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Abstract 
The aim of this study is to investigate which factors that affect students interest and desire to 
read fiction and what strategies are used to motivate reading. In order to enable this study, 
fifteen students are interviewed in class five and their three teachers through a method called 
focus groups. Focus groups are an interview method that takes place in the participens per-
sonal experiences and opinions. Participants in focus groups receive prior information about 
what should be discussed before and at the interview session. 
It is the participants discussions and reasoning that are important and then analysed and used 
as data for the exam project. The results of the study show that the participants reading of 
fiction is characterized by a variety of factors that should benefit from reading. The primary 
and most important factor for favouring the literary reading is the choice of fiction literature, 
it should preferably be appealing and exciting. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers intresse och lust 
till att läsa skönlitteratur och vilka strategier som används för att motivera till läsning. För att 
möjliggöra denna studie intervjuas femton elever i en klass fem och deras tre lärare genom en 
metod som kallas fokusgrupper. Fokusgrupper är en kvalitativ intervjumetod som grundar sig 
helt på deltagarnas personliga upplevelser och åsikter. Deltagare i fokusgrupper får i förhand 
information om vad som skall diskuteras vid intervjutillfället. Det är deltagarnas diskussioner 
och resonemang som sedan analyseras och används som data till examensarbetet.  

Resultatet av studien visar att deltagarnas läsning av skönlitteratur präglas av en rad olika 
faktorer som skall gynna läsningen. Den främsta och viktigaste faktorn för att gynna den 
skönlitterära läsningen är valet av skönlitterär bok, den skall helst vara tilltalande och spän-
nande.  
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1.Bakgrund 
Fram till den dagen då mina kvalitativa intervjuer ägde rum med elever i en årskurs fem var 
jag helt säker på vilka faktorer som påverkade deras läslust till skönlitteratur. Jag trodde mig 
veta precis vad inom litteraturundervisningen i svenskämnet som fungerade för elever att till 
exempel träda in i skönlitterära världar, men framför allt trodde jag mig veta vilka faktorer 
som påverkade elevers läslust negativt. När jag studerade ämnet Svenska på lärarutbildningen 
läste jag litteratur av Aidan Chambers (2014), hedersdoktor vid Umeå universitet, University 
of Gloucestershire samt Oxford Brookes University och av läraren Britta Stensson (2006) på 
Rannebergen i Angered, då stod det glasklart för mig att mitt examensarbete skulle handla om 
skönlitterär läsning i Svenskämnet. Chambers beskriver nämligen i sin forskning i boken: 
Böcker inom oss och omkring oss att elever på ett känslomässigt plan kan och blir tillfredsstäl-
las av olika möten med böcker och andra texter. Samtidigt finns det forskning som visar att 
den skönlitterära läsningen minskar trots den viktiga innebörden av läsningen för människan 
(Chambers, s.39-40, 2014). Stensson (2006) beskriver i hennes bok Mellan raderna. Strate-
gier för en tolkande läsundervisning hur man som lärare med sina elever skapar ett läsande 
klassrum med hjälp av olika strategier för att utveckla den egna läsningen och på så sätt blir 
en erfaren läsare (Stensson, s. 30-34. 2006). 

Den absoluta grunden till mitt examensarbete är mina egna erfarenheter från min egna skol-
gång och mina upplevelser av hur jag upplevde skönlitterär läsning som uttråkande och 
mycket styrt av mina lärare. Stensson (2006) beskriver i sin bok så kallade ”ovan läsare” som 
är en läsare som i princip endast uppfattar ord och bokstäver utan reflektion eller större förstå-
else för det faktiska skrivna ordet och innebörd (Stensson, s.26, 2006). Den ovana läsaren 
skulle nog vara den rätta definitionen av mig som läsare i grundskolan. En ”erfaren läsare” 
som beskrivs som en ansvarstagande, reflekterande och tillbakablickande läsare som systema-
tiskt läser en text och får djupare läsupplevelse med hjälp av lässtrategier och litterära före-
ställningsvärldar är en den så kalla ”nya läsaren” (Stensson, s.26, 2006). Förmodligen är detta 
en av förklaringarna till att jag alltid har jag känt stor avund på de människor som i timmar 
slukats av romaner och med glädje påbörjat nästa bok oavsett antal sidor eller storlek på bok-
stäver i boken. Flertalet gånger har tankar kring varför vissa människor är bokläsare och andra 
inte, eller varför det finns människor som har stort intresse för att läsa skönlitteratur och andra 
som har mindre intresse.  

Avsikten med min studie är dels att undersöker vilka faktorer som påverkar den skönlitterära 
läsningen hos elever både i skolan och på fritiden, men även vilka så kallade regler som råder 
för den skönlitterära läsningen i klassrummet. Med regler menar jag till exempel att en lärare 
eventuellt bestämmer vilka skönlitterära verk som skall läsas eller reglerade biblioteksbesök 
eller upprätthåller andra sorters regler eller rekommendationer för att gynna läsningen i sko-
lan. För att kunna undersöka dessa frågor behöver jag också ta reda på elevernas intresse till 
att läsa skönlitteratur och undersöka vad det är för faktorer som ligger till grund för vad som 
skapar dessa intressen eller ointressen. För att grundligt undersöka vilka så kallade regler eller 
strategier som lärare använder sig av i klassrummet för att gynna läsningen så kommer jag 
också att intervjua lärare i Svenskämnet om skönlitterär läsning. 

Enligt Skolverkets (u.å.) direktiv så är Svenskämnet den kurs som studeras flest timmar i 
grundskolan, rättare sagt 1490 timmar per läsår, som tätt följs av Matematik på 1125 timmar 
(Skolverket, u.å.). Eftersom att Svenskämnet tilldelas mest undervisningstimmar och att Lä-



 

2 
 

roplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) bland annat uttrycker i 
kunskapskraven Svenska följande:  
          Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt/gott flyt/   

mycket gror flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande 
/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra enkla, kronolo-
giska/utvecklande/välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med viss/relativt god/mycket god koppling till sammanhanget visar eleven, 
grundläggande/god/mycket god läsförståelse (Skolverket, s. 233, 2011).  

Med tanke på kunskapskraven i Svenskämnet finner jag läsundervisningen och skönlitterär 
läsning mycket intressant och relevant att undersöka eftersom att det är en vital del i elevens 
skolgång för att möjliggöra skolgången och ett godtagbart betyg. Enligt Skolverket så krävs 
det en rad olika läsförståelseprocesser som eleven bör behärska för att uppnå kunskapskraven 
i svenska. Läsförståelseprocesserna eleven skall behärska är fyra processer: Hittad efterfrågad 
information, Dra enkla slutsatser, Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 
och granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (Skolverket, u.å.). 

Judith A. Langer (2015) som både är utsedd till hedersdoktor vid Uppsala universitet och pro-
fessor vid State University of New york i Albany bedriver forskning kring ungdomar och 
skönlitteratur och beskriver hur litteraturen vi människor möter i våra liv har mycket stor be-
tydelse både för den personliga utvecklingen mentalt och utbildningsmässigt. Framförallt vi-
sar stora delar av hennes forskning vilken positiv effekt litteraturen har på människans liv 
(Langer, s.17, 2015), denna vetskapen gör mig ännu mer intresserad av att undersöka ämnet 
vidare och ta med nya kunskaper in i läraryrket. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för elever och lärares resonemang 
kring vilka lässtrategier och faktorer som används i klassrummet för att gynna och motivera 
läsning av skönlitteratur.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilka strategier används i klassrummet för att utveckla elever till läsare av skönlittera-
tur? 

 Vilka faktorer och regler påverkar elevernas läsning av skönlitteratur i klassrummet? 

