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I denna uppsats undersöks elevers attityder till läsning av och arbete med 

skönlitteratur i skolan och syftet är att få en förståelse för hur man som pedagog kan 

väcka elevers läslust med elevernas åsikter och önskemål i åtanke.  

    Studien har genomförts på en f-4 skola. Lärarna på skolan fick svara på ett 

frågeformulär där målet var att få en övergripande bild av skönlitteraturens roll och 

status på skolan och därefter intervjuades åtta elever i år 3 och 4. 

   Undersökningen visade att trots att lärarna tyckte att skönlitteratur är en viktig del i 

undervisningen användes den mestadels till högläsning och tyst läsning medan 

biblioteksbesök och boksamtal var sällsynta. Lärarna upplevde överlag att eleverna 

på skolan var positiva till att läsa skönlitteratur och detta bekräftades vid intervjuerna 

med eleverna som var i den sk slukaråldern. Förutom att eleverna var positiva till 

läsning av böcker hade de tankar kring hur de skulle vilja arbeta med skönlitteratur i 

skolan och menade att den kunde vara en utgångspunkt i kreativt arbete med teater, 

film och eget skrivande. Även faktorer som bokbestånd och läsmiljö var viktiga för att 

eleverna skulle uppfatta läsningen som lustfylld. Det var viktigt för eleverna att det 

fanns bra böcker på rätt nivå och att de hade möjlighet att läsa i en lugn och mysig 

miljö.      

Nyckelord: 
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1 Inledning 
Så länge jag kan komma ihåg har jag älskat att läsa böcker. När jag var liten läste jag 

allt jag kom över, gärna flera gånger. Min lust till att läsa finns kvar även i vuxen 

ålder och känslan av att få sjunka in i en bok och drömma sig bort ett tag är härligt 

avkopplande. Då jag själv har ett positivt förhållande till läsning och har insikt i 

skönlitteraturens värde tycker jag att det känns viktigt att veta hur jag kan förmedla 

läslust till de elever jag kommer att möta som lärare.     

   Under min VFU1 har de flesta elever jag mött varit positiva till läsning. Det var 

sällan så tyst i klassrummet som när eleverna satt försjunkna i varsin bok och jag har 

upplevt det som att barnen både tyckt om att bli lästa för som att läsa själva. 

Samtidigt som jag har tagit del av dessa upplevelser på min partnerskola visar 

forskning att elevers attityder till läsning är mer negativa nu än förut och att elevers 

läsförmåga blir allt sämre (Skolverket 2007 a). Därför tyckte jag att det var intressant 

att få undersöka elevers attityder till läsning och ta reda på deras tankar kring olika 

sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan. När jag gör denna studie ur ett 

elevperspektiv utgår jag ifrån läroplanen (Lpo 94) där det står skrivet att 

undervisningen ska bedrivas i demokratisk anda och att eleverna ska ha inflytande 

över sin utbildning. Då några elever i denna studie får dela med sig av sina tankar och 

åsikter kring skönlitteratur i undervisningen kan detta i sin tur ge insikt i hur man 

som pedagog kan hjälpa till att väcka läslust och skapa en positiv läsmiljö med 

elevernas önskemål i åtanke.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka elevers attityder till 

läsning av och arbete med skönlitteratur i skolan och utifrån den kunskapen få en 

förståelse för hur man som pedagog kan väcka elevers läslust. 

    De forskningsfrågor som kommer att ligga till grund för denna studie är:  

• Hur ser elevers attityder ut till läsning av och arbete med skönlitteratur samt 

skolans läsmiljö? 

• Hur kan man som pedagog använda dessa kunskaper som en grund för att 

väcka elevers läslust? 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd Utbildning – den praktik man gör som lärarstuderande under lärarutbildningen. 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Uppsatsen påbörjas med en inledning där det 

klargörs varför denna studie har gjorts. Därefter presenteras det syfte och de 

forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen samt definition av begrepp 

som används i uppsatsen.  

    I kapitel 2 presenteras teorier och en del av den tidigare forskning som finns inom 

området skönlitteratur i undervisningen i grundskolans tidigare år. Kapitel 3 

beskriver den metod som har använts vid undersökningens datainsamling och i detta 

avsnitt beskrivs också urvalsprocessen, genomförandet och hur hänsyn har tagits till 

de forskningsetiska principer som finns. I kapitel 4 redogörs för de resultat som 

datainsamlingen har gett. Här presenteras först resultaten av frågeformulären och 

därefter resultaten av intervjuerna. Diskussion kring dessa resultat i förhållande till 

teorier och tidigare forskning görs sedan i kapitel 5. Slutligen görs en kort 

sammanfattning av undersökningen i kapitel 6 och här ges också förslag till vidare 

forskning. Sist i uppsatsen finns det material som har använts i datainsamlingen i 

form av bilagor.  

 

1.3 Definitioner av begreppet skönlitteratur 
I denna studie används begreppet skönlitteratur i sin vardagliga betydelse som 

litteratur med fiktiv karaktär, med andra ord, inte facklitteratur eller läroböcker i 

form av traditionella läseböcker. Nationalencyklopedin (2008) definierar 

skönlitteratur som en benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa och som en 

motsats till facklitteratur. 

 

2 Forskningsbakgrund 
Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för denna studie samt den tidigare 

forskning som har gjorts om elevers attityder till läsning av skönlitteratur i 

grundskolans tidigare år. Till att börja med beskrivs övergripande teorier kring 

lärande och utveckling och därefter didaktiska teorier kring skönlitteratur i 

undervisningen. Detta avsnitt avslutas med en presentation av en del av den tidigare 

forskning som har gjorts inom området skönlitteratur i undervisningen i 

grundskolans tidigare år.  
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2.1. Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2000) beskriver Lev Vygotskijs teorier kring sociokulturellt perspektiv 

på lärande och utveckling. I ett sociokulturellt perspektiv betonar man att världen 

fungerar olika i olika miljöer vilket i sin tur påverkar människors normer, hur de 

tänker och föreställer sig sin omvärld. Utifrån normer och kommunikativa spelregler 

lär sig människor hur de ska agera och vad som förväntas från dem. Därför är, utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, grunden till allt lärande en kommunikativ process som 

sker i samspel med andra (Säljö 2000: 35-37). Både att läsa skönlitteratur samt 

arbetet kring den lästa texten, kan vara ett hjälpmedel för att få en förståelse kring 

olika miljöer och sociala normer. Inger Norberg (2003:92-97) menar att 

skönlitteratur skapar förståelse för andra människors tankar och handlingar och ger 

sociala modeller. Detta skapar, i sin tur, en insikt i hur normer och värderingar kan 

skilja sig åt i olika sammanhang, vilket ökar barnens språkliga kompetens.  

    Säljö (2000: 68, 69, 104-107) skriver att människans sätt att kommunicera kring 

händelser och det vi har runt omkring oss får oss att förstå vår omvärld och olika 

situationer. Därför är det också viktigt att behärska den diskurs som finns i den 

sociala omgivning man befinner sig i. Det krävs ett samspel med andra för att förstå 

hur man ska tolka händelser samt veta vad som är viktigt och värdefullt i den sociala 

miljö man lever i. Skönlitteraturen kan i detta avseende vara till hjälp för att öka 

barnets språkliga kompetens. Den ger ökat ordförråd, ökar fantasin och barnet får 

tillgång till andra miljöer än den som finns i den direkta närheten, hävdar Helen 

Amborn och Jan Hansson (1998:18-25). 

    Vygotskij använder begreppet utvecklingszon, (ZPD eller zone of proximal 

development) och definierar det som ”avståndet mellan vad en individ kan prestera 

ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning 

eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra” (Säljö 2000:120). Med detta 

menas att då man utmanas i sitt lärande kan man tillsammans med andras kompetens 

klara av saker som från början uppfattas som svåra. Aidan Chambers (1994:65) anser 

att en viktig uppgift för läraren är att utmana eleverna i läsningen och låta dem ta del 

av texter som till en början kan upplevas svåra och hjälpa dem att göra dem 

tillgängliga. Chambers menar att genom att utmana barnet i deras proximala 

utvecklingszon används inte enbart den kompetens som barnet besitter i nuläget utan 

barnet kan då utvecklas till att nå sin fulla potential.  
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    När läraren hjälper en elev, lånar barnet i den situationen lärarens kognitiva 

kompetens, som i sin tur medierar sin kunskap med olika slags kommunikativa 

redskap. Med hjälp av läraren kan barnet nå sin framtida kompetens och slutligen 

klara uppgiften själv. Genom sin individuella handling återskapas och förnyas sedan 

de sociokulturella mönster som skapats i samspel med andra (Säljö 2000:119-123).  

 

2.2 Litterära föreställningsvärldar 
Judith A. Langer (2005) har genom sin forskning kring barn och ungdomars läsande 

utvecklat en teori kring envisionment building eller föreställningsvärldar. Hon 

menar att utifrån våra tidigare kunskaper och erfarenheter skapar vi människor 

föreställningsvärldar medan vi tar del av skönlitteratur och dessa förändras 

kontinuerligt under läsningens gång. På detta sätt anser Langer att 

föreställningsvärldarna är dynamiska då vissa saker tillkommer, medan andra 

försvinner. Det pågår ständigt en interaktion mellan läsaren och texten och 

förändringar i en elevs föreställningsvärld sker när texten har bearbetats enskilt eller 

tillsammans med andra elevers intryck och mening av texten genom att man skriver, 

tänker eller diskuterar det man läst. Hon påpekar att även när man har läst färdigt en 

text så finns en föreställningsvärld som alltid kommer att förändras genom de nya 

erfarenheter man får i livet och då främst i samspel med andra (Langer 2005: 23-

24,30).  

    Langer hävdar att litteratur spelar en stor roll i våra liv, ibland omedvetet.  Hon 

menar att litteraturen ger oss möjlighet att utforska och förstå andra världar än den 

vi själva deltar i och ger oss möjlighet att förstå situationer ur en mängd olika 

perspektiv. När man tar del av en text fördjupas tänkandet och i sociala sammanhang 

blir detta ännu mer påtagligt när andra individers erfarenheter, känslor och 

associationer utmanar tänkandet ytterligare (Langer 2005:17). Langer anser att 

teorin kring föreställningsvärldar gör att vi får se varje elev som en självständigt 

tänkande individ som samtidigt påverkas av den sociala situation som den lever i.  

Skapandet av föreställningsvärldar delas in i fyra faser:  
 

• Att vara utanför och stiga in i en föreställningsvärld 

• Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld  

• Att stiga ut och tänka över det man vet  

• Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen           

(Langer 2005: 31-36) 
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 Dessa fyra faser är inte linjära utan återkommer och förändras kontinuerligt. Genom 

att arbeta med elevers föreställningsvärldar kan elever bli mer tankfulla läsare och 

fantasin är en viktig del i meningsbyggandet när eleven rör sig inom de olika faserna, 

betonar Langer. Hon anser att genom att använda litteratur i undervisningen kan 

läraren hjälpa eleven att komma i kontakt med fler sidor hos sig själv (Langer 

2005:57-58). 

 

2.3 Läslust- motivation till att läsa 
Läslust är ett begrepp som inte har en entydig definition. För tidigare generationer 

hade begreppet läslust innebörden att en människa ville fortsätta att studera, enligt 

Amborn och Hansson (1998:18-20), men intresset för barns fritidsläsning har 

bidragit till att ge begreppet läslust den innebörd som det har idag.  Enligt 

Nationalencyklopedin (2008) definieras en lustläsare som någon som läser för nöjets 

skull. Begreppet lust beskrivs som en önskan att prova något som ger nöje och en 

känsla av glädje och tillfredsställelse. Chambers (1994:57) menar att läslust är något 

som grundar sig i människans behov av muntligt berättande. De barnramsor, sagor, 

fabler, skämt, rim och gåtor små barn får ta del av är en del i det som formar barn till 

läsare, menar han. Att väcka läslust innebär för Amborn och Hansson att man som 

lärare hjälper barn att upptäcka det som är spännande med läsning och att ta tillvara 

barns naturliga nyfikenhet då de upptäcker böcker även innan de kan läsa själva.      

