplevelser och de kommer in i andra världar. De vill 

även att eleverna ska se läsning som något viktigt och lustfyllt. När eleverna inte har något 

läsintresse beror det ofta på att de har en alldeles för svår och för tjock bok. Ett sätt att undvika 

detta kan vara att ge eleverna en bok som de ganska snabbt ser en början och ett slut på. Den 

största förändringen i bokläsandet enligt lärarna är att utbudet av skönlitteratur blivit bättre och 

mer anpassad för den tid vi lever i dag.    
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Att vi valde den kvalitativa undersökningen visade sig vara ett lämpligt val för vår studie, för att 

den gav oss en möjlighet att fördjupa oss i de svar vi fick av lärarna. När vi intervjuade gick vi 

direkt på intervjufrågorna utan att börja med någon tilltänkt inledning med allmänna frågor. 

Detta för att vi ansåg att vi redan hade byggt upp ett förtroende hos lärarna under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar. Nackdelen med detta var att vi inte var tillräckligt tydliga med 

hur upplägget av intervjun skulle gå till. Vilket resulterade i att en del av lärarna fritt började 

prata allmänt om läsning innan vi hann påbörja intervjun. Många av de frågor vi skulle ställa 

blev då besvarade redan här. Detta ledde till att efterarbetet blev mer svårhanterligt när vi skulle 

sortera in svaren i de olika grupperingarna.   

 

Det som var bra med att vara två som intervjuade vid varje intervjutillfälle var att vi kände oss 

trygga i situationen och att intervjufrågorna behöll sitt ursprungliga innehåll och dess ordning 

genom alla intervjuer. Genom att vi var två kunde en av oss koncentrera sig på att ställa frågorna 

och den andra kunde följa upp med följdfrågor då något intressant lyftes fram. På så sätt fick vi 

intervjustrukturen så likartad som möjligt och vi kunde hålla oss inom ett begränsat frågeområde 

vilken vår avsikt var. Det vi kunde ha gjort annorlunda i vår intervju var att tänka ut fler 

följdfrågor i förväg, för att under bearbetningen såg vi att vissa av intervjufrågorna kunde ha 

utvecklats mer och på så sätt blivit mer utförligt besvarade och där med hade giltigheten ökat 

ytterligare.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det vi har fått fram ute på skolorna utav våra intervjuer stämmer väl överens med vad vi kommit 

fram till i vår bakgrund om hur lärare arbetar för att väcka elevernas läsintresse. Detta kommer vi 

att diskutera och lyfta här nedan i resultatdiskussionen. Vi kommer även att bearbeta varje del av 

resultatet för sig utifrån de tre grupperingar.  
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Att arbeta med skönlitteratur i skolan 

Efter det att vi sammanställt intervjuerna såg vi att de flesta arbetssätt lärarna använder sig av 

stämmer väl överens med de arbetssätt vi belyser i bakgrunden. Intervjuerna har även lett till att 

vi har fått en större kunskapsbas för hur och varför lärare använder sig av skönlitteratur i skolan.  

Något som vi tycker är intressant är att några av lärarna tar upp att den skönlitterära boken nu 

fått en mer central roll i klassrummet än tidigare, då den mest användes som utfyllnad. Nu ges 

det mer tid till läsning på fasta lektionstider och böckerna har lyfts fram mer genom att man 

diskuterar och samtalar kring dem. Detta ser vi som en positiv förändring när det finns så mycket 

mer att uppnå och ta tillvara på genom bokläsandet. Enligt de tillfrågade lärarna har biblioteket 

nu fått en mer betydelsefull roll och större funktion än tidigare. Skillnaden är nu att de 

framförallt planerar hela lektioner där. Almerud (1997) nämner att lärare och elever inte längre 

är lika bundna till klassrummet för att ha lektioner. De kan nu söka kunskap utanför 

klassrummets väggar, då biblioteket kan vara ett exempel på att fylla denna funktion. Det som 

också är bra med att boken har fått en mer central roll är enligt de flesta lärarna att det verkligen 

ges tid till att läsa både högt och tyst.  