 Har elever och lärare olika uppfattningar kring vilka faktorer som gynnar läsningen 
och kring vilka lässtrategier som används i klassrummet? 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Aidan Chambers beskriver en rad olika faktorer som påverkar en människas lust till att läsa 
skönlitteratur och för att finna intresse för läsning. Chambers beskriver i första hand en 
cirkelmodell som består av faktorer som är beroende av varandra. De faktorer som den 
läsande cirkeln innehåller är följande: ”Välja bok” i någon form på någon plats eller plattform 
som verkar tilltalande för individen, ”ges möjlighet att läsa” inom en tidsram på blandade 
tillfällen och lyssna på högläsning till exempel i hemmet eller klassrummet, ”diskutera böck-
er” organiserat eller spontant med familj eller med en lärare. Det viktigaste som framgår av 
cirkelmodellen är ”stöd” i de olika delarna av vuxna i sin omgivning till sin läsning (Cham-
bers, 2014, s.15). Chambers påpekar flertalet gånger i sin forskning att ”varje val är beroende 
av tillgång” vid val av litteratur (Chambers, 2014, s.16). I boken Böcker inom oss och om-
kring oss av Aidan Chambers beskriver han mer ingående sex faktorer som påverkar männi-
skans val och intresse för litteratur, främst till valen av skönlitteratur. Dessa faktorer finns 
också med i cirkelmodellen. Dessa faktorer är följande: att välja bok, att ”läsa” olika texter, 
tid till läsning, plats att läsa på, reaktion och respons till boken och vuxenstödet för litteratur 
(Chambers, 2014, ss.16-24).  

Den första faktorn, men också en av de viktigare, möjlighet som läsare att välja bok ligger till 
grund för att utvecklas till en erfaren läsare. Enligt Chambers finns det en rad olika faktorer 
för bokvalet som styr. Till exempel krävs en väl utvald plats som bör ha stor yta, god belys-
ning samt ett gott arrangemang av böckerna med välplanerad skyltning. Skyltning av böcker i 
till exempel ett skolbibliotek bör skapa intresse och uppmärksamhet för att tilltala olika sor-
ters läsare. Som lärare eller annan personal krävs ett intresse och god skötsel av ett skolbiblio-
tek (Chambers, 2014, s.29-31). Även Stensson (2006) beskriver att goda läsare utvecklas med 
hjälp av engagerade lärare och lärare som skapar god läsmiljö i klassrummet (Stensson, 2006, 
s.14-16). Ytterligare en viktig faktor i val av bok är tillgängligheten av böcker, Chambers me-
nar att det bör finnas flera exemplar av en och samma bok för att kunna tillfreds så många 
elever som möjligt (Chambers, 2014). 

Den andra faktorn som Chambers anser gynna den skönlitterära läsningen är att läsare skall 
omges av ett brett utbud av olika sorters texter för att lättare finna intresse för skönlitteratur. 
Till exempel bör tidningar av olika slag, broschyrer och faktaböcker finnas tillgängliga i en 
läsares miljö. 

Tredje och fjärde faktorerna enligt Chambers är tid och plats för läsning. Många forskare samt 
lärare har länge strävat efter en idealtid som skulle vara en rekommendation för alla individer 
för att utvecklas till en god läsare, dock existerar ännu inte detta. Enligt Chambers är den ide-
ala lästiden för att utvecklas till en god läsare läsning varje dag ända in i senare tonåren. Läs-
tiden regleras dock av två faktorer, koncentrationsförmåga och av intresse (Chambers, 2014, 
s.39-41). Läsning som är en komplicerad aktivitet för människan, kräver en särskild plats som 
bringar möjlighet till lugn där individen som skall läsa, faktiskt får förutsättningar till detta. 
Chambers forskning visar att elever som har särskilt anpassade så kallade läshörnor eller läs-
rum i skolan får mer ro till läsning, vilket i sin tur utvecklar eleverna till bättre läsare (Cham-
bers, 2014, s.26-27).  

Femte faktorn som Chambers beskriver som ”reaktion och respons” innebär att en tänkande 
läsare utvecklas mer och på ett djupare plan ifall individen som läser får möjligheter att besk-
riva och diskutera sina upplevelser och reaktioner på böcker hen läst. Genom att dela med sig 
av upplevelser och reaktioner av en text utvecklar människans tänkande med kan också ge 
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andra intresset eller motivationen till att läsa ett skönlitterärt verk (Chambers, 2014, ss.21-24). 
Chambers (2014) sjätte faktor, som han också anser som den viktigaste faktorn är vuxenstödet 
till yngre läsares läsning. Som vårdnadshavare, lärare, närstående eller annan typ av pedagog 
har denne individ påverkan på barnets läsning. Viss forskning påvisar att det är läsningen i 
hemmet som påverkar en individs läsförmåga beroende på i vilken gran av litteratur och hög-
läsning som individen får möjlighet till. Chambers menar dock att vuxenstödet i läsningen är 
avgörande för vilken sorts läsare en individ utvecklas till (Chambers, 2014, s.24).  

För att välja en skönlitterär bok och finna läslust enligt Chambers (2014) gör människan detta 
genom att vara helt fri i sitt val och att följa den egna instinkten för att göra bästa bokvalet. 
Att på egen fri hand välja ett litterärt verk är vanligare för vuxna än barn och bör därför ges 
möjlighet till barn att välja och vistas i textrika miljöer med gott om tid och med inspirerande 
stöd av ungdomar eller vuxna är något som Chambers anser gynna människans läslust 
(Chambers, 2014, ss.13-14). En viktig del av bokvalet för elever anses också vara att få möj-
lighet att frekvent få möjlighet till att botanisera bland olika sorters litteratur och andra texter. 
Elever som botaniserar bland olika böcker utvecklas då till mer självständiga läsare (Cham-
bers, 2014, s.38). Stensson (2006) som dock inte är en forskare inom litteratur men är en erfa-
ren lärare där beprövad erfarenhet utifrån hennes yrkesliv ligger till grund och med hjälp av 
andra forskare inom hennes område, anser jag Stensson som en säker och intressant källa i 
hennes tankar kring läsundervisning. Stensson (2006) redogör nämligen för en rad faktorer 
och strategier som ligger till grund för en god läsundervisning i skolan och som skapar erfarna 
läsare. Att skapa läsintresse tar tämligen tid och prioritering för läsning är ett krav för att ele-
ven skall få möjligheten till att utvecklas till goda läsare. Inom detta spektrum är Stensson 
(2006) överens med Chambers (2014) om att läsning av skönlitteratur och läsundervisning är 
en vital del inom Svenskämnet och behöver gott om tid och hög prioritet för att utveckla ele-
ver till erfarna läsare Stensson, 2006, ss.36-37).   

Det finns olika sorters läsare enligt båda författarna. Stensson (2006) beskriver olika sorters 
läsare, nya, kämpande eller oerfarna läsare som en kategori och vana och erfarna läsare är en 
annan kategori. Det som kännetecknar en oerfaren eller kämpande läsare är en individ som i 
regler bara uppfattar en text som självständiga ord och meningar och som ännu inte har någon 
uppövad förmåga i att vidare tolka eller koppla den lästa texten till egna erfarenheter eller får 
den lästa texten till en helhet. En ovan läsare använder sig sällan av strategier som förenklar 
läsningen eller reflekterar i regel inte på ett djupare intellektuellt plan över vad hen läser. Den 
oerfarne läsare, kämpande eller nya läsaren ser i regel bara läsning som ett tidsfördriv. En van 
läsare där emot har en uppövad förmåga att reflektera över det individen läser och träder ofta 
in i så kallade litterära föreställningsvärldar i sin läsning (Stensson, 2006, ss.15-21). Langers 
(2015) definition av litterär föreställningsvärld är en individs nuvarande förståelse och upple-
velse av sin värld i det egna sinnet. Vid varje text möter därför eleven olika textvärldar som 
motsvarar vilken annan upplevelse som helst i livet. Varje individs föreställningsvärld upp-
levs olika och skapar därför till varje text en individuell subjektiv upplevelse av texten eleven 
läser. Föreställningsvärldar i möte med olika sorters texter är därför i ständig förändring 
(Langer, 2015, ss.23-25). 