    Christer Stensmo (1997) påpekar att en viktig del av lärarens ledarskap är att skapa 

motivation hos eleverna. Han beskriver den hedonistiska motivationsteorin vilken 

innebär att motivation styrs av viljan att göra saker som ger lust och välbehag och 

viljan att ta avstånd från det som är obehagligt eller smärtsamt. Den hedonistiska 

motivationsteorin ligger till grund för senare motivationsteori som beskriver hur 

människan strävar mot mål genom inre, yttre eller interaktiv motivation.  När 

känslor och behov skapar lust till en uppgift har inre motivation skapats. Om det 

däremot är olika former av belöningar, eller bestraffning, som skapar intresse för 

uppgiften kallas detta för yttre motivation och då är olika former av incitament 

konsekvenser av det beteendet som eleven har. Med interaktiv motivation menas då 

motivation skapas i samspel mellan situationen och personen, förklarar Stensmo 

(1997:97-107). 
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2.4 Skönlitteraturens värde 

Att kunna läsa är en grundförutsättning för att kunna ta del av det samhälle vi lever i. 

Det är inte bara en mänsklig rättighet att kunna läsa, utan också nödvändigt för en 

god samhällsutveckling, påpekar Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson (2006: 30-

33). En god läs- och skrivförmåga är ett tidsbundet begrepp vars innebörd avgörs av 

samhällets krav. Behoven har, under de senaste 30 åren, ökat för vad man som god 

läsare bör behärska. Under 1970-talet ansågs en person vara läs- och skrivkunnig då 

man klarade av att fylla i blanketter eller andra praktiska formulär. I dag krävs att 

man klarar av att behärska språket på ett mycket mer komplext vis då man måste 

kunna ta del av det informationssamhälle vi lever i och ha en god kommunikativ 

förmåga och språklig kompetens (Liberg 2003:7-9).  

    För att uppnå dessa krav kan läsning av skönlitteratur vara en hjälp. Amborn och 

Hansson anser att läsning av skönlitteratur har en stor betydelse för 

språkutvecklingen och barnets språkliga kompetens. Fantasin och kreativiteten ökar 

och barnen får en större empatisk förmåga. Då hälften av en människas ordförråd 

skapas innan den är sju år är det viktigt att barnen får ta del av litteratur genom 

andra även innan de själva kan läsa. Genom att andra läser får barnet tillgång till nya 

ord och andra rytmer än det som barnet är van vid. På detta sätt bildas även 

möjligheter till samtal om annat än det som ligger i barnets direkta närhet och då 

bildas nya erfarenheter genom litteraturen (Amborn och Hansson 1998:18-25). 

    En av de fördelar med skönlitteratur som Norberg (2003:92-95) skriver om är att 

fantasin utvecklas då man får skapa sina egna inre bilder av det man läser istället för 

att till exempel titta på TV som serverar färdiga bilder till handlingen. Norberg menar 

att fantasin hjälper en människa att lösa problem och är en hjälp vid all sorts 

inlärning. Att kunna skapa inre bilder när man läser är en förmåga som kan övas upp, 

enligt Amborn och Hansson. De påpekar att ju mer man läser desto större vana får 

man i att skapa dessa bilder som i sin tur skapar lärande om olika miljöer och 

livssituationer. Genom dessa inre bilder utvecklas även den empatiska förmågan på 

så sätt att den läsande människan upptäcker saker hos sig själv genom litteraturen. 

Genom sina erfarenheter kan läsaren upptäcka hur många olika sätt det finns att 

tolka en situation och kan då jämföra, värdera och bedöma utifrån sina erfarenheter 

(Amborn och Hansson 1998:20-24).  

    Amborn och Hansson (1998: 24-25) beskriver också läsning av litteratur som en 

del i barns och ungdomars identitetssökande. Litteraturen gör att barn och ungdomar 
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söker sina egna sanningar i den värld de lever i och på så sätt kan de i förlängningen 

utveckla samhället, anser de. Norberg (2003:92-95) menar också att skönlitteraturen 

väcker många frågor man kan diskutera kring och genom att det inte finns några 

färdiga svar i litteraturen tränas eleven i att koncentrera sig och reflektera över sina 

värderingar och tankar. Skönlitteraturen är en bra utgångspunkt då man vill arbeta 

med skolans värdegrund, anser Norberg.  

     

2.5 Förankring i styrdokumenten 

Vikten av läsning av skönlitteratur är inget som nämns i läroplanen (Lpo 94).   

Däremot står det som mål att uppnå i grundskolan att eleven ska ha lärt sig att 

lyssna och läsa aktivt samt uttrycka idéer i tal och skrift. Eleven ska även ha ett 

intresse för samhällets kulturutbud och ha kunskap kring centrala delar av det 

nordiska kulturarvet. Läroplanen ger inga riktlinjer för hur dessa mål ska uppnås. 

Om skönlitteratur ska vara ett hjälpmedel för att nå dessa mål blir upp till varje 

lärare att bestämma i samråd med de kursplaner som finns i respektive ämne. 

Kommunikation är dock något som ges en viktig roll i läroplanen då det står skrivet 

att ”genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 

(Skolverket 2006:5)  

    I kursplanen för svenska (Skolverket 2007 b) ges skönlitteratur ett betydligt större 

utrymme. Där står det står skrivet att litteratur är av stor betydelse för en människas 

personliga identitet och genom bland annat läsupplevelser ska elever få möjlighet att 

utbyta erfarenheter med andra. 

 

 Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar 

erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och 

världen och bidrar till att forma identiteten  

(Skolverket 2007 b) 

 

Även i kursplanen betonas att kommunikation är en utgångspunkt för lärande och 

det står skrivet att all kunskap blir synlig genom språket. Kursplanen påpekar vikten 

av att låta eleverna ta del av skönlitteratur då den har en positiv inverkan på deras 
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språkutveckling och ökar deras kommunikativa förmåga vilken i sin tur främjar 

lärandet (Skolverket 2007 b).  

    I kursplanen för svenska beskrivs kultur och språk som något förenat. 

Skönlitteratur är en del av ett lands kulturarv som förmedlar värderingar och 

kunskaper och genom detta stärks elevens identitet och förståelse för andra kulturer. 

Genom skönlitteratur menar man att eleven kan få inblick i andra världar och 

livssituationer och på så sätt få nya erfarenheter (Skolverket 2007 b). Det som 

kursplanen för svenska har satt upp som mål att sträva mot är att eleven genom 

litteratur ska utveckla sin fantasi och lust att lära och skapa, både individuellt och 

tillsammans med andra och skolan ska även sträva emot att eleven utvecklar sin 

förmåga att uttrycka tankar och känslor samt att reflektera kring texter. 

    I slutet av 2007 lade Skolverket fram nya tydligare mål som elever ska ha uppnått i 

svenska/svenska som andraspråk i slutet av år 3. Ett av målen berör litteratur och 

menar att eleven ska kunna läsa och förstå innehåll i skönlitteratur och saklitteratur. 

Detta innebär att eleven ska kunna läsa skönlitterära texter som till exempel korta 

kapitelböcker eller sagor och utifrån dessa kunna delta i samtal om sina upplevelser 

genom att framföra sina tankar och argumentera för sina åsikter (Skolverket 2007 b). 

    De mål som ska uppnås i år 5 skiljer sig inte mycket från dem som ska uppnås i år 

3. Där står det att eleven ska kunna läsa med flyt, både högt och tyst och förstå 

händelser i litteratur samt kunna samtala och reflektera kring dem (Skolverket 2007 

b). 

 

2.6 Högläsning och egen läsning 

Chambers (1994:65-75) framhåller högläsning som något nödvändigt för barns 

läsutveckling. Han menar att högläsning bör ske dagligen genom hela skoltiden och 

inte enbart i de lägre åldrarna. Detta anser även Anne-Marie Körling (2003: 110-113) 

som betonar att högläsning har som uppgift att locka barnen in i litteraturen och 

därför bör ske i alla åldrar, inte enbart i barnens första år i skolan. Hon påpekar att 

högläsning till och med är viktigare när elever redan har lärt sig tekniken att läsa 

själva. Då kan de istället njuta av högläsningen på ett sätt gör dem till aktiva 

medskapare av den lästa texten.  

    Chambers (1994:66-67) hävdar att genom högläsning får barn en förståelse för hur 

en text är uppbyggd. De lär sig inte endast textens innehåll utan även upplevelsen av 

den text som utspelar sig inne i läsarens huvud. Vid högläsning får eleven möjlighet 
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att slappna av och lyssna och på så sätt ta till sig upplevelsen som texten förmedlar. 

Den som läser texten får möjlighet att väcka texten till liv och genom tempoväxlingar 

och pauser får lyssnaren en uppfattning om hur skiljetecken och meningsrytm för en 

text framåt. Även Susanna Ekström och Britt Isaksson menar att högläsning är viktig 

för barnets lingvistiska medvetenhet, det vill säga att kunna skilja mellan innehåll 

och form och detta är något som bör utvecklas redan när barnet går i förskolan 

(Ekström och Isaksson, 1997: 38-40).  

    Enligt Chambers är ett sätt att utmana eleverna genom högläsning att välja en bok 

som eleverna upplever lite för svår. Då undervisningen sker i det Vygotskij kallar för 

den proximala utvecklingszonen kan eleverna, med hjälp av läraren, ta till sig 

litteratur på en högre nivå och få en djupare förståelse av texten. Chambers anser att 

högläsning även har en social funktion. Genom att läsa tillsammans blir man en del i 

en gemenskap, inte enbart fysiskt utan även språkligt. Då man har läst för en grupp 

används fraser, ord och personer ur boken som ger gemensamma språkliga 

referenser till gruppen och på så vis skapas kulturell identitet vilket gör högläsning 

till kulturellt utvecklande (Chambers 1994:72-73). 

    Förutom daglig högläsning menar Chambers att alla elever, oavsett ålder, dagligen 

ska få tid för egen läsning på skoltid. Lästiden ska vara ostörd, sammanhängande och 

koncentrerad och eleven ska vara säker på att inte bli avbruten. Tiden eleven ska få 

läsa begränsas av skolans ramar men även av mognadsnivån på barnet, små barn har 

ofta svårare att koncentrera sig än äldre barn. Om barnen är vana hemifrån med att 

läsa kan de ofta läsa en längre tid och om det utöver detta finns en kompetent lärare 

och goda yttre förutsättningar ökar i regel också tiden som ett barn kan koncentrera 

sig på läsningen. Tyst läsning är, enligt Chambers, en del av en god läsmiljö och anser 

att elevers egen läsning kan mäta hur bra man som pedagog lyckats med att skapa en 

bra läsmiljö i skolan (Chambers 1994:50-51).  

    När barn börjar läsa är det viktigt att det finns böcker på rätt nivå, menar Ekström 

och Isaksson. Det ska vara spännande böcker med en blandning av lätta ord 

samtidigt som de ska innehålla vissa läsutmaningar. Böckerna ska ha lockande 

omslag och inuti ska det finnas illustrationer som förstärker texten. Med dessa 

förutsättningar finns en större chans att skapa bokslukare (Ekström och Isaksson 

1997: 54-56). 

