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Abstract 

The purpose with this study is to find out how pedagogues, who teach in the early years of 

primary school, motivate and stimulate all pupils so they want to read a lot of fiction. The 

research also includes finding out more about why the pedagogues work as they do. The 

research starts with a study of current literature which deals with how teachers should work 

with motivation and stimulation in school. To find out how the pedagogues work in school I 

have made qualitative interviews with four pedagogues who work in the early years of 

primary school. The result shows that all of the pedagogues motivate and stimulate pupils in 

similar ways. The pedagogues are trying to adapt their work based on what is best for the 

individuals and the rest of the group. The conclusion is that literature and the interviewed 

pedagogues agree in how to work with pupils and fiction reading. There are some factors that 

are important for the pedagogues to work with. Fiction needs to be conformal with each 

pupils reading level and it needs to be interesting. The pedagogue should be a reading model 

and invite pupils to an inspiring reading-environment. It is also important that pupils can work 

with fiction in varied ways like individual reading and reading aloud.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger, inom grundskolans tidigare år, arbetar 

med att motivera och stimulera alla elever till att vilja läsa mycket skönlitteratur. 

Undersökningen innefattar även att ta reda på mer om varför pedagogerna arbetar som de gör. 

Undersökningen inleds med en litteraturstudie över aktuell forskning inom området. För att få 

reda på hur pedagogerna arbetade i skolorna genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra 

verksamma pedagoger inom grundskolans tidigare år. Resultatet visar att samtliga pedagoger 

motiverar och stimulerar eleverna på liknande sätt. Pedagogerna försöker anpassa sitt arbete 

utifrån vad som är bäst för varje individ och gruppen. Slutsatsen är den att litteraturen och de 

intervjuade pedagogerna ger liknande svar om hur arbetet med att få eleverna att läsa 

skönlitteratur kan genomföras. Det finns några faktorer som är viktiga i pedagogernas arbete. 

Skönlitteraturen ska vara nivåanpassad och intressant. Pedagogen bör vara en läsande förebild 

och inbjuda till en inspirerade läsmiljö. Det är också viktigt att eleverna får ta till sig och 

arbeta med skönlitteratur på varierade sätt som individuell läsning och högläsning.     
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1 Inledning 

”Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser 

böckerna oss. Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars veta 

allting om oss?” Av Lennart Hellsing ur Läslust & Lättläst (Norberg 2003:88) 

 

1.1 Bakgrund 

Vikten av att både barn och vuxna läser litteratur, både skönlitteratur och facklitteratur, är 

mycket stor. Det finns flera anledningar till att elever ska läsa skönlitteratur i skolan och några 

av de viktigaste är att eleverna utvecklar sitt ordförråd, övar läshastighet, övar grammatik, 

meningsuppbyggnad och utvecklas till att bli goda läsare, anser jag.  

 

Det är oftast roligt att läsa en bok och läsningen ger tillfällen av att få leva sig in i en 

fantasivärld. Människan behöver fly verkligheten en stund för att få koppla av men även för 

att stimulera hjärnan. En del barn kan ha svårigheter med att fly verkligheten då de kan ha 

svårt för att skilja mellan fantasi och verklighet. Då är det extra viktigt att pedagoger i skolan 

är uppmärksamma och stöttar eleverna i deras läsande. Genom att läsa litteratur får eleverna 

uppleva tillfällen som kan leda till identifikation, de får möjligheter att känna igen sig själva 

genom fiktiva karaktärer och de kan identifiera sig med verklighetens livsfrågor. Eleverna får 

tillfällen av att uppleva samhörighet och kan få en förståelse för det verkliga livets 

upplevelser. Att läsa skönlitteratur ger eleverna möjlighet att öva sig att känna empati för 

andra individer. Får eleverna chanser att uppleva empati i böckerna så kan det bli lättare för 

dem att känna empati för vad som dyker upp i verkligheten, menar jag.   

 

Genom att få många tillfällen till att fantisera har eleverna större chans att känna läsglädje. 

Alla elever kommer inte från hem där läsningen är en central del och därför är det skolans 

ansvar att erbjuda många tillfällen av stimulerande och lustfylld läsning. Kraven på att 

människor i samhället ska kunna läsa är stora, man måste kunna läsa i dagens samhälle för att 

få ny kunskap och utveckla språket. Att ständigt utveckla sitt språk och läsande är viktigt och 

här har skolan en stor roll att stimulera och motivera eleverna att läsa och aldrig sluta. I skolan 

finns det möjligheter till goda läsmiljöer och nivåanpassad skönlitteratur för eleverna. Alla 

elever har rätt att känna läsglädje och läslust, anser jag. 
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Enligt kursplanen i ämnet svenska (Skolverket 2000-07) ska skolan sträva efter att eleven 

”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 

och av eget intresse”. 

 

Eftersom läsning av litteratur är en central del i skolan, vikten av att läsa är stor och jag anser 

att det kan ge många tillfällen av glädje, så vill jag gå närmare in på läsandet av skönlitteratur 

i skolan. I min forskning kommer jag att undersöka hur pedagogerna arbetar för att motivera 

och stimulera eleverna till att läsa mycket skönlitteratur i skolan. Att ta reda på hur 

pedagogerna arbetar är viktigt men jag vill även ta reda på mer om varför pedagogerna arbetar 

som de gör.  