En van läsare använder sig i regler också av olika strategier, alltså olika sorters lässtrategier. 
De olika strategierna som krävs som läsare benämner Stensson som följande: ” Att göra kopp-
lingar”, ”Att ställa frågor”, ”Att skapa inre bilder”, ”Inferenser: att läsa mellan raderna”, ”Att 
bestämma vad som är viktigt i texten” och ”Att syntetisera”.  
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Den första strategin, att göra kopplingar till det man läser i en text, anses vara en mycket an-
gelägen del i människans läsande för att med hjälp av egna erfarenheter kunna ta till sig inne-
hållet. Genom att kunna göra kopplingar mellan det egna livet och till bokens innehåll kan 
också läsaren bearbeta texten i boken på ett begripligt sätt. Ännu bättre är det ifall specifika 
händelser, platser eller annat liknade som människan som läser boken erfaras själv, då kan 
läsaren koppla texten till sina egna erfarenheter och utvecklar då sitt tänkande på ett intellek-
tuellt plan (Stensson, 2006, s.69). Genom att göra kopplingar till det man läser genom skönlit-
teratur menar också Langer (2012) att detta är en mycket viktig del i läsandet för att bygga på, 
uppleva och utveckla de redan befintliga livserfarenheterna som människan har. Langer 
(2012) beskriver i sin forskning att det egentligen inte existerar en särskilt stor skillnad emel-
lan litterära erfarenheter eller erfarenheter ur det fysikaliska livet (Langer, ss.41-43). 

Den andra livsstrategin, att ställa frågor eller att undra till texten man läser är en strategi för 
att ge läsaren mer förståelse för det personen läser. För Stensson (2006) handlar denna strate-
gin om att finna det som står dolt i texten och kräver i regel att individen som läser texten be-
höver erfarenheter av det som texten bearbetar för att få en djupare förståelse och utveckla sitt 
tänkande. Dock finns det olika nivåer av att ställa frågor och undra till texten, beroende på 
vilken sorts läsare man är (Stensson, 2006, s.32). Den erfarne läsaren brukar till exempel klara 
att upptäcka budskap utöver det som faktiskt står skriver i en bok i en angiven text och kan 
genom tidigare erfarenheter av textvärldar utveckla sina tolkningar av en text (Langer, 2015, 
s.29-31). En ovan läsare klarar i regel endast att svara på frågor om texten som står i texten, 
alltså av det som faktiskt står skrivet (Stensson, 2006, s.32). 

Den tredje lässtrategin, att skapa inre bilder innefattar också våra tidigare erfarenheter av an-
tingen andra textvärldar eller fysikaliska upplevelser. Att skapa inre bilder innebär att under 
tiden man läser en text ser man i sitt sinne olika sorters bilder i vad som händer i boken man 
läser. Miljö, lukter eller andra fenomen kan alltså hjärnan föreställa sig medan läsning sker. 
Skapandet av inre bilder skapar en starkare relation till texten vi läser och utvecklar förmågan 
i vårat tänkande enligt Stensson (2006). Chambers (2012) beskriver att läsning påverkar vårt 
liv och skapandet av inre bilder när vi läser utvecklar och påverkar vårat känsloliv, intellekt 
och det moraliska tänkandet (Chambers, 2012, s.46-49). Skapandet av inre bilder kan alla 
sorters läsare öva upp, särskilt bra i diskussion med andra som diskuterar samma text de läst 
som sedan beskrivs ur var och ens subjektiva upplevelse. Detta skapar engagemang hos läsa-
ren och utvecklar individens erfarenheter av de litterära upplevelserna och världarna (Stens-
son, 2006, s.92-94). 

Den fjärde lässtrategin, inferenser, alltså att läsa mellan raderna är en strategi som den erfarne 
läsaren använder sig av vid läsning. Inferenser är en kombination av inre bilder, egna erfaren-
heter och egna idéer som skapar mening i det läsaren får till i sin läsning. Läsaren drar också 
egna slutsatser genom läsningens gång och uppfattar det icke skrivna ordet bland meningarna. 
Under läsningens gång pågår en evig process mellan det skrivna ordet och de egna erfarenhet-
erna som utvecklar individens tankegångar och intellekt (Stensson, 2006, s.33). En god öv-
ning i att öva Inferenser är genom att förutsäga och fundera över vad till exempel en bok 
kommer att handla om innan man påbörjar läsningen genom att bedömda titeln och framsidan, 
eller genom att förutspå med hjälp av detaljer i boken man läst för att förutspå vad nästkom-
mande kapitel kommer att handla om (Stensson, 2006, ss.90-92).  

Den femte lässtrategin, att bestämma vad som är viktigt i en text, är en förmåga som övas upp 
beroende på vad som är viktigt i en text. Vad som är viktigt skiljer sig beroende på vilken typ 
av text det gäller. Genomgående i detta examensarbete så gäller det skönlitterära texter. Stra-
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tegier för att bestämma vad som är viktigt i en skönlitterär bok anser Stensson vara själva 
handlingen och dess komponenter, alltså miljön, tid, huvudpersoner, olika karaktärer etc. som 
ingår i en berättelse (Stensson, 2006, ss. 95-105).  

Den sjätte och sista lässtrategin enligt Stensson (2006), att syntetisera, innebär att skapa nya 
idéer med de redan kunskaperna och erfarenheterna man har. Syntetisera liknar att generali-
sera. Avslutar man till exempel en serie av böcker eller en TV-serie och samlar sina tankar 
och reflektioner så brukar ett nytt perspektiv på hela serien framträda eller att man kan upp-
leva att ”alla pusselbitar faller på plats” eller man kan uppleva att man äntligen förstår bud-
skapet eller en meningsfullhet för hela innehållet (Stensson, 2006, s.34). Langer (2015) be-
skriver detta skede inom läsning inom skönlitteratur som ”Att stiga ut och tänka över det man 
redan vet”. Hon menar då att med hjälp av olika textvärldar som erfarenhet och egna tankar så 
uppnår läsaren nya kunskaper eller känslor som sedan appliceras på det egna livet i erfaren-
heter och i känslolivet (Langer, 2015, ss.33-35).  

 

En annan intressant synvinkel inom forskningen inom området för skönlitteratur är Bengt-
Göran Martinssons kapitel i boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning, den 
forskningen visar att PISA-undersökningen 2013 visade att elever i Sverige jämfört med tidi-
gare undersökningar att läsförståelsen minskat i hög grad (Tranberg, Olin-Scheller, 2015, 
s.197). Författaren uttrycker att det är oroande att läsförståelsen minskar och drar då parallel-
ler mellan minskad läsning av skönlitteratur som en av orsakerna. Dock håller inte Stensson 
(2006) med kring detta resonemang, eftersom att hon anser att det krävs särskilda strategier 
för läsning av skönlitteratur och andra texter för att utvecklas som läsare och för att ges möj-
lighet till intresse och djupare förståelse för litteraturen. Minskad läsförståelse behöver alltså 
inte bero på minskad läsning, utan hur själva läsandet går till (Stensson, 2006, ss. 28-30). 
Även Myndigheten för skolutveckling (2008) berör liknade resonemang som Martinsson ovan 
nämner, att det existerar en minskad läsförståelse. Dock beror detta enligt Martinssons forsk-
ning på flertalet faktorer, men behöver inte enbart bero på minskad läsförståelse. En av fak-
torerna som kan vara orsaken är individers inställning till skönlitteratur. Av olika anledningar 
kan elever känna att läsning av skönlitterära böcker upplevs antingen som positivt eller nega-
tivt. En av faktorerna som gör att läsning av skönlitteratur kan upplevas negativ är innehållet i 
boken, oförmågan till att koppla samman innehållet i boken till tidigare erfarenheter, form-
givningen av boken eller att språket i boken upplevs svårt. Lars-Göran Malmgren visar i sin 
tidigare forskning (1989) att intresse för läsning av skönlitteratur är avgörande ifall läsaren på 
något sätt kan dra kopplingar till texten eller kan förknippa texten till sitt leget liv och egna 
erfarenheter. Malmgren menar att det är ett av kraven för individen som läsare att finna det 
intressant är att boken är tilltalande eller att eleven i någon mån kunna känna igen innehåller 
från tidigare erfarenheter (Myndigheten för skolutveckling, 2008, ss. 18-20). 