    Slukaråldern är den period då barnet läser som mest och detta sker oftast då 

barnet går i år 3-6, enligt Eva Fylking. Det är då viktigt att barnen har en 
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automatiserad läsning då de måste läsa mycket för att nå upp till en god läsförmåga 

och läshastighet. Det är också viktigt att barn har god tillgång till intressanta och 

spännande böcker och att barnet dagligen får tid till läsning. Förutom detta är det 

viktigaste för barnets lässkicklighet och läslust i slukaråldern att barnet identifierar 

sig som läsare och tycker att det är roligt att läsa (Fylking 2003:26-34). 

    Anne-Kari Skardhamar (1994) menar att mängdläsning i form av läsutmaningar i 

klassen ger lästräning, glädje, horisontutvidgning och litterär orientering. Eleverna 

inspirerar då varandra med sin läsning, men för att få en större upplevelse av det 

man läser krävs att man njutningsläser, det vill säga läser långsamt och med 

eftertanke. Detta kan oftast upplevas då man läser en bok för andra gången 

(Skardhamar 1994:11-12).  Ett vanligt sätt att sporra elever att läsa mycket är genom 

olika läsutmaningar som till exempel Bokjuryn. Denna form av mängdläsning är bra 

för att öka elevernas läshastighet, men samtal kring det man läser är nödvändigt för 

att utveckla läsförståelsen på en djupare nivå (Norberg 2003:98-99). 

 

2.7 Boksamtal 

Att samtala kring böcker kan ha två olika syften: att skapa förförståelse till en bok 

eller ge en djupare förståelse kring en text man redan läst. Amborn och Hansson 

(1998: 32-35) hävdar att då man som lärare ger elever en förförståelse kring en bok 

skapas intresse för litteratur hos eleverna då förförståelse kan övervinna den 

osäkerhet som kan finnas. Även Chambers (1994: 100-101) anser att man som lärare 

bör avsätta tid för att ge elever boktips genom att berätta om boken, författaren och 

kanske läsa ett kort stycke ur boken för att väcka elevernas intresse. Körling (2003) 

påpekar att genom att tillåta spontana boksamtal i klassrummet då eleverna pratar 

kring böcker de har läst eller ger varandra boktips gör man läsningen kravlös och på 

så sätt uppstår lust till läsandet. Hon framhåller samtidigt att allt skolarbete inte 

måste ha ett mätbart resultat och leda till en skrivövning eller annan redovisning 

utan att man som lärare måste värdesätta läsningen i sig som aktivitet (Körling 

2003:10-24). Genom korta informella samtal, både inne i klassrummet och utanför, 

kan intresse för litteratur skapas, menar Chambers. Han anser att jämställda samtal 

där man diskuterar tycke och smak kring böcker är ett steg till att kunna ha mer 

organiserade boksamtal med en större grupp.  

    Då man vill skapa en djupare förståelse kring något man redan läst, anser 

Chambers att boksamtal har som syfte att få elever att reflektera kring texten och ge 
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form åt de tankar och känslor som väckts i samband med läsningen. Får man 

dessutom samtala kring en bok tillsammans med andra upptäcker man mer än då 

man är ensam eftersom alla deltagande bidrar med sin kunskap och sitt perspektiv på 

boken (Chambers 1993:23-25). Skardhamar (1994: 71- 80) menar att lärarens 

kunskap i ett boksamtal är viktig och ger eleverna möjlighet att utveckla förståelse 

kring litteratur. Det är också viktigt att boksamtalen är väl strukturerade och 

förberedda av läraren. Målet är att eleverna ska hitta intressanta områden i 

litteraturen och det är lärarens uppgift att visa dem var de ska leta, påpekar 

Skardhamar. I likhet med Chambers anser Skardhamar (1994: 72) att boksamtalets 

syfte är att engagera elever i bokens olika problem och få dem att reflektera kring 

innehåll och form samtidigt som de diskuterar kring textens relevans till 

verkligheten.  

    Skardhamar beskriver hur man kan gå tillväga då man ska ha boksamtal och 

skriver att ett sätt att påbörja samtalen är genom identifikationsfrågor där eleverna 

får sätta sig in i olika karaktärer i boken och känna igen sig själva i det texten 

beskriver. Reflektionsfrågor utgör sedan huvudfasen i samtalet och ska locka eleverna 

till att resonera, beskriva och analysera. Genom att eleverna lär sig att analysera en 

text utvecklas även deras kreativitet. Ett boksamtal bör även innehålla 

överföringsfrågor, vilka ska visa eleverna samband mellan bokens innehåll och 

verkligheten. Boksamtalet ska träna eleverna att läsa uppmärksamt och samtalet 

skapar en grund som man sedan kan bygga vidare på med annat kreativt arbete som  

till exempel dramatisering, måla tavlor eller uppsatsskrivning, beskriver Skardhamar 

(1994: 71-80). 

 

2.8 Läsmiljö och bokbestånd 
Chambers menar att en god läsmiljö är avgörande för att väcka barnens läslust i 

skolan. Genom att läraren planerar in tid för läsning, bra yttre förutsättningar i form 

av en god fysisk miljö, högläsning och bra bokbestånd finns större förutsättningar för 

att väcka läslust hos barn. Han betonar också att inre förutsättningar, det vill säga 

känslomässiga och intellektuella attityder samt yttre förutsättningar, det vill säga den 

fysiska omgivningen påverkar elevers läsning. Elever kan lättare ge läsningen hela sin 

uppmärksamhet om det finns avsedda platser för läsning i skolan. Genom att ha 

speciella läsplatser betonar man läsandets värde, anser Chambers. En läshörna med 
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en soffa eller fåtölj gör platsen inbjudande för eleverna att läsa på och dessa 

läshörnor är vanliga i klassrum (Chambers 1994:37-41, 50).  

    Enligt Chambers innefattar en god läsmiljö inte enbart att ha bra platser att läsa på. 

En god läsmiljö har även många böcker som är lättillgängliga för eleven. Det ska 

finnas böcker för eleven att läsa när den vill läsa. Chambers anser att idealet skulle 

vara att varje skola hade ett gemensamt bokbestånd där alla böcker på skolan 

tillhörde alla och var tillgängliga för alla under hela dagen och inte instängda i ett 

klassrum. På detta sätt får eleverna ut mesta möjliga av de böcker som finns på 

skolan. Urvalet av böcker är viktigt, enligt Chambers. Han menar att detta är ett stort 

ansvar och barnen borde få vara delaktiga i beslut om vilka böcker som ska köpas in. 

Då eleverna får vara med att bestämma kommer deras intresse för böckerna öka och 

viljan att läsa de inhandlade böckerna skulle på så sätt skapas (Chambers 1994: 22-

29). 

    Chambers påpekar att vuxenstödet är nödvändigt för att överkomma de hinder som 

kan finnas då elever ska välja böcker och det är viktigt att det finns vuxna förebilder 

som stöd och hjälp. Genom vardagliga samtal kan man som pedagog ge tips till elever 

om böcker och genom att visa intresse för elevens intresse och smak får läraren en 

inblick i vad man tror eleven skulle uppskatta att läsa (Chambers 1994:18-19, 22-30, 

100).  

    Att ha anpassad litteratur är ett steg i att motivera elever till läsning, anser även 

Skardhamar. Att kunna adaptera, dvs anpassa litteratur är nödvändigt för den som 

ska förmedla litteratur till barn. Man tar då inte enbart hänsyn till elevens läsförmåga 

utan även elevens intellektuella mognad och erfarenhetsbakgrund. Handlingen får 

inte vara för komplicerad med avancerad symbolik och spänningen ska hållas vid liv 

genom hela boken så att läsaren inte tappar intresset. Trots att detta är nödvändigt 

för att eleven ska intressera sig för läsningen finns inget som säger att barn enbart 

ska läsa barnlitteratur. Med hjälp av läraren kan elever även läsa klassisk litteratur 

och det är därför viktigt att man som lärare har en bred kunskap om både litteratur 

och elevernas behov. På så vis kan läraren erbjuda böcker som uppfyller barnens krav 

på spänning eller romantik men på ett sätt som gör att de utvecklas både språkligt, 

kunskapsmässigt, emotionellt och socialt (Skardhamar 1994: 81-87).   
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2.9 Läraren som förebild 
Chambers anser att vuxenstödet är viktigt vid hela läsprocessen och är navet som 

håller ihop alla delar av läsningen. Läraren ska planera undervisningen så att tid ges 

för läsning, ge förutsättningar för en god läsmiljö samt vara hjälp och stöd vid val av 

litteratur (Chambers 1994:18-19). Stensmo (1997:104-107) menar att det är lärarens 

ansvar att stimulera, engagera, skapa en trygg miljö, ge återkoppling och leda 

eleverna mot de mål som undervisningen har.   

    Chambers påpekar att det är viktigt att man som lärare har insikt i sitt eget 

förhållande till läsning och böcker och att man vill fortsätta utvecklas som läsare 

genom att prova nya författare eller genrer i sin egen läsning. Samtidigt är det 

nödvändigt att ha god kunskap kring barn- och ungdomslitteratur. Håller man igång 

sin egen läsning kan man lättare övertyga sina elever om läsandets lust (Chambers 

1994:109-116).   

 

2.10 Tidigare forskning 
Skolverket (2007 a) presenterar i rapporten PIRLS 2006 - Progress in International 

Reading Literacy Study resultatet av en internationell studie av barns läsförmåga i  

år 4. I undersökningen jämförs barns läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning i 

fyrtiofem länder. Den första undersökningen genomfördes 2001 och målet är att 

dessa studier ska ge en bild av hur läsförmågan hos barn förändras över tid både 

nationellt och internationellt. Resultatet av undersökningen visar att barn i Sverige 

internationellt sett har en god läsförmåga men sedan första undersökningen 2001 har 

läsförmågan minskat kraftigt. Det är framförallt andelen starka läsare, dvs antal barn 

som uppnår de högre nivåerna på lästesterna som har minskat. Två tredjedelar av 

barnen i PIRLS 2006 undersökning är positiva till läsning och menar att de läser 

någon gång varje vecka i hemmet för att de tycker att det är roligt. Trots att detta kan 

anses vara en stor grupp är detta en signifikant minskning av barn som är mycket 

positiva till läsning sedan undersökningen 2001. Skolverket skriver att anledningen 

till den negativa förändringen i elevers attityder till läsning till viss del beror på 

konkurrensen från andra medier som till exempel datorn med Internet eller dataspel.  

   Enligt PIRLS 2006 (Skolverket 2007 a) ger svenska skolor i ett internationellt 

perspektiv lite tid till läsaktivitet och läsundervisning, endast tre timmar i veckan. 

Användningen av skönlitteratur i undervisningen har ökat märkbart sedan 2001 och 
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högläsning är ett vanligt inslag i undervisningen. Det som däremot skulle behöva 

utvecklas är att eleverna ska få öva upp sin läsförmåga genom att få hjälp med 

lässtrategier, vilket PIRLS 2006 visar att få barn i Sverige får ta del av i skolan.  

    PIRLS 2006 undersökning visar att svenska skolor i ett internationellt perspektiv 

har en god miljö och gott om resurser såsom bibliotek och datorer. Däremot visar inte 

studien hur tillgängliga biblioteken är, då det visar sig att inte ens en tredjedel av 

biblioteken har en bibliotekarie. Det är även ett dåligt utbud av böcker på andra språk 

än svenska för elever med annat modersmål än svenska.  

    Kristian Wåhlins och Maj Asplund Carlssons studie Barnens tre bibliotek (1994), 

undersöker läsning i åldern 9-12 år.  De undersöker barns läsning ur bland annat 

genusperspektiv, vad barn läser samt hur hemmiljön, kompisar och bibliotek 

påverkar barns läsning. Tyngden kommer här att läggas på den delen av 

undersökningen där de tar reda på hur mycket barn läser (Wåhlin & Asplund 

Carlsson 1994: 19).  