 

1.2 Litteraturkritik 

Flertalet av litteraturen som jag har valt att ha med i mitt arbete har några år på nacken vilket 

innebär att många av källorna är skrivna på 90-talet. Jag anser inte att det är något problem då 

de fakta jag valt ut är relevanta inom mitt forskningsområde än idag. Några böcker är äldre än 

detta men jag har granskat dem kritiskt och anser att informationen jag fått fram 

överensstämmer med annan litteratur, tillkommen ett årtionde senare, och därför fungerar de i 

mitt arbete. I min forskning använder jag mig mycket av Aidan Chambers, vars böcker är från 

början av 90-talet, eftersom han är en av de mest framstående och välkände inom området 

som rör läsning av skönlitteratur.  
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1.3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att genom en undersökning gå djupare in på hur fyra pedagoger, 

inom grundskolans tidigare år, arbetar med att motivera och stimulera alla elever till att vilja 

läsa mycket skönlitteratur.  

 

För att tydligare kunna uppnå mitt syfte har jag delat in syftet i ett antal frågor 

 

Vad kännetecknar en främjande läsmiljö? 

 

På vilka sätt arbetar man med läsning av skönlitteratur i skolan? 

 

Hur stimulerar pedagogen alla elevers varierade intressen för läsning?  

 

Hur motiverar och stimulerar pedagogen såväl svaga som starka läsare? 

 

Hur kan pedagogen vara en förebild för eleverna och inspirera dem till att läsa skönlitteratur? 

 

 

 

1.4 Varför-perspektiv  

För att undersökningen ska få ett bredare perspektiv så innefattar den även att ta reda på lite 

mer om varför pedagogerna arbetar som de gör.  
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2 Litteraturstudie 

 

2.1 Främjande läsmiljöer 

När litteraturpedagogen och läraren Aidan Chambers i boken Böcker omkring oss Om 

Läsmiljö (1995:22-24) talar om läsning och läsmiljöer nämner han att för att kunna välja en 

bok och läsa den måste det finnas tillgång till böcker. Böckerna måste finnas i närmiljön och 

de ska vara lättåtkomliga när eleverna vill ha dem. I skolans värld finns böckerna oftast 

samlade i ett skolbibliotek dit hela skolans elever kan gå och botanisera och låna. Det 

viktigaste med böckerna är att de är lättåtkomliga. Med lättåtkomliga böcker menar 

författaren att det kan vara bättre att placera böcker i en korridor än i ett klassrum om det 

leder till att böckerna blir synliga och lätta att komma åt. Vidare talar författaren om att det är 

bra om biblioteket kan vara öppet så ofta som det går och att man kan göra eleverna till 

”skolbiblioteksassistenter” och därmed kan bibliotekets öppettider öka. 

 

Det är bra om det finns ett minibibliotek i varje klassrum där eleverna kan finna skönlitteratur 

men även facklitteratur och uppslagsböcker. Dessa böcker lånas oftast från skolbiblioteket 

och finns ständigt i klassrummet eller för en kortare period (Chambers 1995:24-25). 

 

Det måste finnas en vuxen på varje skola som ansvarar för biblioteket och ser till att det finns 

bra litteratur. Denna person bör tycka att det viktigaste är att böckerna ska läsas istället för att 

fokusera på hur de är placerade. Författaren har en stor erfarenhet av att om eleverna, men 

även lärarna, är engagerade i arbetet med böckerna så formas deras läsintresse därefter. Den 

eller de personer som köper in böckerna har ett stort ansvar. Beroende på vad de gillar för 

böcker, har för kunskap om vad eleverna gillar och bör läsa, formas uppsättningen böcker i 

biblioteket (Chambers 1995:24-25).  

 

Eleverna själva bör få vara inblandade i vilka böcker som ska köpas in. Chambers (1995:25-

29) nämner att man kan välja ut en representant från varje klass som samlar in information om 

vilka böcker som ska inhandlas och sedan går dessa representanter till en bokaffär och köper 

de böcker som skolans ekonomi tillåter. Att köpa skönlitteratur är dyrt. Därför är det viktigt 

att skolan undersöker andra möjligheter till att få mer litteratur till skolan, vilket kan vara 

genom olika bidrag från kommunen och staten eller andra projekt. 
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Ett bra sätt att fånga elevernas intresse för böcker är att visa upp dem eller att skylta med dem. 

Författaren skriver vidare att pedagogerna inte alltid är så populära bland eleverna och att de 

böcker som de föreslår inte alltid kommer att tas emot med varm hand. Men om pedagogerna 

arrangerar en skyltning med relativt enkla medel så försvinner fokus från dem till böckerna 

istället. För att en skyltning ska ha stor genomslagskraft behöver minst två kriterier vara 

uppfyllda nämligen att böckerna som ställs ut är valda med omsorg och att de ska fånga 

elevernas intresse och nyfikenhet för böckerna (Chambers 1995:30).  

 

Att få sitta i ett rum eller på en plats där eleverna kan fokusera och fångas av böckerna de 

läser är avgörande för dem. Författaren skriver om läshörnor eller läsrum som en viktig plats 

för läsning. I läshörnor är ofta ett hörn av klassrummet avdelat med ett antal hyllor och på 

insidan av dem kan det skapas ett mysigt klimat med kuddar och affischer. Om det används 

bokhyllor är det viktigt att ställa dem med ryggen inåt läshörnan så att eleverna kan plocka 

böcker ur den från utsidan, utan att störa de som läser i läshörnan. Vissa skolor har gott om 

plats och kan avsätta hela klassrum till läsrum. Det är viktigt att när man är i läsrummet eller 

läshörnan så visas respekt genom att vara tyst och lugn. Om det finns rum eller avdelningar på 

skolan som är avsatta för just läsning så betonar personalen för eleverna att vi på skolan 

tycker det är mycket viktigt att ta tid till att läsa böcker (Chambers 1995:37-39). 