Barbro Westlund, lärarutbildare och doktorand vid Stockholms universitet som har skrivit 
boken: Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren 
(2009) redogör för flertalet lässtrategier som gynnar barns läsning. Westlund beskriver sär-
skilt två sorters lässtrategier, Reciprocal Teaching – RT och Concept- Oriented Reading In-
struction – CORI (Westlund, 2009, s.13). RT är en lässtrategi som utgår från hur en erfaren 
läsare läser, alltså genom att ställa frågor till texten genom att förutspå handlingen, ställa frå-
gor, reda ut textens olika delar samt sammanfatta texten man läser genom läsningen (West-
lund, 2009, ss.75-76). RT som metod ökar i regel elevers läsförståelse genom att läraren skap-
ar kognitiva tankeprocesser hos eleverna medan de genom en gemensam interaktion i en dia-
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log mellan lärare och elever. Till exempel väljer läraren ut en gemensam text där läraren ge-
mensamt med eleverna i dialog förutspår eller ställer frågor till texten de läst, elever ställer 
egna frågor, lärare och elever klarar ut otydligheter och övar sedan på att sammanfatta texten 
de läst. I djupare detalj vägleder läraren eleverna i deras läsning genom att eleverna redovisar 
sina tankar och reflektioner om texten i klassrummet. Genom hela processen förklarar läraren 
metoden för eleverna och arbetar för att göra eleverna medvetna om deras läsförståelse (West-
lund, 2009, ss.75-79) I enlighet med metoden RT, är tillvägagångssättet nyckeln till att ut-
vecklas till en erfaren läsare (Westlund, 2009, ss.75-77).  

Lässtrategien CORI, concept oriented reading instruction, är en strategi som skall skapa läs-
förståelse och läslust genom intresse för ett ämne som elever i sin tur letar fram i olika litte-
rära källor och ger då motivation för att läsa mer. Enligt CORI samverkar läsförståelse och 
motivation. Till exempel om elever skall hitta fakta om väder och får leta fakta kring väder 
genom olika källor utvecklas en länk mellan elevens nyfikenhet och kunskapsutveckling, vil-
ket i sin tur ger motivation för att läsa mer och olika litteratur kring ett ämne för att få mer 
kunskaper (Westlund, 2009, ss.83-89) 

 

4.Teoretiska utgångspunkter 
I detta examensarbete ser jag lärande ur kognitivismens perspektiv och genom flertalet kogni-
tiva traditioner. Beroende på vilket definition av lärande man talar om, har ordet lärande olika 
definition beroende på i vilket perspektiv det definieras ur (Säljö, 2014, s.253). Läsning, som 
är en mycket avancerad aktivitet för människan, också en så kallad manuell företeelse som 
kräver mycket hjärnkapacitet är ett fenomen som benämns som en form av lärande. Inom 
kognitivismen är det människans mentala förmågor och tänkande och utveckling som står i 
fokus. Människans förståelse, minne, uppfattning av den fysikaliska omgivningen och männi-
skans känsla av meningsfullhet är centralt i kognitivismen. Jag använder mig också av en rat-
ionalistisk syn i mitt examensarbete, som innebär att människan är utrustad med olika för-
mågor i sin intelligens. Människan kan i detta perspektiv skapa förståelse för omvärlden ge-
nom andras erfarenheter och föreställa sig omvärlden och dra egna slutsatser (Säljö, 2014, 
s.268). 

Lärande i det kognitivistiska perspektivet innebär att en människa exponeras för information, 
som sedan bearbetas i hjärnan vidare till hjärnas långtidsminne. Bearbetningen i människans 
långtidsminne förväntas informationen som hamnar där överföras till och befästa till kunskap-
er när människan förstår det hen lärt sig och får sedan förmågan att använda dessa kunskaper 
rent fysikaliskt (Säljö, 2014, ss.272-273). Bruner, kognitiv psykolog på 1900-talet beskrev 
människan som en meningsskapande varelse som kunde se och förutspå mönster, skapa för-
ståelse för världen, sig själv och för andra människor och hade förmågan att skapa insikter av 
omvärlden och dess miljö. Denna syn finns kvar än idag och visar också att människans 
minne skapar meningsfullhet genom motivation och bygger ständigt på och återskapar upple-
velser i vad människan upplever och möter för intryck (Säljö, 2014, ss.274-275). Inom den 
kognitiva traditionen har arbetsminnet en stor betydelse för människans inlärning. Läsning till 
exempel anses vara en komplicerad aktivitet, som kräver att arbetsminnet i hjärnan är av god 
kondition för att manövrera en sådan komplex aktivitet. Individer kan ha ett så kallat otränat 
arbetsminne, men med hjälp av särskilda övningar ämnade för arbetsminnet så kan individer 
till exempel utan särskilda problem klara av läsning med goda resultat (Säljö, 2014, s.275). 
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Piaget, en schweizisk pedagog, utvecklingspsykolog och filosof inom kognitivismens teorier 
studerade den tänkande processen främst hos barn och intresserade sig för hur barn genom 
resonemang förstår och upplever omvärlden. Piaget beskriver två mekanismer hos människan, 
assimilation och ackommodation. Dessa två fenomen har med människans skapande av erfa-
renheter att göra. Assimilation inträffar när människan genom omvärlden bygger på sina egna 
erfarenheter medan ackommodation inträffar när människan är med om erfarenhet som sedan 
leder till ett ändrat sätt att tänka kring något eller som ändrar agerandet gentemot något på 
grund av en annan erfarenhet (Säljö, 2014, s.278-279).  

Piaget teori kring lärande är beroende av att undervisningen anpassas till elevens nuvarande 
utvecklingsstadie för att uppnå lärande. Piaget menar alltså att ifall en individ skall kunna lära 
sig något, som till exempel läsning så behöver individen befinna sig samma frekvens som det 
opererande stadiet som lärandet i sin grad kräver för att åstadkomma lärande (Säljö, 2014, 
s.281).  

Genom min tolkning av forskningslitteraturen så framgår det av några forskare att det social-
konstruktionistiska perspektivet spelar roll för människan och dess läsning av skönlitteratur. 
Upplevelsen av skönlitteratur som negativ eller positiv kan bero på individens sociala kon-
struktioner. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet inom samhällskunskapen att indi-
viden också påverkas av sociala konstruktioner, ålder och genom vilken verklighet som hen 
vistas i. Detta perspektiv, också kallat det ’’sociokulturella perspektivet’’ innebär att den fy-
siska och psykiska miljön som en människa vistas i påverkar människans liv och i andra 
strukturer (Hwang & Nilsson, 2014, s.74-75). Inlärningsteoretiker beskriver hur en handling 
av barn genom sina föräldrar uppfattas som positiva eller negativa genom att antingen belöna 
barnet eller straffa barnet utifrån hur föräldrar bedömer handlingen. Det visar också att vuxna 
individer och deras handlingar som omger ett barn kopieras över till barnet, barnet i sin tur 
kan sedan ta efter beteendet som den vuxne använder sig av (Hwang & Nilsson, 2014, s.280).   

Ytterligare en synvinkel och teori som jag använder i mitt examensarbete är ur pragmatismen. 
Pragmatismens syn på kunskap är nämligen tilltalande och stämmer till stor del överens med 
den forskningslitteratur jag gått igenom. Kunskaper inom pragmatismen är något som är an-
vändbart för att hantera livet och olika situationer som människan bemöter. För att kunna 
agera som människa i olika avseenden så anser pragmatismen att det krävs ett slags tänkande 
eller en reflektion till vad som behöver göras (Säljö, 2014, s.288-290). Dewey, filosof inom 
pragmatismen ställer sig frågande om en individs erfarenheter ifrån hemmet kan komma och 
påverka det individen lär sig i skolan och vill sudda ut eventuella gränser mellan barnets var-
dag och skolvärlden. Dewey menar på att barnets redan egna erfarenheter från hemmet och 
vardagen är ett hjälpmedel inom skolvärlden och hjälper barnet att utvecklas till en demokra-
tisk medborgare (Säljö, 2014, s.291-292). ’’Att organisera undervisning så att barnet kan 
bygga vidare på sina erfarenheter är pedagogens främsta uppgift’’ uttrycker Dewey i sin verk-
samma tid som filosof (Säljö, 2014, s.292).  