    Wåhlin & Asplund Carlsson menar att barn i ålder 9-12 år är i slukaråldern och 

deras undersökning visar att i stort sett alla barn i denna ålder läser mycket. I deras 

undersökning har 266 barn fått svara på en enkät och barnens svar har gett dem olika 

läspoäng. Utifrån läspoängen delas barnen in i tre kategorier: småläsare, 

mellanläsare och storläsare. Småläsarna är de barn som läser minst, 13 % av barnen 

tillhörde denna kategori. Mellanläsare utgjorde 70 % av barnen och detta är de barn 

som inte har något emot att läsa men som även har andra fritidssysselsättningar som 

lockar. Den tredje kategorin var storläsare och denna grupp var 16 % av de tillfrågade 

barnen. Med storläsare menas de barn som läser i stora mängder och i flera genrer 

och snabbt läser igenom de böcker som finns tillgängliga. Wåhlin och Asplund 

Carlsson diskuterar kring att det måste satsas på bokläsandet, framförallt för 

småläsarna och mellanläsarna. För storläsarna gäller det att tillfredsställa deras 

behov av böcker med ett väl utvecklat bokutbud (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994: 

23, 37-53, 152-153, 169-171). 

 

3 Metod och material  
Syftet med denna studie är att undersöka elevers attityder till skönlitteratur och 

utifrån den kunskapen få en förståelse för hur man som pedagog kan väcka elevers 

läslust. För att besvara denna studies forskningsfrågor är kvalitativa metoder 
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lämpliga. Martyn Denscombe (2000:132) skriver att då man är intresserad av 

emotioner och erfarenheter och svaret är för komplext för att kunna besvaras genom 

enstaka ord bör metoden som används vara av kvalitativ karaktär. Denscombe 

(2000:102-105) menar att då man använder sig av flera olika metoder i en studie 

ökar möjligheten att se resultatet ur flera perspektiv och att få en större förståelse 

kring ämnet. Detta gör också att resultatet kan bekräftas genom olika källor och 

studiens validitet ökar därmed.  

    I studien har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Med eleverna på 

den utvalda skolan gjordes semistrukturerade intervjuer för att få en djupare 

förståelse kring deras tankar och åsikter. Som en grund till de kvalitativa intervjuerna 

fick alla lärare på skolan fylla i ett frågeformulär, som delvis hade kvantitativ 

karaktär, för att ge insikt i skönlitteraturens roll och status på skolan. 

 

3.1 Urval  
Undersökningarna som ligger till grund för denna studie har utförts på en f-4 skola i 

en mellanstor svensk stad. Skolan som startade 1964 har ungefär 100 elever och 20 

anställda varav nio är klasslärare. Förutom klasslärare arbetar ett antal 

fritidspedagoger, idrottslärare, specialpedagog, lärare i svenska som andraspråk, 

resurslärare och assistenter på skolan.  

    På skolan finns sju klasser och elevantalet i klasserna varierar. I de flesta klasser är 

det ca 20 elever och en klasslärare. I två av klasserna går det fler än 30 elever, de har 

då två klasslärare. Till vissa klasser finns även resurslärare eller assistenter till de 

barn som är i behov av det.   

    En stor majoritet av eleverna på skolan har ett annat modersmål än svenska och 

några av de språk som talas på skolan är arabiska, kurdiska, persiska, finska, spanska 

och vietnamesiska. Trots att studien har gjorts på en mångkulturell skola har den 

aspekten inte ingått i studien mer än som en variabel vid urvalet av respondenter till 

intervjuerna då hälften av de intervjuade hade annat modersmål än svenska.      

    Den utvalda skolan är intressant att undersöka i denna studie då förutsättningarna 

för att väcka elevers läslust vid första anblick ses som mindre bra då skolan inte har 

ett skolbibliotek. Däremot kommer Bokbussen ca var femte vecka och ett av stadens 
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bibliotek ligger på ca 15 minuters gångavstånd från skolan. På skolan pågår även 

under våren 2008 ett läsprojekt som heter Bokjuryn2. 

    Tio lärare på skolan fick i datainsamlingens första steg i samband med denna 

studie fylla i ett frågeformulär kring hur skönlitteratur används i undervisningen. 

Tabell 1 visar en lista på lärarna och var de undervisar: 

 

Tabell 1. Lärare som fick ta del av frågeformuläret 

Lärare Antal 

Förskoleklass 2 

År 1 2 

År 2 1 

År 1-3, finsk klass 1 

År 2-3 1 

År 3 1 

År 4 1 

Svenska som andraspråk 1 

 

Dessa är de nio klasslärare samt lärare i svenska som andraspråk som arbetar på 

skolan och de valdes alla ut att svara på frågeformuläret då de gemensamt ger en bild 

av skönlitteraturens roll, status och användande på skolan.  

    De åtta elever som intervjuades går i år 3 och 4. Denna ålder på elever valdes ut 

eftersom att de i år 3 och 4 oftast har automatiserat sin läsning och kan läsa 

skönlitterära böcker på eget initiativ och efter eget intresse. Elever i år 3-6 är i en 

period som brukar kallas slukaråldern, det är en period då barnet läser det mesta och 

prövar sig fram i olika genrer ( Fylking 2003:32).  

    Urvalet av de åtta eleverna som intervjuades i datainsamlingens andra del gjordes i 

två steg. Först gjordes ett strategiskt urval i form av kategorisering av de elever som 

                                                 
2 Bokjuryn är ett nationellt projekt som har som mål att stimulera barns läslust och visa respekt för barn och 

ungdomars egna val av böcker. Att eleverna på skolan är med i Bokjuryn innebär att skolan har köpt in vissa 

böcker som är utvalda till projektet. Böckerna är indelade i olika ålderskategorier och är alla skrivna under det 

senaste året. Projektet går ut på att eleverna ska läsa så många böcker de kan av de böcker som är utvalda och 

sedan rösta på de böcker de tycker är bäst för att på så sätt rösta fram årets bästa böcker. Den författare som har 

skrivit den bok som får flest röster av alla deltagande skolor i Sverige vinner då ett litteraturpris. Skolklasserna 

som är med och röstar kan också vinna priser i form av presentkort på böcker, böcker eller författarbesök 

(Barnens bibliotek 2007 ). 
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fått ett medgivande till intervjun av sina föräldrar. De delades in i fyra kategorier: 

ålder, kön, svenska som modersmål eller svenska som andraspråk, detta för att få en 

så stor variation på de elever som intervjuades som möjligt. Trots att genusaspekten 

var en variabel vid urvalet till intervjuerna undersöks inte skillnader och likheter i 

elevernas tankar beroende av kön i denna studie. Urvalet gjordes så främst för att det 

skulle bli så representativt som möjligt för skolan som helhet. Trost (2005:117-119) 

menar att ett strategiskt urval av dem som intervjuas innebär att man får en större 

variation i urvalet, vilket ökar chansen till ett mer tillförlitligt material. Ett strategiskt 

urval är även enligt Denscombe (2000:19) en bra kombination till det slumpmässiga 

urvalet, då urvalet blir representativt men med en viss systematik.  

    I nästa steg valdes, utifrån de fyra kategorierna, åtta elever slumpmässigt ut genom 

lottning. Denna urvalsmetod valdes för att ge en så representativ bild som möjligt av 

alla elever som ingick i den totala urvalsgruppen men att samtidigt ge en variation av 

variabler i form av ålder, kön och modersmål. Då det endast finns en flicka i år 4 som 

har svenska som modersmål och denna flicka inte valde att delta i intervjun fick två 

flickor från kategorin flicka i år 4 med annat modersmål än svenska väljas till att 

delta i intervjun. Trots detta blir urvalet representativt för skolan då en majoritet av 

skolans barn har annat modersmål än svenska samtidigt som barnens modersmål 

endast var intressant som en variabel vid urvalet och inte för studiens resultat. 

Genom att urvalet är representativt ökar även studiens reliabilitet då materialet från 

intervjuerna visar en representativ bild av de attityder som finns till läsning av 

skönlitteratur bland eleverna på skolan. 

 

3.1.1 Avgränsning och bortfall  

Denna studie fokuserar inte på aspekter som modersmål eller genus utan har som 

syfte att ge en mer generell bild av elevers tankar kring skönlitteratur. 

Undersökningen ämnar dock inte vara allmängiltig för alla elever i grundskolans 

tidigare år utan meningen är att ge en inblick i hur eleverna på denna skola tänker 

kring skönlitteratur och därigenom kan denna kunskap väcka tankar och idéer som 

går att tillämpa även på andra skolor.  

    Av de tio frågeformulär som delades ut till lärarna lämnades åtta stycken tillbaka. 

Detta påverkar inte materialets reliabilitet då det gick att få en övergripande bild av 

lärarnas synpunkter då lärare från alla år lämnade in frågeformuläret och de som 
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uteblev var frågeformulär från en lärare från år 1 och från en lärare i år 3. Däremot 

lämnade andra lärare från samma år in och fick på så vis representera det skolåret. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder och genomförande 

Datainsamlingen till denna studie har skett i två steg. Först med en delvis kvantitativ 

metod i form av frågeformulär och därefter med kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Genom att använda två olika metoder ökar 

undersökningens validitet då det går att jämföra svar mellan frågeformulären och 

intervjuerna.  

    Till en början fick lärarna på skolan fylla i ett frågeformulär där de kunde ge sin 

bild av hur de ser på skönlitteraturens roll i skolan och hur de tycker att man bör 

använda den i undervisningen. Vissa av frågorna hade fasta svarsalternativ, till 

exempel kring hur ofta vissa arbetsmetoder används eller vad eleverna i klassen har 

inflytande över i undervisningen när det gäller skönlitteratur.  Vissa av frågorna i 

frågeformuläret hade öppna svarsalternativ då dessa frågor krävde ett svar där 

lärarna kunde uttrycka sig med egna ord och inte bli begränsade av redan 

förbestämda svarsalternativ.  

    När frågeformuläret utformades användes inga negationer i frågorna, vilket 

underlättar tolkningen av frågorna. Frågorna var även formulerade som en fråga i 

taget och i de fall följdfrågor var nödvändiga utformades de som en ny fråga. Långa 

frågeformuleringar, krångliga och värdeladdade ord har också undvikits. Genom att 

ha detta i åtanke vid utformandet av frågeformuläret ökar också dess reliabilitet då 

detta var ett steg i att eliminera missförstånd. Även Trost beskriver dessa detaljer 

kring svarsalternativen som något man bör ha i åtanke vid frågeformulärets 

utformande och små detaljer är viktiga för helhetsintrycket (Trost 2001:78-91). 

    Frågeformuläret delades personligen ut till alla lärarna och därefter hade de en 

arbetsvecka på sig att svara på frågorna. Frågeformuläret var konfidentiellt men 

numrerat så att det skulle vara möjligt att fråga den som skrivit svaret om något var 

otydligt eller oklart, detta för att öka materialets reliabilitet. Även frågeformulärens 

validitet ökade genom att lärarnas svar var konfidentiella på så sätt att de fritt kunde 

uttrycka sina åsikter och inte behövde känna press att svara på ett sätt som de inte 

stod för. 

        Svaren som lärarna gav i frågeformuläret har legat till grund för utformandet av 

den intervjuguide som, vid materialinsamlandets nästa steg, användes vid de 
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semistrukturerade intervjuerna med eleverna i år 3 och 4. Intervjuer ger en djupare 

förståelse i ämnet vilket är en fördel då elevernas svar kan användas som en 

utgångspunkt för hur läslust ska kunna väckas hos eleverna. I och med att 

informanternas svar på intervjufrågorna speglar elevernas attityder och åsikter kring 

läsning av och arbete med litteratur är validiteten i studien hög. Elevernas svar på 

intervjufrågorna ger en insikt i hur de vill att undervisningen och miljön ska vara för 

att deras läslust ska väckas och stimuleras. Därmed är det en hjälp till att besvara 

undersökningens forskningsfrågor.  