 

De flesta av lärarna vi intervjuat anser att det har stor betydelse att själv vara intresserad och läst 

mycket skönlitteratur för att lättare kunna arbeta och vägleda eleverna till ett ökat läsintresse. 

Nilsson (1987) säger att läraren själv måste ha ett stort intresse för att läsa olika sorters böcker då 

denna skapar sig en bred kunskapsgrund om författare och boktitlar som läraren sedan kan 

rekommendera till sina elever. På så sätt skapar läraren ett läsintresse hos sina elever. Lärarna 

nämner att det har stor betydelse att de lägger ner tid på att lära känna sina elever väl, för att 

lättare kunna hjälpa och stödja dem i deras läsutveckling.  

 

Ett arbetssätt som vi trodde skulle förekomma mer av ute på skolorna var boksamtal. Eftersom vi 

själva har kommit i kontakt med boksamtal under vår utbildning och tycker att det verkar vara ett 

bra och intressant sätt att stimulera eleverna till att läsa, blev vi något förvånade över att det inte 

används mer av detta. Om vi ser till det resultat vi har fått fram av intervjuerna kan vi ändå se 

vissa likheter med lärarnas sätt att arbeta och med vad Chambers (1995) läsandets cirkel består 

av: att välja, att läsa och att ge reaktion och respons, (se sidan 8). 



 

 

25

Det vi tycker saknades med lärarnas sätt att arbeta är det Chambers (1994) beskriver om hur 

viktigt det är att läraren knyter ihop alla punkter till en cirkel så att de går in i varandra och får på 

så sätt igång en läsprocess hos eleverna. Den uppfattning vi har fått av de intervjuade lärarna är 

att de framförallt har en positiv inställning till bokens betydelse. Med det menar vi att lärarna vill 

att boken ska vara synlig, användas på ett kreativt sätt och att eleverna ska få tid till att läsa. De 

har även ett öppet synsätt för nya vinklar på arbetssätt och de följer med i litteraturläsningens 

utveckling. Bokens funktion är enligt Nilsson (1997) beroende av hur läraren väljer att arbeta 

med den, men det viktigaste är att läsningen ska få ta tid. Men enligt lärarna vi intervjuat kan 

tiden vara en nackdel då de ofta upplever att de har den emot sig, därför är det svårt att hinna 

med nya förslag till arbetssätt.     

 

Det lärarna vill uppnå med skönlitteratur 

När vi gjorde intervjun blev vi nyfikna på vad lärarna anser att eleverna tillåts läsa i skolan och 

inte. För när vi har varit ute på verksamhetsförlagda utbildningar har eleverna inte fritt fått välja 

vad de vill låna och läsa för böcker. Synen på vad som är litteratur och inte, skiljer sig lite åt hos 

dessa lärare. Några av de intervjuade lärarna nämner att det är viktigt att eleverna får använda sig 

av Manga böcker, serietidningar och datautskrifter för att stimulera och väcka deras läsintresse. 

Någon poängterar däremot att eleverna inte endast bör läsa sådant utan att man efterhand leder in 

dem i skönlitteraturens värld. Enligt Herrlin & Lundberg (2003) är det viktigt att väcka elevers 

läsintresse och att läraren framhåller att läsning skapar en glädje. Lärarna bör låta eleverna få tid 

till att läsa ofta och mycket, för att eleverna ska få ett bra flyt i sin läsning. Detta skapar då ett 

större ordförråd och eleverna får en djupare förståelse för det lästa och tycker att läsning blir mer 

lustfyllt.  

 

Det vi kan se efter intervjuerna är att lärarna gav samma bild av vad de vill uppnå med läsningen. 