 

För att kunna skapa en främjande läsmiljö behöver eleverna få tid till att omge sig bland 

böcker och att undersöka dem. Alla individer har en egen unik smak när det gäller litteratur 

och alla är vi beroende av friheten att få följa vår egen vilja när det gäller litteratur. För att 

eleverna ska få känna läslust och läsglädje är de beroende av att få välja en bok självmant. 

Man kan botanisera bland böcker, som Chambers uttrycker sig, på två olika sätt. Det ena är att 

botanisera spontant vilket innebär att en elev, antingen själv eller tillsammans med en vän, 

undersöker olika böcker av fri vilja eller för att de vill hitta en bok att läsa. Att botanisera 

organiserat innebär att pedagogen och klassen tittar på en skyltning av en speciell anledning 

eller att man ska hitta en bok att läsa. Pedagogen eller någon annan vuxen bör fokusera på 

eleverna enskilt genom att prata med varje elev om vad de ska välja och uppmuntra dem till 

att hitta en bok som passar just dem (Chambers 1995:42-44). 

 

Chambers (1995:42-44) talar om vikten av att känna sig hemma i en läsmiljö och att alla 

elever inte gör det. För barn som kommer från hem där det inte finns så mycket böcker är det 

extra viktigt att få lära känna denna läsmiljö tillsammans med en vuxen som man känner sig 
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trygg med och i sällskap med sina kamrater som man kan ha bokprat med. När det gäller hur 

ofta och hur lång tid som behövs för att botanisera så beror det mycket på varje situation. 

Undersöker eleverna böcker i klassrummet så räcker det med ungefär fem minuter om dagen 

men om de ska botanisera i skolbiblioteket behöver de längre tid för det. Det är viktigt att man 

som pedagog inte tror att det räcker med att eleverna har mycket god litteratur omkring sig för 

att de ska läsa litteratur. Att få undersöka och inspireras av böcker i kombination med annan 

undervisning är viktigt för att skapa läslust bland eleverna. 

 

Susanna Ekström som är litteraturpedagog och författaren Britt Isaksson skriver i Bildglädje 

och läslust (1997:56) att när eleverna är mellan 6 och 8 år så kan intresset och kunskapen vad 

gäller läsning vara väldigt olika bland dem. Författarna talar då om vikten av att det finns ett 

bibliotek i klassrummet välfyllt med olika slags litteratur som sträcker sig från bilderböcker 

till böcker man kan använda vid högläsning. Det räcker dock inte med ett bibliotek i 

klassrummet utan det är fortfarande viktigt att det finns ett skolbibliotek som eleverna kan 

botanisera bland. 
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2.2 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan 

 

2.2.1 Tyst läsning 

Litteraturpedagogen Inger Norberg säger i Läslust & Lättläst Att förebygga och reparera 

lässvårigheter och bevara läslusten (2003:98) att enligt forskare så bör varje skola och elev 

ägna minst 20 minuter åt individuell läsning varje dag. Den vanligaste formen av tyst läsning i 

skolan är att varje elev läser en bok som de har valt i skolbiblioteket eller tagit med hemifrån. 

Enligt författaren så främjar pedagoger och bibliotekarier ofta läsandet genom att utmana 

eleverna med olika belöningar om de läser mycket. Det farliga i detta menar Norberg är att 

man då som pedagog belönar mängdläsning vilket ska resultera i att elevernas läshastighet 

blir bättre. Men hon höjer ett varnande finger att inte glömma vikten av att eleverna förstår 

vad de har läst och det kanske de inte gör om de läser för snabbt. 

 

Chambers (1995:45-47) skriver om vikten av att alla elever får lästid i skolan och att vuxna 

som tycker att det är viktigt att eleverna läser måste ta tid till just läsandet. De bästa 

förhållandena är att alla elever får tid för individuell läsning varje dag och de ska läsa så länge 

uppmärksamheten och läslusten finns. Detta beror alltså på olika situationer som hur gamla 

eleverna är och hur vana de är att läsa mycket litteratur. Ett klassrum som är välutrustat med 

böcker och om pedagogen inspirerar till läsglädje, har också betydelse för elevernas 

uthållighet vad gäller tyst läsning. Om det ska sättas någon slags tid för läsning så är följande 

tänkbar; barn som är 7-8 år behöver läsa 15 minuter, gärna vid två tillfällen om dagen och de 

som är 9-10 år behöver läsa 30 minuter per lästillfälle. 

 

2.2.2  Högläsning i skolan   

Fox (2001:30) skriver att det inte finns något som helst tvivel när det gäller att läsa högt för 

barnen, högläsning är det samma som undervisning.  

 

Det går att arbeta med högläsning på flera olika sätt säger litteraturpedagogen och forskaren 

Kerstin Rimsten-Nilsson i Barnböcker och läslust (1981:156-157). Högläsning under 

morgonsamlingen är bra för att föra ihop gruppen med elever och för att få en känsla av 

samhörighet, men det kan även vara så att man behöver ta ett avbrott i det vanliga skolarbetet 

och koppla av med lite högläsning. Det måste nödvändigtvis inte alltid vara läraren som läser 

högt utan det kan vara så att elever som är några år äldre kommer och läser högt för eleverna. 