    Det är även en fördel med att göra semistrukturerade intervjuer då följdfrågor kan 

vara nödvändigt för att få förståelse för elevernas svar eftersom de ibland svarar 

fåordigt eller på sådant sätt att man behöver mer förklaring till deras svar. Detta 

menar även Denscombe (2000:132) som skriver att då man ska göra en 

undersökning som kräver djupare och mer detaljerad information är intervjuer 

befogade som datainsamlingsmetod. Genom semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren möjlighet att vara mer flexibel när det gäller till exempel frågornas 

ordningsföljd och den som intervjuas får möjlighet att utveckla sina åsikter.  

    I denna studie har åtta barn intervjuats. Trost (2005: 38) anser att det finns vissa 

skillnader mellan att intervjua barn och att intervjua vuxna, till exempel har barn 

svårare att koncentrera sig under längre tid och därför kan intervjuerna bli korta och 

man får istället intervjua fler barn. Trost påpekar även att motivation är en viktig 

aspekt vid intervjuer av barn. När eleverna i urvalsgruppen fick information om 

intervjuerna blev de försäkrade om att deltagandet var frivilligt. De blev även 

informerade om att deras deltagande var viktigt för studien, oavsett deras inställning 

till att läsa böcker, då detta var en möjlighet att få uttrycka sina åsikter kring hur 

undervisningen och skolmiljön är utformad. Detta stärker även studiens reliabilitet 

då inte enbart de läsmotiverade valde att delta vid intervjuerna. Istället deltog främst 

de som var motiverade till att bli intervjuade oavsett inställning till läsning.  

    När urvalet av de åtta eleverna skulle göras fick alla elever i år 3 och 4 på skolan 

först information om studiens syfte och mål och blev därefter tillfrågade om vilka 

som skulle vara intresserade av att delta vid intervjuerna. De fick därefter ett brev (se 

bilaga 2) med information som presenterade mitt arbete. Detta brev var till för att 

elevernas föräldrar skulle läsa och sedan skriva under om de tillät deras barn att delta 

i intervjun.  
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    Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär följdes intervjuguiden med viss 

flexibilitet under intervjuerna. Alla frågor togs upp men frågornas ordningsföljd 

varierade utifrån vad eleverna svarade och vissa av barnen behövde fler följdfrågor än 

andra. Alla intervjuer började dock med att eleverna fritt fick berätta kring sitt 

förhållande till läsning av böcker. Detta för att eleven skulle få berätta om något 

utifrån sig själv och känna sig trygg i situationen. Att börja med en enklare och 

övergripande fråga menar även Denscombe (2000:151) är viktigt att tänka på då man 

kan få in värdefull bakgrundsinformation kring den som intervjuas. Genom den 

förförståelse som lärarnas frågeformulär gav kring skolans arbete med skönlitteratur 

ökade validiteten i vissa av elevernas svar, till exempel då de svarade på frågor kring 

vilka arbetsmetoder som användes i undervisningen, då dessa svar kunde jämföras 

mellan varandra.  

    Trost (2005:44) påpekar att det är viktigt att intervjuerna genomförs på en lämplig 

plats. Vid denna undersökning gjordes intervjuerna på skolans fritids. Här kunde 

eleverna som intervjuades sitta bekvämt i en soffa och samtidigt är fritids en mer 

neutral plats för eleverna än i ett klassrum eller ett av lärarnas konferensrum. Genom 

att eleverna kände sig trygga på platsen för intervjun ökar också intervjuns validitet 

på det sätt att eleverna svarar mer genomtänkt än om den skulle bli störd eller 

påverkad av andra elever samt att miljön minskar risken att eleven känner sig osäker 

eller pressad.   

   Intervjuerna dokumenterades med hjälp av bandspelare. Denscombe (2000:145-

147) diskuterar kring för- och nackdelar med inspelade intervjuer. Till fördelarna hör 

att intervjun bevaras och kan kontrolleras av andra om det skulle vara nödvändigt. 

En nackdel med att använda bandspelare är att det endast är den muntliga 

kommunikationen som får utrymme. Ett sätt att komma runt detta problem är att 

använda anteckningar som kompletterar den information som inte hörs på bandet, 

menar Denscombe. Därför gjordes, utöver inspelning, minnesanteckningar direkt 

efter intervjun om något särskilt uttrycktes i elevens icke-verbala kommunikation, 

som till exempel kroppsspråket, vilket inte kan höras på en inspelning. På så sätt ökar 

studiens reliabilitet då den inspelade versionen och de skriftliga anteckningarna 

kompletterar varandra och ger en mer fullständig bild av intervjusituationen.  
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3.3 Databearbetning och analysmetod 
En del av resultatet från frågeformuläret var av kvantitativ karaktär. Det finns en 

mängd programvaror som underlättar databearbetningen av kvantitativt material 

(Denscombe 2000: 208). Då det kvantitativa materialet i frågeformulären var i så 

liten mängd kunde dock dessa data enkelt bearbetas och analyseras utan hjälp av 

datorn genom att manuellt anteckna likheter och skillnader i lärarnas svar. 

    När samtliga elevintervjuer var klara transkriberades de för att analys lättare skulle 

kunna göras av elevernas svar. Inspelningarna med elevernas intervjuer sparades på 

en säker plats efter att de transkriberats, och förstörs en tid efter att arbetet med 

uppsatsen är färdig. Med hjälp av den förförståelse som forskningsbakgrunden i 

denna uppsats gett, lästes, tolkades och analyserades det insamlade materialet. Vid 

denna bearbetning gick det att utläsa återkommande mönster i elevernas svar och ur 

materialet identifierades fyra teman: läslust, arbetsmetoder, läsmiljö och 

bokbestånd. Även lärarnas svar ifrån frågeformuläret bearbetades utifrån dessa 

teman och kommer i nästa kapitel att presenteras. Att identifiera olika teman och 

mönster i materialet är ett vanligt sätt att bearbeta den data man samlat in (Trost 

2005:129-130; Denscombe 2000:248). 

 

3.4 Forskningsetiska principer 
I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver. Dessa fyra huvudkrav är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

    Genom att alla inblandade i undersökningen, både lärare, föräldrar och elever, är 

informerade om studiens syfte och vet att deltagandet är frivilligt tas hänsyn till 

informationskravet. Elevernas föräldrar har fått information om studien i ett brev och 

har därefter fått ge skriftligt godkännande inför intervjuerna med deras barn. På så 

vis tas hänsyn till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls i denna studie 

genom att alla medverkande i undersökningarna samt skolan där undersökningarna 

genomfördes är anonyma.  Informationen från undersökningarna används endast till 

forskning och inte i kommersiellt bruk och på så sätt uppfylls nyttjandekravet.  
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4 Resultat 
Resultatet av studien kommer att presenteras i två delar. Den första delen 

presenterar resultatet av de frågeformulär som lärarna besvarade för att ge en 

övergripande bild av skönlitteraturens roll på skolan. Den andra delen presenterar 

resultatet av elevernas intervjuer. 

 

4.1 Resultat av frågeformulär 
Nedan kommer resultatet av lärarnas frågeformulär (se bilaga 1) att presenteras 

utifrån fyra teman: läslust, arbetsmetoder, läsmiljö och bokbestånd. 

 

4.1.1 Läslust  

Alla de tillfrågade lärarna tycker att det är viktigt att eleverna får ta del av 

skönlitteratur i skolan. Det finns dock inte en enad tanke kring varför de anser detta. 

Det vanligaste svaret är att skönlitteratur utvecklar elevernas språk och fantasi. 

Andra återkommande svar är att eleverna får empati och lär sig om olika kulturer 

genom skönlitteraturen, samt att de får en förståelse för omvärlden. Vissa av lärarna 

svarar att skönlitterär läsning är viktig för elevernas framtida läsintresse. Några av de 

tillfrågade lärarna anser att skönlitterär läsning kan vara positivt även för annat 

skolarbete som för skrivandet och en av lärarna svarar att all undervisning kan utgå 

från skönlitteratur.  

    Utifrån lärarnas svar på frågan vad de anser att läslust är för dem, kan svaren delas 

in i två kategorier. Vissa svarar att läslust är upplevelsen av att stiga in i bokens värld 

och en vilja och längtan till att läsa, medan andra svarar på hur läslust syns eller kan 

väckas hos eleverna och menar på att läslust är när eleverna frågar efter att få läsa 

eller läser utan protest.  

    När lärarna får svara på frågan om vad de tror att man som lärare ska göra för att 

väcka elevers läslust presenteras ett stort utbud av förslag. Det vanligaste svaret är att 

det ska finnas ett stort utbud av böcker. Lärarna ska också kunna entusiasmera och 

inspirera eleverna till läsning och presentera böckerna på ett inbjudande sätt, menar 

några av lärarna. Dessutom presenterades flera förslag på arbetsmetoder som de tror 

skapar läslust hos eleverna som till exempel högläsning, boksamtal, biblioteksbesök 

och ”boktips”. En av lärarna påpekar också att det är viktigt med tid för läsning.  
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    Fem av de åtta lärarna anser att deras elever generellt sett är positiva till läsning av 

skönlitteratur och att detta märks på olika sätt. Dels genom att eleverna har en 

positiv inställning till att läsa, dels att de vill läsa mer och nya böcker. Lärarna märker 

att eleverna gärna vill berätta om vad de har läst till sina kompisar. Högläsning är 

också något som vissa lärare märker att eleverna tycker om.  

   Tre av lärarna beskriver sina elever som varken positiva eller negativa till läsning av 

skönlitteratur. De anser att läsningen fungerar bra i perioder och menar att då vissa 

barn inte är vana vid läsning hemifrån har de svårt att få intresse för litteratur i 

skolan. Vissa av eleverna har också svårt att koncentrera sig då barngrupperna är 

oroliga och barnen har ”myror i kroppen”.  

 

4.1.2 Arbetsmetoder  

I tabell 2 går att utläsa på vilket sätt de åtta lärarna på skolan svarar att de använder 

skönlitteratur i undervisningen samt med vilken frekvens. Det vanligaste arbetssättet 

presenteras först och därefter i fallande ordning. 

 

Tabell 2. Hur skönlitteratur används i undervisningen 

Arbetsmetod Varje dag Varje vecka Varje månad Inte alls 

Högläsning 6  2  - - 

Bänkboksläsning 3  3  - 2  

Bokrecension 1  2  - 5  

Bokpresentation 1  - 2  5  

Boksamtal - 1  - 7  

Biblioteksbesök - - 3  5  

Bokutställning - - 1  7  

Dramatisering av 

böcker 

- - - 8  

 

Högläsning är det arbetssätt som är vanligast, då sex av de åtta lärarna svarar att de 

läser högt för sina elever dagligen. De resterande två svarar att de läser högt varje 

vecka. Därefter är ”bänkboksläsning” det vanligaste arbetssättet. Tre av lärarna 

svarar att detta är något som eleverna får göra dagligen, tre av lärarna menar att 

detta får de göra varje vecka medan två av lärarna svarar att detta är inget de gör alls i 

sin verksamhet. Bokrecension är en arbetsform som också förekommer på skolan, 

dock inte i stor utsträckning. En av lärarna hävdar att hennes elever arbetar med 
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detta dagligen, två av lärarna svarar att hennes elever gör detta varje vecka. De 

resterande fem lärarna anser att det inte förekommer alls.  

    Att arbeta med bokpresentationer är något som en av lärarna gör varje dag i 

samband med undervisningen. Två av lärarna gör det varje månad medan fem av 

lärarna inte gör det alls.  