5. Metod 
I genomförandet av undersökningen valde jag att använda mig av metoden fokusgrupper. Det 
är en kvalitativ intervjumetod som möjliggör deltagarnas personliga upplevelser och åsikter 
att lysa igenom. Det är sedan intervjun som helhet och deltagarnas resonemang som analyse-
ras av studien. I mitt examensarbete undersöker jag hur elever och lärare uppfattar och resone-
rar kring de regler och lässtrategier som existerar för läsning och vilka eventuella strategier 
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som används för att gynna läsandet av skönlitteratur. Genom den kvalitativa intervjumetoden 
’’fokusgrupper’’ ges mycket goda möjligheter att undersöka just ett specifikt ämne eller di-
lemma (Davidsson, 2007, s.64). Fokusgrupper som intervjumetod har en moderator, en så 
kallad samtalsledare som i detta fall var jag, dels för att föra diskussionen framåt men också 
för att ge deltagarna det utrymme som behövs i intervjun rent tidsmässigt (Davidsson, 2007, 
s.63-69). Valet av fokusgrupper är relevant för att deltagarna har stora möjligheter att ge fria 
svar och fria argument som grundar sig i deras personliga upplevelser. Metoden ger upphov 
till att deltagarna får stort utrymme till att uttrycka sig (Davidsson, 2007, s.63-69). 
 
5.1 Urval & Avgränsningar 
Precis som annan forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, så har mitt 
materialinsamlande och min undersökning utförts enligt de forskningsetiska principer och 
forskningskrav som råder (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). 
I undersökningen har jag intervjuat tre lärare som arbetar i grundskolan. Jag har också inter-
vjuat sammanlagt 15 elever i tre sessioner av fokusgruppssamtal i en årskurs fem. Valet av 
antalet deltagare reglerades per fokusgruppsession till 4-5 elever per gång på grund av re-
kommendationen som råder om fokusgrupper som Dimenäs (2007) nämner i sin bok, 4-6 per-
sonen som mest, annars kan intervjuns kvalitet bli lidande eller missvisande. 
 
Lärarna fick i första hand ett personligt möte med mig där jag frågade i fall jag fick intervjua 
deras elever samt dem själva. Efter godkännande skickade jag ett detaljerat informationsmail 
angående undersökningens tillvägagångssätt. Alla elevers vårdnadshavare fick sedan för-
handsinformation skriftligen via deras läroplattform angående undersökningen och fick möj-
ligheten att kontakta mig för en muntlig genomgång eller för besvarande av frågor. Vårdnads-
havarna fick sedan genom läroplattformen godkänna att eleven fick eller inte fick delta i 
undersökningen. Ett sådant sätt att informera utförs dels för att få ett godkännande ifrån alla 
parter och för att enkelt kunna besvara frågor etc. kring undersökningen. Men främst för att 
undersökningen skall kunna genomföras i enlighet med de individskyddskravet som krävs vid 
undersökningar (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Berörda parter blev särskilt informerade om att 
deltagandet var frivilligt och att det var fritt i hela processen att när som helst avbryta sitt del-
tagande utan att behöva ge specifik anledning (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 
Informationen om undersökningen skickades i förhand ut till berörda lärare, elever och vård-
nadshavare. Informationen innefattade vilken institution underökningen jag bedriver samar-
bete med. Förhandsinformationen innehöll syftet med undersökningen, vilka frågor som 
skulle behandlas i det tänka intervjuerna och om vilken eventuell ny kunskap som undersök-
ningarna kunde komma att bidra med. Det betonades väl att materialet endast kommer att an-
vändas till mitt examensarbete. I mitt fall godkände alla parter att jag fick spela in intervjuer-
na för att kunna analysera materialet för att sedan kunna utföra en kvalitativ analys (Veten-
skapsrådet, 2002 s.7). 
Eftersom att undersökningarna genomfördes med minderåriga deltagare så råder samtyck-
eskrav som måste godkännas av vårdnadshavare innan en intervju kan påbörjas (Vetenskaps-
rådet, 2002, ss.9-10). Konfidentialitetskravet som råder inom forskningens principer tog jag 
extra hänsyn till reglerna gällande för minderåriga som jag intervjuat. De elever eller lärare 
som deltagit i undersökningen blir informerade om att deras identiteter inte har något med 
själva undersökningen att göra, utan det är deltagarnas resonemang kring ändamålet som är 
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intressant. Därför blir deras personuppgifter helt anonyma och det finns heller ingen anled-
ning till att deras identiteter skulle vara något annat än anonyma. 
I inspelningen behöver inte deltagarna berätta namn eller andra personuppgifter, deltagarna 
presenterade sig istället innan vi började inspelningen och själva intervjun. Konfidentialitets-
kravet råder vid inspelning av intervjuer och genom detta skyddas deltagarnas identitet (Ve-
tenskapsrådet, 2002, ss.11-12). 
Undersökningen och materialinsamlingen kommer jag inte att på något annat sätt använda till 
något kommersiellt bruk eller dylikt. Jag bedömer att de individer som deltar i undersökning-
arna heller inte kommer att kunna bli påverkade av något som nämns i forsknings principer 
(ss.13- 14) kring nyttjandekrav då deltagarna kommer att vara helt avidentifierade och endast 
kommer användas till mitt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 
Avslutningsvis så fick deltagarna och elevernas vårdnadshavare information om dem vill ta 
del av examensarbetet eller delar av de, T.ex. resultat etc. innan det publiceras så är det möj-
ligt (Vetenskapsrådet, 2002, ss.15-16). 
 
5.2 Genomförande 
Jag genomförde studien i ett enskilt grupprum med deltagare som ville ingå i fokusgrupperna. 
Jag började med en av tre grupper på 4 elever, jag presenterade mig och repeterade eleverna 
på vad intervjun gällde och att det är elevernas resonemang som är intressant och de är deras 
diskussion som är viktigt. Eleverna fick sedan presentera sig och jag berättade att jag spelar in 
intervjun och att eleverna kan undvika att nämna deras namn etc. med tanke på konfidentiali-
tetskravet. Sedan startade vi intervjun och eleverna förde ett gruppsamtal kring deras intresse 
för läsning av skönlitteratur och vilka regler eller strategier som de upplevde i klassrummet. 
Som samtalsledare ställde jag vissa fördjupningsfrågor eller ledfrågor där jag kände behovet 
att få mer kunskaper eller där jag behövd förklara djupare. Jag valde metoden fokusgrupper 
för att undersöka elevernas personliga upplevelser och åsikter, eftersom att mitt examensar-
bete grundar sig i mina egna personliga erfarenheter och upplevelser ifrån grundskolan. Valet 
av fokusgrupper i jämförelse med en traditionell gruppintervju skiljer sig åt eftersom i fokus-
grupper får varje deltagare i intervjun resonera och föra fram egna personliga åsikter och upp-
levelser utan särskild turordning (Davidsson, 2007, ss. 64-69). En risk som alltid finns vid 
undersökningar är att egna teorier och intryck eller fördomar kan komma och påverka under-
sökningen eller resultatet efter en genomförd undersökning. Innan undersökningen startade 
hade jag redan flera antaganden i vad som påverkade elevernas läsning av skönlitteratur och 
antog att det berodde på olika bestämmelser, regler och tillvägagångssätt att förhålla sig till 
som berörde elevernas läsning av skönlitteratur. Efter intervjuerna insåg jag som samtalsle-
dare och ansvarig för undersökningen att de flesta av mina antaganden inte stämde överens 
med elevernas personliga upplevelser och åsikter. 
 