När det gäller val av högläsningsbok så har pedagogen några olika valmöjligheter, att 
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antingen välja en nyare bok eller en klassiker, beroende på bokens kvalitet och vad eleverna 

har för förslag på vad som ska läsas.  

 

Författaren och pedagogen Anne-Marie Körling (2003:110-111) säger att läsa högt 

tillsammans är ett erbjudande om att lyssnarna ska få sätta sig tillrätta och följa med in i en 

fiktiv värld. Att lyssna till en saga eller berättelse är att aktivt få vara med och skapa den 

genom mimik och inlevelse. Valet av högläsningsbok är, enligt författaren, kopplat till den 

egna lusten för boken och det gäller att eleverna får ett äventyr som de har svårt att uppnå 

individuellt. Hur läsaren använder rösten är viktigt vid högläsning för att få den rätta 

spänningen och känslan. Dessutom bör språket i boken vara mer avancerat än vad eleverna är 

vana vid när de läser egna böcker individuellt, som är anpassade efter deras läsförmåga. 

Författaren gör inga avbrott i läsningen för att fråga om alla hänger med utan detta kan hon se 

på elevernas förmåga att lyssna på berättelsen. 

 

Läromedelsförfattaren AnnCatrin Johansson (2004:10-14) har skrivit en handledning, Att 

arbeta med högläsning, där hon berättar om ett antal olika moment som man kan använda sig 

av när man arbetar med högläsning. Att välja bok är naturligtvis det första steget som tas, alla 

pedagoger läser inte barnböcker och då kan det vara svårt att välja en bok som är relevant vid 

högläsning. Det bästa man kan göra är att fråga någon som har stor erfarenhet av högläsning 

och skolbibliotekarien är ett bra exempel. Ett annat tillvägagångssätt är att fråga sina kollegor 

om de har bra förslag på relevanta högläsningsböcker. Nästa moment blir förberedelser och 

innebär att pedagogen läser boken själv innan den presenteras för klassen. Detta görs dels för 

att pedagogen får öva in tempo och flyt i läsningen, förberedelse av svåruttalade ord men även 

för att pedagogen ska kunna vara förberedd om det dyker upp oanade situationer, som att 

någon i boken avlider eller andra dramatiska upplevelser.  

 

När det gäller högläsningen, menar Johansson att den ska vara inplanerad och det är viktigt att 

eleverna vet om när själva läsandet sker rent tidsmässigt. Vad gäller frågan om eleverna ska få 

rita samtidigt som de lyssnar så anser författaren att för att eleverna ska kunna koncentrera sig 

helhjärtat så bör de inte rita samtidigt. Som argument för detta menar hon att när eleverna ritar 

så lyssnar de endast när det är spännande men koncentrerar sig på själva ritandet när texten 

blir för enformig. Innan pedagogen inleder läsningen bör denne gå igenom titel, författare och 

kort handling. Varje gång pedagogen läser i boken ska denne, tillsammans med eleverna, 

återberätta vad som hände senast de läste. När pedagogen läser för eleverna är det viktigt att 
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läsa med lagom hastighet och med inlevelse. Efter momentet med högläsning kommer ett 

annat som kallas samtal om texten, efter varje kapitel kan pedagogen och eleverna diskutera 

vad texten innehöll och om det fanns svåra ord för att upplevelsen ska fördjupas ytterligare. 

Det är viktigt att se upp så att texten inte analyseras sönder utan att den fortfarande är 

intressant (2004:14-32). Det sista momentet innefattar vidare arbete med boken, detta kan 

vara temaarbete, ämnesövergripande arbeten eller skrivande (Johansson 2004:44-77).  

 

2.2.3 Högläsningens betydelse 

Många föräldrar som tidigare har läst högt för sina barn slutar när det är dags för barnen att 

lära sig läsa på egen hand. Enligt Ekström (1997:46) och Isaksson kan detta få katastrofala 

följder för barnen och att det inte ökar läslusten bland dem. Istället för att få njuta av lysande 

berättarkonst och fantastiska äventyr måste de istället läsa texter som inte alls liknar vad de 

brukar få uppleva vid högläsningen. Författarna skriver om vikten av att barn måste få 

uppleva stunder tillsammans med vuxna där de får samtala om vad de läst och att de känner 

en samhörighet med de vuxna. ”Högläsning ökar läslusten, ordförrådet, språkförståelsen, 

människokunskapen, intresset för andra tider, andra länder.”.  

 

Mem Fox som är litteraturpedagog och lärare i läs- och skrivutveckling, skriver i sin bok Läsa 

högt en bok om högläsningens förtrollande verkan (2001:20-21) att när ett barn föds är endast 

25 % av deras hjärna utvecklad och de resterande 75 % utvecklas så fort vi stimulerar barnet 

med olika sinnesintryck. Vuxna måste läsa högt för barnen redan från födseln för att språket 

de talar ska utvecklas och för att deras talförmåga ska blir större.  