    Boksamtal förekommer knappast alls på skolan. En av lärarna svarar att de 

samtalar kring böcker varje vecka medan resten av de tillfrågade lärarna menar att de 

aldrig gör det. Biblioteksbesök är inte heller vanligt förekommande enligt 

frågeformulärens svar. Tre av lärarna svarar att de besöker biblioteket med sina 

elever varje månad medan fem av lärarna menar att de aldrig gör det med sina elever.  

   Att ha bokutställning är inget som är vanligt förekommande på skolan. En av 

lärarna uppger att de använder denna arbetsmetod varje månad medan de resterande 

sju lärarna svarar att de aldrig har bokutställningar. Att dramatisera kring böcker 

förekommer inte alls som arbetssätt enligt lärarna. Ingen av de åtta tillfrågade 

lärarna har valt detta svarsalternativ. Lärarna kunde även välja alternativet annat 

och detta svarsalternativ har tre av de tillfrågade lärarna valt. Två av dem som har 

svarat att de aldrig besöker biblioteket svarar här att de besöker Bokbussen och en 

annan lärare svarar att skönlitteraturen är en utgångspunkt vid ordinlärning och 

läsförståelse.  

    Lärarna fick också svara på frågan om vilken möjlighet eleverna har att påverka och 

ha inflytande över användandet av skönlitteratur i skolan. Tabell 3 visar lärarnas 

svar: 

 

Tabell 3: Elevernas möjlighet att påverka skolans användning  

av skönlitteratur 

Eleverna har inflytande över undervisningen 

genom att: 

 

Ja 

 

Nej 

bestämma egen ”bänkbok” 6  2  

vara med och bestämma högläsningsbok 4  4  

får vara med och påverka skolans utbud av böcker 2  6  

påverka val av arbetssätt 1  7  

får vara med och utforma skolans läsmiljö - 8  
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Av svaren framgår att eleverna har störst inflytande över valet av egen ”bänkbok”. 

Detta svarar sex av de åtta lärarna att eleverna själva får välja. De två lärare som 

säger att eleverna inte själva får välja sin bänkbok är lärare i förskoleklassen. De 

skriver även en kommentar om att de som lärare bestämmer över hur 

skönlitteraturen ska användas och hur läsmiljö och bokbestånd ska utformas.  

    Att eleverna får vara delaktiga i valet av högläsningsbok förekommer dock på 

skolan. Fyra av de åtta lärarna menar att deras elever får vara med att fatta detta 

beslut. Två av lärarna svarar att eleverna har en möjlighet att påverka skolans utbud 

av böcker och en lärare kommenterar att eleverna får vara delaktiga i beslut om vilka 

böcker som ska köpas in. En av de åtta tillfrågade lärarna svarar att eleverna har 

inflytande över val av arbetssätt som används då de arbetar med skönlitteratur. Ingen 

av de tillfrågade lärarna anser att deras elever har möjlighet att påverka utformandet 

av sin läsmiljö. Svarsalternativet annat användes inte heller av någon lärare. 

 

4.1.3 Läsmiljö 

I tabell 3 går det att utläsa att eleverna inte har möjlighet att påverka sin läsmiljö på 

skolan. Lärarnas frågeformulär innehöll också frågor om hur de anser att en god 

läsmiljö ska vara. Av svaren kan man utläsa att det finns två olika perspektiv på vad 

läsmiljö anses vara: den fysiska miljön eller arbetsmiljön som förutsättning för 

elevernas lärande. Den fysiska miljön är det som de flesta lärarna förknippar med 

läsmiljö och de menar att det är viktigt att eleverna kan välja hur de vill sitta när de 

läser, som till exempel på en matta, i en soffa eller fåtölj. De uppger även att det ska 

vara en lugn miljö med dämpad belysning i form av läslampor och en av lärarna anser 

att lugn musik är ett bra inslag i en god läsmiljö. Två av lärarna fokuserar på hur 

arbetsmiljön är en förutsättning för lärande genom läsning. De menar att en god 

läsmiljö är när man kan arbeta i små grupper och på så sätt fånga allas intresse och 

arbeta med ordförståelse, främja koncentration och lyssnande. En av de tillfrågade 

lärarna anser att en god läsmiljö är vuxna som uppmanar till läsning genom till 

exempel högläsning. 

 

4.1.4 Bokbestånd 

Lärarna blev också tillfrågade om de tycker att skolan har ett bra utbud av böcker. De 

flesta lärarna anser att bokutbudet inte är till belåtenhet och i några av svaren kan 

utläsas att de anser att utbudet är för litet och att böckerna som finns på skolan är för 
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gamla. Att skolan saknar ett skolbibliotek är något som återkommer som negativt i de 

flesta svaren. Men samtidigt ser lärarna Bokbussen som något positivt. Det som 

några lärare också påpekar som positivt är skolans medverkan i läsprojektet Bokjuryn 

vilket har inneburit att skolan har fått köpa in nya böcker. 

 

4.2 Resultat av intervjuer 
Nedan kommer resultatet av elevernas intervjuer (se bilaga 3) att presenteras. Deras 

svar är sammanställda utifrån samma teman som lärarnas frågeformulär: läslust, 

arbetsmetoder, läsmiljö och bokbestånd. 

 

4.2.1 Läslust 

Alla de intervjuade eleverna anser att det är roligt att läsa böcker. Ett fåtal av 

eleverna tycker att det är bland det roligaste de vet. Dessa uppger att de läser sina 

böcker om och om igen och hellre läser böcker än att titta på TV. Så här positivt 

beskriver ett av barnen hur läsningen upplevs: ”Jag tycker att det är kul och läsa för 

när man läser själva boken så tror man att man är i boken och med där och istället 

för att ha en bilderbok så kan man ju, alltså då hittar jag bilderna i hjärnan själv”.  

    Andra elever menar att det är roligt att läsa om boken är bra. När eleverna ska 

förklara vad de tycker är så roligt med läsning tycker några av eleverna att det är 

avkopplande och lugnt, men de flesta svarar att läsning är spännande och att man lär 

sig nya ord och att läsförmågan ökar.  

    Om det är stökigt i klassrummet eller om boken inte är bra upplevs läsningen som 

mindre lustfylld av några av barnen ”Om böckerna är tråkiga då känns det jobbigt att 

läsa. Om jag läser en bok som är tråkig då byter jag ut den”.  

    Eleverna berättar att de läser hemma. De flesta läser, förutom sina läxor, flera 

gånger i veckan och barnen berättar att de också äger egna böcker även om de flesta 

säger att deras böcker är gamla eller dåliga. Ingen av barnen svarar att de besöker 

biblioteket på egen hand utan de passar på att låna böcker då Bokbussen kommer till 

skolan. Några av eleverna menar att de även besöker Bokbussen om den stannar där 

de bor.  

   Alla av eleverna anser att det är viktigt att barn läser skönlitteratur, dock har de 

svårt att svara på frågan varför detta är viktigt. De flesta menar att läsning av 

skönlitteratur gör att läsförmågan ökar men har svårt att formulera hur läsning skulle 
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kunna vara viktigt på andra sätt. Så här svarar ett barn på frågan om det är viktigt för 

barn att läsa böcker: ”Ja, det viktigt att läsa. Man kommer ju alltid att behöva läsa. 

Man kommer ju alltid att stöta på en massa grejer när man ska läsa, att läsa böcker är 

som träning” 

    Eleverna har även flera förslag på hur skolan och lärarna kan hjälpa till att väcka 

elevers läslust. Ett svar som återkommer hos de flesta är att hitta en bra bok som 

intresserar dem och de menar att läraren kan hjälpa sina elever att hitta en bok som 

passar. Att det är en bra läsmiljö tror även de intervjuade eleverna är viktigt för att 

alla barn ska ha ro till att läsa. Så här sa ett barn:  

 
Vissa vill kanske läsa för sig själva då kan det vara bra för dem att sitta för sig själv. Vissa 

kanske tycker att det är tråkigt att sitta själv och då vill man sitta med andra. Att ha det 

som man vill när man ska läsa kan vara ett sätt för att få dem som inte gillar böcker att 

läsa mer.  

 

4.2.2 Arbetsmetoder 

Eleverna berättar att de framförallt använder skönlitteratur i skolarbetet vid egen 

läsning. Detta är något som de flesta är positiva till så länge det är lugnt och tyst och 

de har en bra och spännande bok. Några av barnen berättar att de börjar varje 

skoldag med tjugo minuters tyst läsning. Detta är de mycket positiva till då de menar 

att dagen då börjar på ett lugnt sätt. Ett barn påpekar dock att det kan vara svårt att 

koncentrera sig på läsningen om inte boken är bra och inte klasskamraterna är tysta. 

Så här säger hon: 

 
Om det är typ tyst och det skulle vara en bra bok och alla skulle vara tysta då skulle det 

vara bra. Då skulle jag läsa mer. För ibland på morgonen när jag inte gillar boken då 

brukar det vara flera som pratar, då sitter jag och tittar på och så brukar jag också prata. 

Om alla läste så skulle jag också läsa mycket och länge men när det är flera som pratar då 

brukar jag också prata och då har jag ingen lust att läsa. 

 

Att lyssna på högläsning är också något som uppfattas som positivt av i stort sett alla 

de tillfrågade eleverna. De menar att detta är avkopplande och skönt. Eleverna är 

även positiva till att de får vara delaktiga i att bestämma vilken bok som ska läsas 

högt för klassen. Några av barnen berättar att de röstar, vilket de tycker är rättvist då 

alla får vara med och bestämma. Andra barn berättar hur deras lärare väljer en bok 
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men frågar barnen när hon har läst en stund vad de tycker om boken och om de inte 

tycker om den så byter hon bok.  

   Eleverna beskriver att de arbetar med bokrecensioner och alla anser att de var 

roliga att skriva. Däremot säger alla barnen att de inte läser sina klasskamraters 

bokrecensioner och inte använder dem för att få boktips. Barnen menar överlag att 

de väljer böcker de ska läsa utifrån egen vilja. Endast ett fåtal av eleverna säger att de 

ber lärare eller kompisar om råd när de ska välja bok och om de gör det så är det 

endast mycket sällan. Eleverna berättar att de läser på baksidan av boken för att se 

om den verkar spännande. Hur boken ser ut på framsidan är inte heller något som är 

avgörande för barnens val av bok, även om några av barnen ser det som något 

positivt om bokens framsida har en rolig bild. 

    Några av barnen berättar att de har gjort bokpresentationer utifrån en bok de har 

läst hemma och detta är ett uppskattat arbetssätt hos dessa elever. Förutom egen 

läsning, högläsning, bokrecension och bokpresentation har eleverna svårt att komma 

på hur de arbetar med skönlitteratur. De flesta av barnen har dock flera idéer på hur 

man skulle kunna använda skönlitteratur i undervisningen på ett sätt som de skulle 

uppskatta. De ger förslag som att skriva om slutet på en bok, att läsa för varandra, se 

filmatisering av böckerna, ha dockteater, ge boktips till klasskompisar och att göra 

teater och sedan filma den. 

 

4.2.3 Läsmiljö 

Alla de tillfrågade eleverna tycker att läsmiljön var viktig för deras lust att läsa. 

Eleverna menar att då de ska läsa själva i klassrummet sitter de inte gärna i sin bänk 

utan sitter hellre i en soffa och vissa av eleverna tycker om att sitta på golvet eller på 

kuddar. Alla barnen påpekar att det är viktigt för dem att deras läsmiljö är mysig och 

att det till exempel ska finnas soffor, saccosäckar eller kuddar. Vissa av barnen har 

erfarenhet av att det spelas lugn musik när de ska ha egen läsning och detta är något 

som de barnen är positiva till. De barn som inte har upplevt detta är mer skeptiska, 

”då tappar jag bort mig”, svarar en elev.  