 
 
 

5.3 Etisk hänsyn 
Reliabiliteten av min studie, tillförlitligheten av min studie skulle jag bedöma som hög tillför-
litlighet. Vanligaste tillvägagångssättet att mäta en studiers reliabilitet är ifall en annan fors-
kare eller person gör om studien och får samma resultat som en redan färdig studie har (Da-
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vidsson, ss.164-165, 2007). Skulle en annan individ göra om min studie, intervjuat samma 
elever och lärare så bör det bli samma resultat som jag själv kommit fram till. Därav har stu-
dien en god reliabilitet. Med hade en annan individ intervjuat andra deltagare kring ämnet 
skulle det finnas risk för att resultatet inte blivit det samma.  
Reliabilitet och validitet går hand i hand och är en kvalitetsförsäkran som genom hela proces-
sen granskas och bedömts (Davidsson, ss. 164-165, 2007). Validiteten av min studie, giltig-
heten av mitt empiriska material skulle jag kalla varierande och kommer stämma mer eller 
mindre beroende på elever, lärare och forskare som genomför en liknande undersökning med 
liknande frågeställningar. Eftersom att jag endast undersökt mina frågeställningar i en klass på 
en skola så kan det hända att elevernas och lärarnas resonemang och upplevelser stämmer för 
dem men det behöver inte betyda att samma resonemang eller resultat stämmer på en annan 
skola i samma årskurs i en annan del av Sverige. Skulle till exempel undersökningen testat i 
en liknande studie så hade förmodligen resultatet blivit annorlunda, (Davidsson, ss.164-165, 
2007) nämner detta dilemma som en möjlig konsekvens av studiens genomförande och som 
metod. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Intervju med elever 
Genom mitt empiriska material av mina intervjuer så upptäckte jag ett antal mönster och fak-
torer som verkar gynna den skönlitterära läsningen. Eleverna som intervjuades i så kallade 
fokusgrupper började med att resonera kring vad de själva tyckte om läsning av skönlitteratur. 
Majoriteten av de 15 elever som sammanlagt deltog i undersökningen i en årskurs fem hade 
över lag en god inställning till läsning av skönlitteratur och läste både i skolan och på fritiden 
i olika utsträckning. Eleverna resonerade sedan i diskussion med varandra kring vad det är 
som gör läsning av skönlitteratur intressant och lustfyllt. Av det empiriska materialet att döma 
var den främsta faktorn i skolan som gynnade deras läsintresse att själva få välja en intressant 
bok som på något sätt tilltalade eleverna som i sin tur gjorde att de ville fortsätta läsa i den. En 
bra bok definierades av flertalet elever som en bok med intressant innehåll som skapade en 
slags dragningskraft som håller uppe elevernas läsintresse. Det fanns också elever i studien 
som upplevde läsning av skönlitteratur som något uttråkande och onödigt. Dessa elever fick i 
samråd med varandra resonera i diskussion kring vad som skulle kunna vara orsaken till dessa 
upplevelser inför läsning av skönlitteratur. Dessa elever hade inget självklart svar på detta 
men tyckte sig eventuellt inte ha intresset för att läsa skönlitteratur.  

Deltagarna resonerade senare i diskussion med varandra om vilka regler eller bestämmelser 
som upplevdes råda i klassrummet kring skönlitterär läsning, om sådana fanns. Det majorite-
ten av deltagarna upplevde som särskilda regler kring val av böcker var att eleverna skulle 
undvika att läsa mycket tjocka böcker från vuxenavdelningen på biblioteket eller tjockare 
andra böcker oavsett genre. Huvudsaken vid val av skönlitterära böcker för eleverna i klass-
rummet var att boken skulle vara intressant och låta eleven känna läslust. Eleverna resonerade 
också kring deras läsning kring skönlitteratur på skoltid. Där hade eleverna ibland schemalagd 
läsning av en skönlitterär bok, men annars läste eleverna om de hade arbetat färdigt med 
andra skolarbeten, hade tid över eller vid andra tillfällen. Den mesta läsningen verkade få äga 
rum på fritiden.  

Eleverna kunde identifierade olika strategier som användes för deras läsning av skönlitteratur 
i klassrummet. En av dessa strategier beskrevs som en form av en bokklubb. Där alla elever i 
klassen skulle läsa ett visst antal sidor i deras bok i en bestämd tidsperiod. Oftast låg tidspe-
rioden på en vecka. När eleverna sedan läst de bestämda sidorna skulle eleverna genom hel-
klassdiskussioner först redogöra för vad som hänt i deras bok och höra i fall andra elever upp-
levs samma eller något annat av innehållet. Eleverna skall sedan resonera kring vad som 
kommer att ske vidare i boken tills nästa veckande läst och sedan resonera kring vad sommar-
öppet att eleverna anar vad som skall hända i boken.  

6.1.1 Intervju 1 
Första intervjun bestod av fyra elever där alla i gruppen upplevde läsning som lustfyllt och 
intressant. Eleverna uttryckte i intervjun att de ville ha mer läsning i skolan eftersom det inte 
hinner läsa så mycket hemma eftersom att det är mycket annat på fritiden som tar utrymme. 
Dock beskrev en av deltagarna hur hen kunde ligga timvis på nätterna och läsa bok efter bok 
för att resa i olika litterära världar. Deltagarna gick detaljerat igenom hur deras så kallade 
bokklubb går till i skolan. Bokklubben beskriver deltaganar i intervjun som en intressant akti-
vitet och att det ger tips på olika böcker att läsa. Dock tycker två av deltagarna att bokklubb 
som aktivitet också kan ge problem, att böcker som elever pratar om inte finns att låna på 
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biblioteket eftersom att de bara finns ett exemplar som oftast redan är utlånat. Deltagarna i 
intervjun återkommer flertalet gånger till att läsningen i skolan är för lite och att de önskar 
mer tid för skönlitterär läsning på schemat. De beskriver också att de föregående årskurserna 
läste mera skönlitteratur på skoltid och skrev fler bokrecensioner och läste fler böcker. Delta-
garna uttrycker att skönlitterär läsning kanske inte är det mest prioriterade just denna årskurs 
utan att det till exempel är matematik istället som tar mest fokus. När deltagarna resonerar 
kring vilka regler som finns för att läsa skönlitterära böcker så är de överens om att det viktig-
aste som lärarna tycker är att boken de ska läsa är intressant och skapar lust till att fortsätta 
läsa den. De går dock inte låna vuxenböcker eller för tjocka böcker. När intervjun börja nå sitt 
slut frågar jag i fall det är någon som ville tillägga något mer eller dylikt, en av deltagarna 
säger då att alla människor borde gilla att läsa böcker för att det är ett roligt sätt att resa på 
’’man kan ligga i sin egen säng men ändå ligga och kolla på skuggfigurer i en iglo i Lappland 
med en vän i boken man läser, det är ganska coolt’’.  

6.1.2 Intervju 2: 
Den andra intervjun bestod av 6 stycken deltagare vilket egentligen ligger på smärtgränsen för 
att intervjumetoden ’’fokusgrupper’’ ska bli så fungerande som möjligt. Denna intervju hade 
mer varierande åsikter kring skönlitterär läsning i jämförelse med den första intervjun. Delta-
garna hade olika intressen för läsning. Hälften av deltagarna tycket att läsning var roligt me-
dan andra hälften tyckte att läsningen antingen var tråkigt eller att skönlitterär läsning bara 
lästes i skolan för att lärarna anser det enligt deltagarna. Elevernas diskussioner och resone-
mang beskriver som föregående intervju liknande kring de regler som råder kring den skönlit-
terära läsningen i klassrummet. Dock var det en deltagare som inte kom lika mycket till tals 
som de andra, vilket också kan vara ett av dilemmana vid många deltagare. Av den anled-
ningen vid intervjuns slut frågade jag alla deltagare i fall det är någon som vill lägga till något 
om det vi har diskuterat i intervjun eller om det är något särskilt man vill förmedla eller lägga 
till. En an deltagarna, vilket också var eleven som inte kom lika mycket till tals berättade om 
hur hen älskar skönlitteratur genom ljudböcker och tycker att skolan lägger alldeles för lite tid 
till skönlitteratur på skoltid. Hen berättar också hur det bästa som finns är att lyssna till ljud-
böcker medan man utför vardagssysslor eller andra aktiviteter. Även en annan deltagare läg-
ger till att hen önska alla människor att uppleva det fantastiska men böcker och hur kul det 
kan vara att läsa skönlitteratur. De deltagare som inte får tid till läsning i skolan försöker att 
läsa desto mer hemma enligt intervjun.  