 

Karin Taube som är professor i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap vid 

Mittuniversitetet skriver i boken Barns tidiga läsning (2007:23-24) om högläsningens 

betydelse för barnen. Men i en forskningsundersökning som handlar om hur vuxnas 

högläsning hade effekt på barnens egen förmåga att läsa så fann forskarna att om de jämförde 

barnens skillnader i läsning så kunde mindre än 10 % av resultaten kopplas till hur mycket 

högläsning barnen hade fått lyssna till i förskoleåldern. Detta var ett häpnadsväckande resultat 

men läsforskaren Elbro blev inte så förvånad över detta som han förklarar på så sätt att barnen 

måste själva ta tag i läsningen för att lära sig läsa. Det räcker inte med att sitta bredvid en som 

läser och lyssna. Det går att jämföra detta med att man kan ju aldrig lära sig att spela fotboll 

om man endast ser fotboll på tv. Taube spinner vidare på Elbros ord och menar att om en 

person aldrig får se hur fotboll går till så blir denne inte ens intresserad av det. Om ett barn 
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aldrig har fått lyssna till högläsning så känns det svårt att tro att denne har lusten att lära sig 

läsa. Det som dock kan konstateras är att högläsning kan motivera eleverna att läsa böcker.  

 

2.2.4 Boksamtal 

Chambers (1993:60-62) ”Jag - undrar samtal” (efter engelska originalets titel ”Tell me”) ur 

boken Böcker inom oss Om boksamtal. Skälet till att författaren kom att kalla boksamtalen för 

jag undrar - samtal kom ifrån att lärare ofta använde ordet varför när de frågade eleverna om 

olika saker i böckerna. Detta ledde till att eleverna, ofta genom att rycka på axlarna eller med 

något annat plågat uttryck, visade att varför-frågor var besvärande. Ordet varför kännetecknar 

någon slags förhörsteknik, frågor som inte kan besvaras med några få ord och ordet är inte bra 

när ett samtal ska inledas då det snarare avslutar samtalet rätt snabbt än öppnar upp det. Jag 

undrar - frasen öppnar upp till ett samtal och visar på att samtalsledaren verkligen vill veta 

och är nyfiken på vad eleven har att berätta. 

 

Innan ett Jag undrar - samtal kan genomföras så måste man välja ut en bok att läsa. Böcker 

kan väljas på tre sätt nämligen att pedagogen väljer en bok som alla ska läsa, eleverna väljer 

en bok som pedagogen godkänner eller att en auktoritet väljer en bok, detta kan vara utifrån 

läroplanen eller att någon ämneslärare vill att pedagogen och eleverna ska läsa en specifik 

bok. När det kommer till att läsa texten kan läsningen ske i lite olika kontexter. Läsningen kan 

ske i klassrummet antingen som individuell tyst läsning eller som högläsning. Detta beror helt 

på i vilket sammanhang boken är lämplig att läsa. Pedagogen ska inte vara rädd för att låta 

eleverna få läsa någon bok på fritiden. Eleverna kan ofta se detta som en läxa men författaren 

menar på att så ofta som möjligt bör eleverna få känna sig delaktiga i valet av böcker som 

används till boksamtal och tack vare det så kan läsningen kännas mer som något roligt än ett 

tvång. Efter att eleverna läst böcker så måste de få tid till att reflektera över vad de har läst. 

Man får dock inte vänta för länge mellan läst bok och samtal men en helgs uppehåll brukar 

vara ett bra val (Chambers 1993:78-97).  

 

När det kommer till själva Jag undrar - samtalet så finns det enligt Chambers (1993:99) fyra 

grundfrågor nämligen ”Jag undrar… 

… om det var något speciellt du gillade i boken?  

… om det var något du inte gillade?  

… om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några ”frågetecken”? 

… om du lade märke till några mönster eller kopplingar?”  
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Det finns frågor som deltagarna kan gå vidare in på djupet med när det gäller boksamtal och 

dessa kallar författaren för de ”allmänna frågorna” och ”specialfrågorna” (1993:108-111). 

Enligt författaren så finns det inget Jag undrar - samtal som följer en specifik modell och 

behöver så inte vara. Pedagoger som har arbetat mycket med dessa boksamtal vet hur de kan 

formulera frågor vid ett specifikt tillfälle (1993:121). 

 

Rimsten-Nilsson (1981:143) skriver om boksamtal med eleverna. Det är viktigt att eleverna 

får läsa skönlitteratur de gillar, reflekterar över innehållet och efter det samtalar om böckerna 

med sina klasskompisar. Dessa steg kan vara viktiga för att få eleverna intresserade av läsning 

och för att läsförmågan ska övas. Vidare skriver hon att eleverna måste lära sig att bli kritiska 

till det de läser och för att kunna bli det är det ett bra alternativ att delta i boksamtal. Det är 

viktigt att pedagoger och andra samtalsledare kan genomföra dessa samtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 12 - 

2.3 Bakomliggande faktorer till elevers varierade intresse för läsning 

 

2.3.1 Den skönlitterära bokens ställning 

I dagens samhälle har eleverna många fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Boken har inte så 

hög status idag om man jämför den med TV och Internet. Dessa ting kan vara anledningar till 

om eleverna är intresserade av böcker överhuvudtaget. Att sätta sig ner och läsa en bok kan 

vara svårt att genomföra i ett samhälle med tidsbrist och liten tillgång till lugna miljöer, därför 

kan det vara så att fritidsintressen som inte kräver så mycket tankeverksamhet har större 

popularitet bland eleverna anser Norberg (2003:61). 