De anser att läsning av skönlitteratur är ett led till mycket annat än bara läsupplevelse, texternas 

innehåll och budskap. Det leder även till utökad ordförståelse, förbättrad stavning, att stärka 

elevernas självförtroende och till att ge dem en bra grund att stå på i livet. Det vi upplever som 

en svårighet i skolan är att de duktiga eleverna ofta ställs åt sidan på grund av att mer tid ägnas åt 

de elever som behöver mycket hjälp och stöd. Hur bär sig då lärarna åt för att stimulera de elever 

som redan har ett läsintresse? Några olika sätt som framkommit vid intervjun är att läraren  
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ska vara envis och fortsätta att arbeta vidare med de olika arbetssätten på lite olika sätt. Läraren 

kan även läsa högt ur en bok som eleven självmant inte väljer att läsa och på så sätt locka till 

fortsatt läsning. Att läraren lånar lite speciellt åt eleven och att denne då tänker på att vara lite 

personlig och anpassa sina val av böcker är enligt en lärare ett sätt att stimulera till vidare 

läsning. När eleven lärt sig läsa är det enligt (Ejeman & Molloy, 1997) viktigt att läslusten 

fortsätter att hållas vid liv på ett lustfyllt sätt. Det krävs också ett stort utbud och variation av 

skönlitteratur, för när eleven läser ska boken alltid kännas rätt och bidra till fortsatt läsning.  

 

Arbetssättens förändring 

För vår studie var det intressant att se om det hade skett någon förändring av synen på 

skönlitteratur som arbetssätt. Den förändring vi kan se är att det skett en förändring i 

litteraturpedagogiken. Tidigare gick läsningen ut på att eleverna fick läsa en text ur en 

skönlitterär bok i tur och ordning och de andra i klassen fick följa med i texten. Som tur är har 

många gått ifrån detta arbetssätt då vi anser att eleverna endast fokuserar sig på att läsa texten 

rätt och inte får någon läsupplevelse. Innan handlade det mycket om att använda skönlitteraturen 

i svenskämnet då eleverna fick stycka sönder texter och plocka ut substantiv, verb och adjektiv. 

Nu står det egna läsandet mer i fokus och några av lärarna tycker inte att bokläsandet ligger 

sämre till nu än vad det gjorde förr. Även om utbudet av media i dag är stort så tycker de flesta 

av lärarna att det inte har påverkat intresset för att läsa skönlitteratur. Utbudet av böcker har 

också blivit bättre och mer anpassat efter dagens samhälle. En fördel med detta kan vara att de 

tar upp ämnen där eleverna kan känna igen sig själva och koppla till sin egen vardag. En nackdel 

som framkommer av en lärare är att ämnena som belyses i böckerna även har blivit mer 

vanskligare och tar upp svåra situationer. Barn med problem kan då uppleva sin egen vardag som 

ännu tyngre om de även får läsa om problem i böckerna. Detta kan då leda till att barnen hämmas 

i sin läsning eller slutar att läsa helt. 

 

Genom vår studie har vi fått med oss att det är en stor utmaning för läraren och att det krävs 

mycket arbete och tid för att väcka elevers läsintresse för skönlitteratur. Men vi får inte glömma 

bort all den glädje vi får genom att läsa. Vi vill avsluta vår uppsats med några betydelsefulla ord 

från Elisabeth:  

”Det är viktigt att ge boken ett värde. Att det är bland de finaste svenska lektionerna du kan 
ha, att läsa.”  
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Vidare forskning 

Något som vi tycker kan vara intressant att forska vidare om är elevernas syn på skönlitteratur. 

Ytterligare en aspekt kan vara att se om val av skönlitteratur skiljer sig åt hos pojkar och flickor 

och vad det är som ligger bakom dessa val. 
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Intervjufrågor    Bilaga 1 

1. Bakgrund: Vad har du för utbildning? Hur länge har du varit verksam som lärare? I vilka 
åldrar har du undervisat i? 

2. Vilka arbetssätt använder du för att få eleverna intresserade av att läsa skönlitteratur? 

3. Hur kommer det sig att du väljer att arbeta med dessa/detta arbetssätt? 

4. På vilket sätt leder ert arbetssätt till elevers läslust? 

5. Hur når du de elever som inte har något läsintresse? 

6. När du har fått eleverna att läsa, hur går du då tillväga för att behålla deras läsintresse?  

7. Har arbetssätten förändrats under åren för att fånga elevers läsintresse? 

8. Hur har du som pedagog fått kunskap om de olika arbetssätten du använder dig av? 
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