6.1.3 Intervju 3: 
Den tredje intervjun bestod av fem deltagare, dessa deltagare var inte inplanerat för att delta, 
egentligen skulle jag bara intervju två grupper, men intresset från elever var stort för att delta. 
Där av en tredje intervju. När deltagarna resonerar kring vad de tycker om att läsa och hur 
ofta så beskriver två av eleverna hur de önskar att gå låna böckerna på vuxenavdelningen på 
biblioteket och hur gärna de vill läsa Harry Potter, men som enligt lärarna har för många sidor 
och bedöms ta för lång tid att läsa för att få läsa boken på skoltid. Fler av deltagarna håller 
med om att det är en mindre bra bestämmelse att böcker med många sidor skall begränsa valet 
av böcker. Diskussionen mellan dessa elever avbryts av en elev som beskriver att hen tycker 
det är bättre att läsa böcker som är korta med stora bokstäver så att man kan känna att man 
läser ut böcker någon gång. När deltagarna resonerar kring vilka regler som råder kring den 
skönlitterära läsningen beskriver de hur valet av böcker och tiden för att läsa böcker i skolan 
är ganska fritt och att man bestämmer själv när det skall äga rum. Flera av deltagarna berättar 
hur de gärna går till biblioteket på lunchrasterna, detta är möjligt eftersom biblioteket endast 
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är ett stenkast bort. Två av eleverna berättar hur de tycker om att gå runt i biblioteket och titta 
på alla böcker som finns och bläddra i dem. Denna intervju mellan deltagarna fördelas ganska 
jämt och alla deltagare har ett större intresse för läsning av skönlitteratur, men även dessa 
deltagare som i de andra två intervjuerna uttrycker att de önskar mer skönlitterär läsning i 
klassrummet.  Denna grupp av deltagare beskriver att de gärna inte får läsa serietidningar eller 
faktaböcker i klassrummet eftersom att det inte räkans in som skönlitteratur. Om deltagarna 
till exempel ska skriva faktatexter i svenskan så får de läsa faktaböcker som ett underlag till 
texten. Vid slutet av intervjun tackade jag alla för deltagandet och frågade även dessa delta-
gare i fall det var någon som ville tilläga något eller dylikt, men här verkade alla nöjda med 
det som sagts.  

6.2 Intervju med lärare 
Till min studie intervjuade jag tre stycken lärare i en så kallad fokusgrupp. Där lärarna i för-
hand har fått information om ämnet för intervjun, lika som eleverna. Lärarna i samråd med 
varandra i en diskussion, resonerade kring vilka regler, strategier eller bestämmelser som dom 
ansåg sig identifiera i sitt klassrum för att gynna den skönlitterära läsningen. 

I hög grad identifierade både lärare och elever de strategier som användes för den skönlitte-
rära läsningen. Alltså de regler eller strategier som eleverna resonerat kring. Lärarna nämner i 
första hand att de flesta av eleverna är goda läsare men av olika skäl så tycker vissa att läsning 
är Till exempel tråkigt eller att läsning inte prioriteras för elever som har svårigheter med läs-
ning. Lärarna bekräftar som eleverna uttrycker att huvudsaken är att eleverna läser en intres-
sant bok som eleverna vill läsa i. Dock förklarar lärarna att eleverna bör undvika för tjocka 
böcker med många sidor eller för avancerat språk. Lärarna vill att eleverna ska få en god vari-
ation av de olika skönlitterära gener som finns inom litteraturen. Lärarna såg också gärna att 
det är romaner som eleverna läser och gärna inte faktaböcker eller liknande litteratur. Lässtra-
tegier för att gynna elevernas läsande används vid deras så kallade bokklubb, som även ele-
verna berättade om i studien.  Denna strategi användes för att fördjupa elevernas tankar kring 
boken de läser. Alltså att eleverna inför varandra diskutera vad de har upplevt och vad som 
har hänt i boken, samt vad som förmodligen kommer att hända och får redogöra för varför 
detta kommer att hända.  

Lärarna berättar också och diskuterar med varandra att elevernas biblioteksbesök är fria, ele-
verna går dit när de anser sig ha tid till detta och disponerar tiden själva för biblioteket. Ibland 
besöker bibliotekarien klassen och tar med de senaste ungdomsböckerna. Detta görs för att 
utöka elevernas läsning och få möjlighet till att låna nya böcker för att läsa. Ett problem av 
ibland uppstår med besöket av bibliotekarien är ifall vissa böcker anses mycket attraktiva av 
eleverna, men att inte så många exemplar finns att låna, genom detta dilemma missar vissa 
elever en läsupplevelse som de kunde haft. Lärarna berättar också att läsning av skönlitteratur 
i årskurs fem inte har samma prioritet som i tidigare årskurser, vilket beror på annan arbetsbe-
lastning för eleverna. Men lärarna ser läsning av skönlitteratur som en viktig del i skolans 
verksamhet och anser att alla elever bör läsa i den mån det går.  
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7 Diskussion 
Det framgår att förmågan att kunna läsa är ett samhällskrav i stora delar av världen och utgör 
en stor del av människans dagliga liv. Inom svenska skolan är förmågan att kunna läsa skön-
litterära och andra texter ett krav för att få ett godkänt betyg i ämnet svenska (Skolverket, 
2011, s.223) och förmågan att inhämta kunskaper genom text är mycket vanligt förekom-
mande i de olika kursplanerna i grundskolan, men även i annan samhällsinformation. Enligt 
mig som student anser jag det därför mycket relevant och intressant att undersöka vilka fak-
torer och strategier som används inom grundskolan för att uppmuntra och motivera till läs-
ning. Många aktörer är involverade i skolans värld och det utförs ständigt ny forskning och 
nya rön kring hur svenska skolans resultat ligger till. Den forskningslitteratur som jag använ-
der mig av till detta examensarbete visar olika aspekter inom läsning i skolan, främst fokus på 
läsning av skönlitteratur. PISA-undersökningen 2013 visade att elevers läsförståelse i svenska 
grundskolan hade minskat drastiskt och anledningen till detta kan enligt Martinssons forsk-
ning bero på den minskad läsningen av skönlitteratur (Tranberg, Olin-Scheller, 2015, s.197). 
Dock visar flera av den andra forskningslitteraturen jag använder mig av att så inte behöver 
vara fallet. Stensson till exempel menar på att rätt och ständig användning av så kallade läs-
strategier vid läsning av alla sorts texter, i synnerhet vid läsning av skönlitteratur är nyckeln 
till skapa erfarna läsare och är tillgängligt för alla (Stensson, 2006, s.15). För att utvecklas 
som läsare behöver individen i möte med skönlitteratur läsa litteratur som eleven kan koppla 
till det egna livet och ger möjlighet till att träda in i olika litterära föreställningsvärldar. Både 
filosofen Dewey och utvecklingspsykologen Piaget inom kognitivismen beskriver vikten av 
att möta liknande situationer som individen tidigare har erfarenhet själv och genom möte med 
liknande företeelser förmår människan att utvecklas ytterligare i sinnet och kan sedan agera 
därefter (Lidberg, 2014, s.281). Den processer kan även inträffa när människan träder in i 
olika litterära föreställningsvärldar, eftersom att litterära föreställningsvärldar inte skiljer sig 
särskilt mycket ifrån upplevelser eller av erfarenheter från den fysiska världen (Langer, 2015, 
s.31).  

Slutsatser som kan dras av min studie var att ett stor fokus läggs på att varje elev skall få möj-
lighet att läsa en bok som verkligen eleven känner är intressant och passande. Visserligen är 
chansen stor att eleven som läser en bok denna har valt själv kan träda in i textens föreställ-
ningsvärld med relevanta förkunskaper och erfarenheter, men då finns risk att bokläsandet 
endast blir ett tidsfördriv och läsaren i sig inte utvecklas i den mån som är möjligt (Chambers, 
2012, s.47). Därför drar jag ytterligare en slutsats av min studie, med hjälp av Stensson (2006, 
ss.30-34) belägg för lässtrategier och med hjälp av Langers (2015, s.23) teori om litterära fö-
reställningsvärldar. Använder individer kontinuerligt lässtrategier genom att fråga till texten, 
skapa inre bilder, läsa mellan raderna och att syntetisera så kommer eleven med tiden utveck-
las till en erfaren läsare. En erfaren läsare innebär att sinnet utvecklas, erfarenheterna ökar 
genom att individen besöker och träder in i olika litterära föreställningsvärldar och kan på så 
sätt ta med sig de erfarenheterna ut i det fysiska och mentala livet (Langer & Stensson, 
2015,2006).  
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8. Slutsats 
 

8. 1 Slutsats utifrån frågeställningarna 

8.1.1 Vilka strategier används i klassrummet för att utveckla ele-
ver till läsare av skönlitteratur? 

De strategier som identifierats i klassrummet för läsning var främst att ges möjlighet till att 
välja en skönlitterär bok som verkar intressant och tilltalande för eleven att läsa. Eleverna i 
klassen ges också möjligheten till delvis schemalagd läsning, men disponerar sedan tiden 
själva under arbetsveckorna i skolan till att läsa i sin skönlitterära bok i skolan och på fritiden. 
Ytterligare en identifierad strategi som eleverna använder sig av i skolan är en form av bok-
samtal där alla i klassen deltar i som i form av en bokklubb där eleverna varje vecka i diskuss-
ion med varandra först ställer frågor till en bestämd text både förutspår vad som kommer att 
hända i boken men också delar med sig av tidigare upplevelser av vad de tidigare läst och hur 
var och en uppfattat det tidigare innehållet i boken. En strategi som framgår genom analysen 
av materialet och som verkar tilltalande till de flesta elever i studien var inställning i deras 
klassrum kring läsning, att huvudsaken var att eleverna någon gång under dagen och i veckan 
läste skönlitteratur. 