 

Norberg (2003:61-62) skriver vidare att litteratur och då främst skönlitteratur inte betyder så 

mycket för elever som inte läser så mycket. Sannolikt så är orsaken till detta att de inte får 

någon förståelse för vad de läser. Förståelsen för ironi, att läsa mellan raderna och satir blir 

obegriplig. En skönlitterär text är mer avancerad vad gäller längre meningar och 

meningsuppbyggnad om man skulle jämföra med hur serietidningar brukar vara. En bok läses 

från början till slut för att få en förståelse för innehållet och läsaren kan inte hoppa över delar i 

boken vilket kan genomföras om denne är inne och läser på en Internet-sida. Kan detta inte 

vara ett av de viktigaste uppdragen i skolans värld att fånga dessa läsare, så att de också kan ta 

till sig en skönlitterär bok, undrar författaren?  

 

2.3.2 Skönlitteratur som fångar elevernas intresse 

Jan Nilsson som är lektor i svenska med didaktiskt inriktning vid Lärarutbildningen i Malmö 

skriver om den meningsfulla läsningen i boken Tematisk läsning (2007:79-80) och om vikten 

av att de skönlitterära böckerna anpassas efter varje barns intressen. Barnen behöver läsa 

böcker om saker de känner till, om miljöer de kan relatera till i verkligheten och de behöver få 

möjligheter att reagera över innehållet i form av ilska eller genom att bli glada. Nilsson 

skriver vidare i sin bok Fånga läslusten (1991:26) som är skriven tillsammans med Ulf 

Nilsson, författare och bibliotekarie. ”En bra barnbok tar läsaren på allvar”. En bra bok håller 

sitt grepp hårt om läsaren till sista raden är skriven.  

 

När eleverna själva rekommenderar varandra böcker och när de skrattar högt när de läser en 

bok har man kommit långt i jakten på elevernas läslust. Körling (2003:19) menar att för att 

eleverna ska tycka det är roligt att läsa måste läsningen till en viss del ske utan krav. Ett gott 

stöd till eleverna är att låta dem ha goda relationer till kompisarna i klassen.  
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2.4 Vikten av att fånga både starka och svaga läsare 

Barbro och Bo Wingård (1994:39), pedagoger och författare, skriver att vi måste sträva efter 

att alla elever vill läsa mer böcker i skolan. Med alla elever menas de som är vana läsare och 

läser böcker som rinnande vatten men även de som kanske aldrig läst en hel bok. Elever som 

läser mycket kan ibland ta en paus i läsandet för att annat tillkommer i deras liv och då är det 

viktigt att vi fångar dessa elever och ser till att de åter hittar gnistan och lusten att läsa. 

 

2.4.1 De som har svagheter i läsning 

Även om Wingård och Wingård skriver i Lässtimulans i skolans vardag (1994:39-43) om 

vikten av att fånga alla elever och få dem att läsa så beskriver de ändå de lässvaga eleverna 

som pedagogernas främsta mål i skolan, att få dem att känna läslust. För att de lässvaga 

eleverna ska kunna få någon chans till att läsa är det viktigt att de får gott om tid till läsandet, 

gärna under morgonen när det kan vara lite lättare att koncentrera sig. En annan viktig sak att 

tänka på för att få de lässvaga att läsa är att välja en läsplats med möda. Författaren tycker att 

man kan ge eleverna lite frihet vad gäller val av placeringen och det är viktigt att lässtunden är 

tyst. Olika gruppkonstellationer där eleverna får ögonkontakt med varandra kan vara en orsak 

till att de lässvaga tappar koncentrationen, därför behöver de läsa på en plats där 

koncentrationen kan hållas så bra som möjligt. För att få en upplevelse av boken är det viktigt 

att förförståelsen är god. För en lässvag elev kan det vara svårt att läsa de första sidorna i en 

bok, därför är det viktigt att pedagogerna hjälper eleverna med förförståelsen för att de ska 

kunna ta sig igenom de första sidorna i boken. Om pedagogen har berättat mycket om 

människorna och miljöer i boken innan så får eleverna en igenkänningsfaktor när de börjar 

läsa boken och förhoppningsvis går de första kapitlen fort att läsa. 

 

Ingvar Lundberg som är professor i psykologi på Umeå universitet och Torleiv Høien som är 

docent vid lärarhögskolan i Stavanger har stor erfarenhet av forskning inom området läsning 

och barns språkutveckling. De skriver i Läsning och lässvårigheter (1990:77) att om eleverna 

ska kunna lyckas med sin läsning behöver de vara motiverade. En del barn har lättare för att 

känna läslust och vill ständigt ha nya utmaningar medan några barn känner att läsningen 

ideligen leder till motgångar och då minskar läslusten. För att pedagogerna ska få eleverna att 

känna läslust och intresse för läsning måste de ha som utgångspunkt vilka elevernas behov är 

och vad de gillar att läsa om. En annan viktig aspekt som pedagogen inte får glömma är att 

uppmuntra och berömma eleverna för att intresset för läsning ska öka men även för att deras 

tro på sig själva ska växa inom läsningen. 
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2.5 Pedagogen som förebild och inspiratör 

Helen Amborn, som är pedagog och bibliotekarie och Jan Hansson som är litteraturpedagog 

och skolledare skriver i sin bok Läsglädje i skolan En bok om litteraturläsning tillsammans 

med slukarålderns barn (1998:32-34) om bokpratet, ett sätt för pedagogen att presentera en 

ny bok och fånga elevernas läsintresse. Det krävs skicklighet för att fånga elevernas intresse 

men enligt författarna kan pedagogen öva upp denna förmåga och en viktig ingrediens för ett 

bra bokprat är att pedagogen själv läst boken. Den tid pedagogen lagt ner på att presentera 

boken kan ge respons i form av elever som genast vill läsa boken. Ibland ställs pedagogen 

inför dilemman där denne ska presentera en bok som denne själv tyckte mindre om. Men man 

måste tänka på att även om pedagogen inte gillar boken så finns det eventuellt någon elev i 

klassrummet som kommer att avguda den. Vidare skriver författarna om att pedagogen ska 

uppmuntra eleverna under tiden de läser, detta kan göras individuellt eller i smågrupper med 

elever som befinner sig på samma ställe i boken. Denna uppmuntran är viktig för att få en 

förståelse om eleverna hänger med i texten eller om eleverna är osäkra på sig själva när det 

gäller att begripa sig på innehållet i texten. 