    De är alla positiva till idén om att det ska finnas ett speciellt läsrum på skolan och 

har förslag på hur de vill att läsrummet ska se ut. Det ska inte vara så ljust i rummet 

utan alla barnen tycker att det ska finnas utplacerade läslampor så att det ska bli 

mysigt. Några av barnen föreslår att det ska spelas lugn musik på låg volym, men alla 

barnen påpekar att det är viktigt att det är lugnt och tyst i ett läsrum. Så här svarade 
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ett barn på frågan om hur de vill att ett läsrum ska se ut: ”Lite mysigt, med soffor och 

så. Det skulle vara lite mörkt och lite ljust, alltså sådana här bordslampor. Och så fick 

man bara prata lite med varandra. Det skulle vara lite musik i bakgrunden, då känns 

det lugnare”. Ett annat barn svarar:  

 
Det skulle vara så att man kunde sitta. Att det var tyst och inte vara en massa barn som 

leker där. Det skulle vara skönt om det fanns soffor och ett bord och några stolar. Kanske 

en hylla med böcker. Så hade man läst klart en bok kunde man gå och välja en ny. Jag vill 

att det ska vara tyst, annars kan jag inte koncentrera mig. 

 

4.2.4 Bokbestånd 

Eleverna är överlag nöjda med skolans bokutbud. De menar att det finns bra och 

spännande böcker. De är också positiva till att de är med i Bokjuryn då detta innebär 

att skolan har köpt in fler nya böcker. Några av de tillfrågade eleverna menar att det 

finns för få böcker och anser att de har läst de flesta av böckerna som finns. Ett annat 

klagomål är att de är för lätta eller är för tunna. En elev svarar på vad hon tycker är 

mindre bra med skolans böcker: ”Det finns böcker som är nästan för bebisar, tycker 

jag. Som är så tunna. Jag vill ha fler för sådana i min ålder. Inte sådana böcker med 

bara några ord på varje sida och sen får man bläddra”.  

    Hur mycket text som är i boken är också viktigt för de flesta av de intervjuade 

eleverna, de menar att det inte får vara för lite text och boken måste vara lagom tjock. 

Så här svarar en av de intervjuade eleverna på om det är viktigt hur mycket text och 

hur många bilder det är i boken som ska väljas: 

 
Nej men helst mycket text och en liten bild. Om det är en tjock bok men med lite text då 

känns det inte så roligt, det ska ta lite tid att läsa, det är inte roligt om man läser ut boken 

på en kvart. Det bästa är om boken går snabbt att komma in i och är lite längre. När 

boken är slut så förstår man bättre vad den handlar om ifall den är lite längre. I en 

kortare bok blir allting på en gång.  

 

De påpekar i samband med detta att de uppskattar Bokbussen som kommer till 

skolan var femte vecka och menar att där finns det många böcker att låna och de 

böcker som inte finns där kan man beställa hem.  

   När eleverna får berätta om var på skolan man kan hitta böcker säger alla elever att 

det finns böcker i klassrummet. Att det finns böcker på fritids vet inte alla elever om 
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och de som vet tycker att dessa är dåliga och slitna. Flera av barnen påpekar att de är 

nöjda med att hitta sina böcker i klassrummet, men några menar att de skulle vilja att 

det gick att hitta böcker på fler platser i skolan. De har flera påhittiga lösningar till 

hur detta skulle fungera, till exempel beskriver ett barn hur man skulle kunna ha 

böckerna ute i kapprummen så att alla skulle kunna ta del av dem.  

    Att skolan skulle ha ett skolbibliotek är något som alla barnen är positiva till. De 

menar alla att de skulle besöka det och låna böcker därifrån. Eleverna berättar att de 

vill att böckerna som finns där ska vara spännande, roliga och även förslag som 

gåtböcker och diktböcker presenteras. Ett barn ger förslaget att det skulle finnas olika 

avdelningar med olika nivåer på böckerna så att alla kunde hitta en bok som passar 

sin egen läsförmåga.  

    Barnen är även positiva till att ha både nya och gamla böcker i biblioteket. Flera av 

barnen säger att de tycker om Astrid Lindgren och anser att många av de böcker som 

skrevs för länge sedan är bra berättelser. Ett barn svarar på frågan om vilka böcker 

som ska finnas på ett skolbibliotek: ”Jag tycker om att läsa gamla böcker som de 

hittade på förr i tiden, de hade mycket bra fantasi och så. När det inte fanns en massa 

TV apparater. Jag tycker att det ska finnas både gamla och nya”.  

    Att det skulle finnas böcker från andra länder är något som eleverna är mycket 

positiva till. Barnen menar att de lär sig saker av att läsa om andra länder, till 

exempel att de får en förståelse för andra kulturer och miljöer. Ett barn svarar: ”Ja, 

det skulle vara roligt med utländska böcker. Fast inte på arabiska det förstår jag inte. 

Men jag skulle vilja läsa mer om min mammas och pappas land och var jag kommer 

ifrån”.  

    Några av barnen menar också att de skulle vilja ha böcker på andra språk än 

svenska i ett skolbibliotek och menar att detta kan vara ett sätt att lära sig ett nytt 

språk eller att förbättra sina kunskaper i sitt modersmål.  

 

5 Diskussion 
Kursplanen i svenska (Skolverket 2007 b) tilldelar skönlitteratur en viktig roll och 

menar att den ger elever möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. 

Enligt Skolverkets undersökningar (2007 a) går elevers läsförmåga och läsintresse i 

en nedåtriktad spiral. Trots att många elever fortfarande är intresserade av att läsa 

böcker har gruppen med stort läsintresse minskat.  
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    Denna studie visar att de intervjuade eleverna i år 3 och 4 är positiva till läsning av 

skönlitteratur på så sätt att de tycker om att läsa och ofta läser hemma.  Med stor 

sannolikhet beror de intervjuade elevernas positiva attityd till läsning på att de är i 

den så kallade slukaråldern vilken oftast inträffar då barnen är mellan 9-12 år. Då 

läser barn ofta mycket och är positiva till läsning eftersom de oftast nyligen har 

automatiserat sin läsning och nu kan läsa böcker efter eget intresse (Fylking 2003:32; 

Wåhlin & Asplund Carlsson 1994:23). Utifrån Nationalencyklopedins definition 

(2008) på vad en lustläsare är kan man säga att de tillfrågade eleverna i denna studie 

är just lustläsare, då de alla eftersöker spänningen och glädjen i böckerna när de 

läser.  

    I slukaråldern har eleverna en inre motivation till att läsa då känslor och lust 

skapar intresset (Stensmo 1997: 97-107). Detta kan man se som en tidpunkt då man 

borde arbeta med skönlitteratur på ett mer medvetet sätt för att utmana eleverna i 

deras läsning. På så vis kan man väcka en djupare läslust genom att använda den 

läsglädje som redan finns. Att arbeta med boksamtal är ett exempel på hur man kan 

väcka en djupare förståelse för litteratur. Eleverna får då reflektera kring den lästa 

texten och diskutera kring de tankar och känslor som väckts hos dem. Genom att 

eleverna får samtala om böcker tillsammans med andra utvecklas de 

föreställningsvärldar de skapat då de själva läst boken och på så sätt utvecklas 

barnens fantasi och erfarenhetsvärld (Chambers 1994:23-25; Langer 2005:23-24,30). 

Genom samtalet kring litteraturen sker även ett samlärande i en kommunikativ 

process vilket i ett sociokulturellt perspektiv är grunden till allt lärande (Säljö 

2000:68-69, 104-107).  Även i kursplanen för svenska betonas att litteraturen har en 

viktig roll som utgångspunkt för kommunikation och att kunskapen blir synlig genom 

språket (Skolverket 2007 b).  

    Att arbeta med boksamtal anser flera av lärarna på skolan är en del i att väcka 

läslust hos eleverna men trots det är det enbart en lärare som svarar att boksamtal 

används i undervisningen. Skardhamar (1994:71-80) menar att boksamtalet skapar 

en god grund till kreativt arbete med litteratur då det ger eleverna en gemensam bild 

av den lästa texten. Kreativt arbete är just något som eleverna i denna undersökning 

efterfrågar. De menar att de vill använda skönlitteraturen som utgångspunkt för att 

arbeta med teater, film, skriva egna slut på berättelser och boktipsa till sina 

kompisar. Eleverna har dock liten möjlighet att påverka valet av arbetsmetoder och 
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dessa arbetssätt används inte heller i någon större utsträckning. Arbete med teater 

och film används inte alls.  

    Det står skrivet i läroplanen (Lpo 94) att elever ska ha möjlighet att ha inflytande 

över undervisning och arbetssätt. Eleverna i undersökningen har många tankar och 

idéer kring hur arbetet med skönlitteratur skulle kunna förbättras eller förändras. 

Tyvärr framgår det att eleverna har litet inflytande över såväl arbetssätt som 

läsmiljön på skolan. 

    Svaren till lärarnas frågeformulär visar att skönlitteratur främst används vid 

högläsning och egen läsning. Detta är arbetssätt som eleverna också uppskattar och 

kan också användas på ett sätt som är utvecklande för eleverna. Att låta eleverna få 

njutningsläsa, det vill säga läsa långsamt och med eftertanke är något att sträva mot i 

elevernas egna läsning. Detta skapar en känsla för litteraturen som grundar sig i lust, 

vilket i sin tur skapar en inre motivation till läsningen (Skardhamar 1994:11-12; 

Stensmo 1997:97-107). 

   I uppsatsens teoridel uppges att ett sätt att utmana eleverna genom högläsning är 

att välja en bok som eleverna kan uppleva lite för svår. Då låter man undervisningen 

ske i det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen och eleverna kan då ta till 

sig litteraturen på en högre nivå och få en djupare förståelse av texten (Säljö 

2000:119-123; Körling 2003: 111-112; Chambers 1994: 65).  

    Något som de intervjuade eleverna återkommer till som en viktig faktor för att de 

ska tycka att det är lustfyllt att läsa är att de har en bra bok på rätt nivå. Detta 

stämmer överens med det som Ekström och Isaksson (1997: 54-56) säger då de 

menar att bokslukare skapas genom att ha lagom svåra böcker med vissa 

läsutmaningar. Denna studie visar att några av de tillfrågade eleverna upplever att 

skolans böcker är för lättlästa. Risken finns då att eleverna tröttnar på de böcker som 

finns och därigenom förlorar sin läslust.  

    Det är även viktigt att barn har en god tillgång på böcker (Chambers 1994: 50; 

Fylking 2003:26-34). De intervjuade eleverna upplever bokbeståndet som bra, även 

om vissa anser att det finns för få böcker. Wåhlin och Asplund Carlsson (1994: 171-

172) menar att det är speciellt viktigt med ett bra bokutbud för de barn som läser 

mest, de så kallade storläsarna, då det är viktigt att bokutbudet tillfredsställer deras 

behov. Ett sätt att tillgodose elevernas läsbehov på denna skola skulle vara ett 

skolbibliotek, vilket också lärarna efterfrågar. Enligt Skolverkets undersökning (2007 

a) är det vanligt att skolbibliotek finns på svenska skolor men då det saknas i detta 
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fall skulle det vara en god väg till att underhålla elevernas läsintresse. Om en skola 

har ett skolbibliotek visar man barnen att man värdesätter läsningen, menar 

Chambers (1994:37-41) och tillgången till ett skolbibliotek skulle då bekräfta det 

positiva förhållningssätt till litteratur och läsning som undersökningen visar att 

skolans lärare har.  

    Eleverna i denna undersökning har många tankar kring vilka böcker de tycker 

skulle finnas på ett skolbibliotek. De anser att det skulle innehålla en blandning av 

böcker som var nyskrivna och skrivna för länge sedan. Det ska finnas böcker i olika 

svårighetsgrader och de är alla positiva till att ha tillgång till böcker som är skrivna på 

andra språk eller av författare från andra länder och kulturer. Chambers (1994:18-19) 

anser att då elever får vara delaktiga i skolans inköp av böcker ökar även deras 

intresse för att läsa dem. Därför bör dessa åsikter tas tillvara om ett skolbibliotek 

kommer att upprättas på denna skola i framtiden.  