 
 

8.1.2 Vilka faktorer och regler påverkar elevernas läsning av skön-
litteratur i klassrummet? 

Lokalt på skolan där jag utförde min studie visade en rad olika faktorer som påverkade elevers 
läsning av skönlitteratur. Lärarna i årskursen hade som en regel för eleverna att de skulle und-
vika i den mån det gick, avancerade vuxenböcker. Dessa böcker definierades som tjockare 
böcker från vuxenavdelningen på biblioteket. Faktaböcker skulle också undvikas i stor ut-
sträckning. Anledningarna till detta var att låta elever under läsåret läsa en stor variation av 
skönlitteratur. Ytterligare en faktor som i olika mån påverkar elevernas tillgång till bokval och 
läsning var närheten och möjligheten att välja sina egna biblioteksbesök för att låna och läsa 
böcker. Den största faktorn som påverkade elevernas möjlighet till läsning av skönlitteratur 
var det egna bokvalet och möjligheten tillsatt själv disponera sin lästid. En sådan faktor gyn-
nar den skönlitterära läsningen i olika grad och kan påverkas av intresse och disponering av 
den egna tiden. 

 

8.1.3 Har elever och lärare olika uppfattningar kring vilka faktorer 
som gynnar läsningen och kring vilka lässtrategier som an-
vänds i klassrummet? 

Elever och lärare verkar dela god uppfattning kring vilka metoder och strategier som används 
vid läsning av skönlitteratur. Det som lärare och elever är överens om och delar uppfattning 
kring att skönlitterär läsning skall kännas lustfyllt och intressant, eleverna får disponera sin 
lästid själva även vid lån av böcker. Eleverna skall helst undvika böcker från vuxenavdelning-
en på biblioteket och tjocka böcker som tar lång tid att läsa. Några av eleverna beskriver i 
intervjuerna vad de så kallade reglerna angående att undvika för tjocka böcker grundar sig i, 



 

18 
 

att eleverna skall möta variation i skönlitteratur. Dock börjar uppfattningarna skilja sig här. 
Flertalet av eleverna som deltog i undersökningen uttrycker att de vill ha mera läsning av 
skönlitteratur på schemat och vill få möjlighet till att läsa mer variation av litteratur och gärna 
låna de där böckerna som är av förbud, tjocka böcker från vuxenavdelningen. Lärarnas syn på 
vad eleverna behöver rent tidsmässigt och vad eleverna skall möta för litteratur verkar inte 
stämma helt överens med vad eleverna önskar. Eleverna vill gärna möta mer litteratur och mer 
tid på skoltid för att läsa.  

 

8.2 Sammanfattande slutsats 
I kombination av tid för läsning, stöd i sin läsning och möjligheten av att botanisera i litteratur 
och att använda sig av lässtrategier i läsundervisningen så väl som i den egna läsningen, så 
skulle vägen till att utvecklas till en erfaren läsare ligga nära till hands (Chambers, 2012, 
ss.39-45). Att lära ifrån min studie skulle vara en god kombination av de olika faktorerna som 
gynnar den skönlitterära läsningen och skulle kunna vara den ultimata utgångspunkten för att 
utvecklas till en erfaren läsare, egentligen inom alla åldersspann. Ser jag till mina intervjuer så 
är en slutsats att vara lyhörd till vad eleverna vill läsa för texter mycket viktig. Alla elever 
kanske inte klarar de tjocka böckerna på vuxenavdelningen på biblioteket som kommer att ta 
lång tid att läsa, men kanske är det bättre att tillåta de lever som vill läsa dessa böcker ändå, 
eftersom det just är de böckerna som skapar spänning och läslust hos eleven. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag studerar sista terminen på grundlärarprogrammet via Karlstads Universitet. Jag skriver mitt exa-
mensarbete i ämnet svenska och skönlitteratur.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad barn tycker om att läsa skönlitteratur och vilka 
faktorer som påverkar läslusten och vilka metoder eller lässtrategier som används för att gynna läs-
ningen. För att undersöka detta önskar jag att få intervjua elever i er klass och gärna er lärare genom 
intervju. Intervjumetoden jag tänker använda mig av kallas för fokusgrupper, vilket innebär att inter-
vjuer sker med 3-5 deltagare åt gången och det är deltagarnas diskussioner och resonemang som är 
det viktiga i intervjun.  Innan intervjun så får deltagarna veta vilket ämne intervjun gäller samt vilka 
frågor som skall besvaras. Ämnet är svenska och skönlitteratur och deltagandet är helt frivilligt. Jag 
önskar att spela in intervjuerna genom röstmemo på min telefon. När examensarbetet är färdigt så 
raderas inspelningarna.   

Frågor som kommer att ställas till eleverna:  

• Vad tycker ni om skönlitterär läsning?  

• Hur mycket och när läser ni i skolan? 

• Hur mycket läser ni och när på fritiden?  

• Berätta om vilka regler som ni upplever finns för skönlitterär läsning i skolan T.ex. vid val 
av bok, biblioteksbesök osv.  

Frågor till lärare:  

• Hur mycket läser ni i klassrummet och varför?  

• Vilka metoder / lässtrategier använder ni er av för att gynna den skönlitterära läsningen?  

• Vilka regler använder ni er av i klassrummet vid T.e.x val av böcker osv?  

Eftersom att jag utför en studie i enlighet med forskningsetiska principer så råder särskilda etiska ställ-
ningstaganden. Därför krävs det ett skriftligt godkännande av deltagarnas vårdnadshavare. Deltagandet i 
studien är helt och håller frivilligt och får avbrytas när som. Deltagarnas personliga uppgifter kommer inte 
på något sätt att användas och innan examensarbete är färdigt så har deltagarna samt vårdnadshavare rätt till 
att få läsa det om det finns intresse. Personliga uppgifter så som namn eller liknande kommer inte att behö-
vas för att delta i studien och kommer heller inte att spelas in. Jag bifogar ett samtyckeskrav som kan delas 
ut till eleverna.  

Hoppas att ni vill vara med i undersökningen och att vi tillsammans hittar ett passande tillfälle.  

Frågor eller annat, hör av er! 

Med vänlig hälsning  
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Bilaga 2 

 

          Hej!  

          Jag arbetar nu med mitt examensarbete inom lärarutbildningen inom svenska och skönlitteratur. Jag 
tänkte utföra en undersökning i klassen där jag genom mindre intervjuer med elever diskutera och 
resonera kring skönlitteratur i skolan och på fritiden.  

          För att möjliggöra detta så har ni fått information genom er läroplattform som skola använder sig av 
med det behövs också ett skriftligt godkännande av vårdnadshavare. Vänligen ringa in ’’ja eller nej’’ 
för ert barn och underteckna detta dokument som sedan tas med till skolan. Mer information kring 
undersökningen finns på läroplattformen ni använder. 

           Frågor? Vänligen hör av er till klassföreståndare eller till mig, kontaktuppgifter finns på läroplatt-
formen. 

          Med vänlig hälsning.  

 

 

 

 

 

          Jag godkänner deltagande i undersökningen. 

 

 

 

          Jag godkänner inte deltagande i undersökningen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift 
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