 

Norberg (2003:86-87) talar om vikten av att pedagogerna håller igång sitt eget läsande för att 

kunna inspirera eleverna till läslust. Många pedagoger läser för sin egen skull under loven 

men för att motivera eleverna till att läsa bör de läsa skönlitterära böcker hela tiden. Vidare 

beskriver författaren att pedagogen bör tänka tillbaka när denne själv var i samma ålder som 

eleverna han eller hon undervisar just nu. Pedagogen kan fundera över vilka böcker och 

genrer som denne gillade och sedan berätta om dessa för eleverna. Efter detta kan man låta 

eleverna berätta om sina favoritböcker och genrer. Vikten av att pedagogen gör detta ligger i 

att hitta varje elevs olika intressen och favoritgenrer inom skönlitteraturen.  

 

Nilsson & Nilsson (1991:27) skriver i Fånga läslusten att pedagogen behöver gå in i 

elevernas egen föreställningsvärld och att äldre har en förmåga att glömma hur det är att vara 

barn med de funderingar och erfarenheter som hör till. Men de som verkligen vet, det är 

barnboksförfattarna. De vet hur de ska skriva för att beröra barnen. Författaren tycker det är 

av vikt att vuxna läser barnböcker just för att de ska kunna få en inblick i barnens värld och 

tankebanor.  
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3 Metod 

 

3.1 Urval av pedagoger 

Jag tog kontakt med två skolor varav en visade intresse och rektorn godkände min 

undersökning med intervjuer. Jag valde att göra intervjuer med fyra pedagoger, vilket jag 

ansåg vara ett bra antal för att få så kvalitativ och djup information som möjligt inom mitt 

ämnesval. När jag hade fått kontakt med fyra intresserade pedagoger skickade jag ut ett brev 

till en av dem som i sin tur skulle vidarebefordra breven till de andra tre.  I detta brev fanns all 

information de skulle behöva för att förbereda sig inför intervjun. Jag informerade om 

pedagogernas rätt till fullständig anonymitet, mitt syfte med undersökningen och bifogade 

även de punkter med frågeområden som jag skulle fråga om under intervjun (Se bilaga 1). 

Samtidigt som jag skickade ut brev så tog jag kontakt med var och en av pedagogerna via 

telefon eller e-post och bestämde tid och plats för genomförandet av intervjun. Pedagogerna 

och jag kom tillsammans överens om att vi skulle träffas i respektive pedagogs klassrum. 

 

Jag kommer att kalla pedagogerna för P 1-4 i min resultatdel.  

Pedagog 1 är drygt 60 år, utbildad 1–3-lärare och har cirka 40 års erfarenhet av skolan. 

Pedagog 2 är cirka 60 år, utbildad 4–6-lärare och har cirka 35 års erfarenhet av skolan. 

Pedagog 3 är cirka 50 år, utbildad 1–3-lärare och har cirka 30 års erfarenhet av skolan. 

Pedagog 4 är cirka 50 år, utbildad 1–3-lärare och har cirka 25 års erfarenhet av skolan.  

 

3.2 Genomförande 

Jag valde att göra en undersökning med kvalitativa intervjuer av fyra stycken pedagoger ute 

på fältet. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen”. Detta skriver Patel och Davidsson (2003:78) i boken Forskningsmetodikens 

grunder. Anledningen till att jag valde att göra kvalitativa intervjuer var för att jag ville gå in 

på djupet inom mitt forskningsområde. För att få en förståelse för lärarnas tankesätt och hur 

de motiverar de val de gör inom läsning av skönlitteratur så ansåg jag att kvalitativa intervjuer 

borde ge de bästa resultaten. Jag ansåg att det skulle bli lättare att tolka lärarnas uttryck och 

tankar om jag satte mig ner med dem personligen. Inför intervjuerna så hade jag gjort ett 

dokument, Att tänka på inför intervjun, som berörde mitt forskningsområde med syfte och 

frågor. Jag försökte att formulera informationen i dokumentet så kortfattat som möjligt då jag 
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inte ville att pedagogerna skulle tycka att detta blir för stort och jobbigt. Den information de 

fick tog upp syftet med min forskning och fem frågeområden som handlade om de fem 

frågorna jag delat in syftet i. Detta för att de skulle kunna förbereda sig så gott de kunde inför 

intervjun. Jag valde att inte ha gjort några färdiga frågor till intervjun, vilket Patel & 

Davidsson (2003) skriver att alla forskare inte gör. Jag använde mig av ett dokument med 

frågeområden som jag tillverkat utifrån litteraturen (Bilaga 2) och formulerade frågor utifrån 

det under intervjun. Jag ställde frågor på så sätt det föll sig naturligt under de kvalitativa 

intervjuerna, vilket enligt Patel & Davidsson (2003) kallas en låg grad av strukturering. Detta 

sätt passade mig och jag ansåg att intervjun blev mer avslappnad och jag kände mig inte styrd.    