   Lärarna i undersökningen menade att eleverna inte hade möjlighet att påverka 

utformningen av sin läsmiljö, men lärarna hade ändå lyckats möta elevernas tankar 

om vad som ingick i en god fysisk läsmiljö. Både lärare och elever menar att läsmiljön 

ska vara lugn och mysig med soffor eller fåtöljer att sitta i. De vill ha dämpad 

belysning och eventuellt att lugn musik spelas. Chambers menar att miljön påverkar 

elevernas läsning och en inbjudande miljö skapar mer lust till att läsa (Chambers 

1994: 37-41).  

    Alla de tillfrågade lärarna anser att det är viktigt med skönlitteratur i 

undervisningen och menar att den är positiv för elevernas språkutveckling, fantasi 

och empatiska förmåga. De fokuserar på nyttoaspekten med läsning av skönlitteratur 

medan känslor och lust till läsningen kommer sekundärt i lärarnas svar. Kanske 

borde det vara tvärtom? Stensmo (1997:15, 103) menar att en av lärarens 

grunduppgifter är att skapa motivation och lust att lära hos sina elever.  

    Denna undersökning visar hur viktigt det är, som pedagog, att ta reda på vad 

eleverna tycker om undervisningen och sin skolmiljö. De tillfrågade eleverna i denna 

studie har många åsikter och tankar kring hur de vill att deras undervisning ska 

utformas. Tyvärr visar resultatet att dessa önskemål inte når ut till lärarna, och 

eleverna har liten möjlighet att påverka. Genom att lyssna på elevernas tankar kring 

hur de vill att arbetet i skolan ska utformas kan man som pedagog skapa en 

undervisning som är lustfylld för eleverna samtidigt som de utvecklas 

kunskapsmässigt.  
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    Jag menar att det är viktigt att ta tillvara den läsglädje som finns hos slukarålderns 

barn, låta dem få en djupare förståelse och intresse för litteratur och förhoppningsvis 

kan då läslusten hållas vid liv även efter slukaråldern.  

 

6 Avslutning 
I denna studie har skönlitteraturens roll i skolan presenterats utifrån teorier, tidigare 

forskning samt lärares och elevers perspektiv. Dessa fyra perspektiv är viktiga då man 

som pedagog planerar och genomför undervisningen i skolan. Eleverna som deltog i 

denna undersökning hade många åsikter och tankar kring hur de ville att 

undervisningen med skönlitteratur skulle se ut, bland annat önskade de mer kreativa 

arbetsformer, en mysig läsmiljö och ett skolbibliotek där de kunde hitta bra och 

spännande böcker. Elevernas åsikter är något som får stöd i de teorier som finns 

kring skönlitteraturens roll och värde i undervisningen men denna studie visar att 

praktiken inte alltid lyckas möta elevernas önskemål. Genom att ta tillvara de åsikter 

som eleverna i denna studie delar med sig av kan man som pedagog få inblick i vad 

elever tycker är viktigt för att de ska uppleva läsning av skönlitteratur som lustfylld. 

Då lustfylld undervisning skapar motiverade elever är det även viktigt att låta 

läsningen utmana eleverna kunskapsmässigt och ge dem verktyg att förstå och 

uppskatta litteratur på en djupare nivå och på så sätt få en läslust som består. 

 

 6.1 Vidare forskning 

Då forskning har visat att det finns stora skillnader i flickor och pojkars läsning hade 

det varit intressant att göra denna studie ur ett genusperspektiv. Det hade även varit 

intressant att undersöka om och hur elevers attityder till läsning av skönlitteratur på 

en mångkulturell skola skiljer sig mot en skola där majoriteten av barnen har svenska 

som modersmål. Det skulle även vara spännande att följa upp denna studie om fem 

år då de intervjuade eleverna går i år 8 och 9 och då undersöka deras attityder till 

läsning av skönlitteratur och hur deras läslust har förändrats.
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                             Bilaga 1 

 

Skönlitteratur i undervisningen    Nr 

Nu under våren 2008 skriver jag min C-uppsats om hur man kan använda 

skönlitteratur i undervisningen på ett sätt som är lustfyllt för eleverna och på så sätt 

väcka deras läslust. Med detta frågeformulär vill jag undersöka hur arbetet med 

skönlitteratur ser ut på skolan samt vad ni lärare har för tankar kring arbete med 

skönlitteratur och läsmiljö. Svaren ni ger mig på dessa frågor är anonyma och 

kommer att ligga till grund för intervjuer jag senare kommer att göra med elever i år 

3 och 4.  

Är det något ni undrar över så finns jag på skolan hela denna vecka, annars kan ni nå 

mig på: asl05001@student.mdh.se eller min handledare på högskolan Marie Öhman: 

marie.ohman@mdh.se. 

Om du vill ha mer utrymme att skriva får du gärna skriva på baksidan! 

Tack på förhand! 

 

Vänligen 

Anna Stenhäll 

 

Frågeformulär  
1. Vilket år undervisar du i? __________________ 

 

2a. Tycker du att det är viktigt att eleverna får ta del av skönlitteratur i 

skolan?  

Ja        Nej       Vet inte 

2b. Varför/ varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Vad är läslust för dig?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Vad tror du är viktigt att tänka på om man som lärare vill väcka och 

behålla elevers intresse för att läsa böcker? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. På vilket sätt använder du skönlitteratur i undervisningen 

regelbundet? 

Aktivitet    Hur ofta? 

  Varje dag                Varje vecka              Varje månad
  
        Högläsning    

        Bokrecension    

        Boksamtal    

        Bänkboksläsning     

        Biblioteksbesök           

        Bokutställning    

        Dramatisering av  

        böcker 

        Bokpresentation 

        Annat______________ 

________________________________________________________ 
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6. På vilka sätt har eleverna möjlighet att påverka hur undervisningen 

med skönlitteratur ser ut? Genom att: 

      Vara med och bestämma  Bestämma sin egen ”bänkbok” 

 högläsningsbok    

      

 Påverka val av arbetssätt Får vara med och påverka skolans      

   utbud av böcker 

 

      Får vara med och utforma skolans Annat  _________________________ 

 läsmiljö    ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

7a. Upplever du att elever, rent generellt, är positiva eller negativa till 

läsning av skönlitteratur i skolan?  

           Positiva                       Negativa        Neutrala 

7b. På vilket sätt är de positiva/negativa/neutrala? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Vilka egenskaper anser du att en god läsmiljö har? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Hur upplever du att utbudet av böcker är på denna skola?  

        Bra   

Vad är bra?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

        Mindre bra  

Vad saknar du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för att du tog dig tid att fylla i detta frågeformulär!  Du kan lämna dina svar till 

mig eller lägga detta frågeformulär i xxxx xxxxxx fack senast 22/2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mvh Anna Stenhäll 
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      Bilaga 2 

 
 

 
 
 
 

Hej! 
Jag heter Anna Stenhäll och är lärarstuderande på Mälardalens 
Högskola. Jag har under min utbildning gjort min praktik på 
xxxxxxxx skola.  
 
Nu under våren 2008 läser jag min sista termin på utbildningen och 
kommer att skriva mitt examensarbete. Jag kommer då att undersöka 
elevers attityder till böcker och läsning genom att bl a göra intervjuer 
med några barn som slumpvis kommer att väljas ut i år 3 och 4.  
 
Jag vill med detta brev presentera mig, det arbete jag ska göra och fråga 
om ert barn får delta i en intervju. Intervjuerna är självklart anonyma och 
frivilliga och resultatet kommer endast att användas för min studie. 
Om du/ni tillåter att ert barn intervjuas av mig skriv vänligen under nedan 
och lämna till mig senast måndag 18/2. Intervjuerna kommer att äga rum 
under vecka 10. 
Har du/ni några frågor så kan ni nå mig på: 
asl05001@student.mdh.se eller min handledare på högskolan, 
 Marie Öhman: marie.ohman@mdh.se 
 
Jag är också på xxxxxx vecka 7-10 och kan nås på telefon där. 
 
Tack på förhand!  
Mvh Anna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, jag ger min tillåtelse för intervju! 
 
 
Namnteckning:______________________________________________________ 
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      Bilaga 3 

Intervjuguide- elever år 3 och 4 
(kursivt är förslag på följdfrågor) 
 
Fråga 1 
Berätta vad du tycker om att läsa böcker.  
 Vilken sorts böcker läser du? 

Hur ofta läser du i skolan?  
Hur ofta läser du hemma? 

 Har du många böcker hemma? 
 Går du ofta till biblioteket? 
Fråga 2 
Berätta vad du tycker är roligt/tråkigt med att läsa böcker? 
 
Fråga 3 
Tror du att det är viktigt att läsa böcker? Varför/varför inte? 
 
Fråga 4 
Hur väljer du vilka böcker du ska läsa i skolan?  
 Är det någon som hjälper dig välja? 
 Läser du bokrecensioner?  
 Tittar du på bokens framsida? 
Fråga 5 
Hur använder ni läsning och böcker i skolan? 

Högläsning? 
Skriva bokrecension? 
Ha boksamtal tillsammans i klassen? 
Läsa tyst för sig själv/Bänkbok? 
Besök på bibliotek/Bokbuss? 
Göra utställning av böcker ni har läst? 
Göra teater från böcker ni har läst? 
Berätta inför klassen om böcker ni har läst/ge klasskompisar tips? 

 
Om ja- vad tycker du om det sättet att jobba?  
Om nej- är det något du skulle tycka vara roligt att prova på? 
 
Kan du komma på något annat sätt som skulle vara roligt att använda 
böcker och läsning på som jag inte har sagt här? 

 
Fråga 6 
Vem bestämmer vilka böcker ni ska:  

1. läsa som bänkbok? 
2. ha som högläsningsbok? 
3. låna på Bokbussen? 

 
Tycker du att det är bra eller skulle du vilja ha det på något annat sätt? 
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Fråga 7 
Var i skolan kan man hitta böcker att läsa? 
 Är det lätt att hitta en bok om du vill läsa? 
 Hur skulle det kunna bli bättre? 
 
 
Fråga 8 
Tycker du att det finns bra böcker att välja på i skolan? 

Vad är bra? 
Vad är mindre bra? 

 
Fråga 9 
Skulle du vilja att det fanns ett skolbibliotek på skolan? 
 Om ja: Vilka sorters böcker skulle du vilja att det fanns där? 
  genre? 
  från olika länder? 
  gamla/nya 
 
Fråga 10 
Hur vill du att det ska vara för att du ska tycka att det känns som bäst när du läser en 
bok i skolan? 
 sitta i soffa/på golvet/i bänken? 
 musik eller tyst? 
 belysning? 
 
 Tycker du att det går att få det så i skolan? 
 
Fråga 11 
Skulle du vilja att det fanns ett speciellt läsrum på skolan? 
Hur skulle det se ut i sådana fall? 

inredning? 
belysning? 
musik eller tyst? 

 
Fråga 12 (om eleven var negativt inställd till att läsa böcker) 
Vad skulle skolan och fröknarna kunna göra för dig för att du skulle tycka att det var 
roligare att läsa böcker? 
 Andra böcker? 
 Annan läsmiljö? 
 Jobba med böcker på ett annat sätt? 
 
Fråga 12 (om eleven var positivt inställd till läsning) 
Vad tror du skulle kunna få elever som inte tycker om att läsa böcker att vilja läsa 
mer?  

Andra böcker? 
 Annan läsmiljö? 
 Jobba med böcker på ett annat sätt?  
  
 
   
 