 

Jag valde att genomföra intervjuer med pedagoger som var cirka trettio minuter långa. Detta 

tyckte jag verkade vara en lagom tid för att hinna få så mycket information som behövdes vid 

en kvalitativ intervju. Samtidigt så var det bra att sätta en begränsad tid som inte var för lång, 

för att visa på att jag inte tar upp allt för stor av pedagogernas dyrbara tid. Jag antecknade 

pedagogernas svar med penna och papper för jag ansåg att jag skulle få en mer avslappnad 

intervju utan bandspelare. Att endast anteckna på papper ställde stora krav på mig som 

intervjuare men jag är övertygad om att jag i längden vann på det val jag gjorde. För att 

förstärka mina anteckningar så satte jag mig ner så fort jag kunde efter intervjutillfällena och 

kompletterade dem. Jag gjorde på detta sätt för att jag ansåg att jag hade den bästa 

möjligheten att få med de svar som pedagogerna lämnade, samtidigt som jag kunde skriva ner 

vilka tankar som jag fick under intervjuerna. Innan jag satte mig ner och skrev så 

sammanfattade jag resultaten så att svaren som intervjun gett kom under rätt frågeområde. 

 

3.3 Metodkritik 

Som jag nämnde i metodbeskrivningen valde jag att tillfråga två skolor för att få tag på 

pedagoger som ville ställa upp på intervju. Dock var det endast en skola som visade intresse 

och jag är medveten om att hade jag haft två skolor att jämföra med så hade det eventuellt 

skilt sig mer hur pedagogerna arbetade på skolorna. Det visade sig under intervjuerna att 

pedagogerna inte läst informationen i brevet (se bilaga 1) jag skickat till dem, på grund av 

olika anledningar som tidsbrist och att brevet förvillats någonstans på väg till några av 

pedagogerna. Detta kan ha påverkat de svar jag fick. Från intervjuerna har jag inte fått fram så 

mycket information om elever som har lättare för att läsa. Mitt sätt att genomföra intervjun, 

med otydliga frågor, kan vara anledningen till detta.  
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4 Resultat från intervjuer 

 

4.1 Vad som kännetecknar främjande läsmiljöer 

Något som alla pedagoger nämnde under respektive intervju är vikten av att läsmiljön 

representeras av en lugn och trygg plats att läsa på. Alla pedagoger utom P 2 ansåg att den 

tryggaste platsen för barnen att läsa på var vid sin bänkplats. P 2 tyckte, beroende på hur 

gruppen såg ut, att många elever kunde välja en egen plats eller ”läskoja” att sitta och läsa på. 

Detta kunde vara under katedern, vid bänken eller någon läshörna som var extra mysig. P 1 

ansåg att klassrummet var tryggheten för dennes sjuåringar. Att sitta vid bänken och läsa är på 

en plats som barnen känner till och skapar på så sätt trygghet. P 3 berättade att några elever 

har svårt att komma igång med läsningen och om de dessutom ska välja en egen plats att sitta 

på så går all lästid åt till det. Dessa elever behöver bli styrda i läsningen för att komma igång.   

 

P 1 arbetar för tillfället med en årskurs 1 och arbetet med läsning har handlat mycket om att 

knäcka läskoden. Nu läser alla eleverna lättläst skönlitteratur. Innan har det handlat mycket 

om att titta på bilderna och ”tro att jag läser”. P 4 berättade under intervjun att ”vägen till 

böcker ska vara så kort som möjligt” och därför är det viktigt att eleverna så tidigt som 

möjligt får känna att de faktiskt kan läsa. 

 

P 2 har gjort ett medvetet val och har inte någon skönlitteratur i klassrummet då denne tycker 

det är viktigt att eleverna tidigt blir vana att botanisera i en miljö med böcker och får ta till sig 

mångfalden av böcker som finns i ett bibliotek. De andra pedagogerna går till skolbiblioteket 

men tycker det är lika viktigt att det finns intressant och nivåanpassad skönlitteratur i eller 

utanför klassrummet. Vidare vill P 2 gärna ha bemanning i skolbiblioteket, denne själv är 

ansvarig för skolbiblioteket och egentligen väldigt engagerad. Men då tid inte ligger 

inplanerad till att arbeta med bibliotek och skönlitteratur så tappar pedagogen inspiration och 

lust till att arbeta med detta. Eftersom P 2 är ansvarig för biblioteket så låter denne den årliga 

bokkatalogen gå runt i klasserna och så får eleverna välja vilka böcker de vill ha till 

biblioteket och dessa beställs beroende på vilka ekonomiska resurser som finns. Alla 

pedagoger tar med sina klasser till skolbiblioteket och alla elever måste följa med. P 3 och P 4 

nämner att anledningen till att alla måste gå med till biblioteket, även om de inte lånar 

någonting, visar att de tycker att böcker är viktiga.  
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4.2 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan 

Samtliga fyra pedagoger har schemalagd tyst individuell läsning varje morgon i 15 till 20 

minuter. Detta är något som verkar uppskattas av de allra flesta eleverna, enligt pedagogerna. 

Det blir en mysig och lugn stund där eleverna går in i sin egen lilla värld. P 4 har elever som 

direkt de kommer till skolan på morgonen går in och sätter sig och börjar läsa. 

 

Alla pedagoger håller på med högläsning med eleverna. P 1 och P 3 läser flitigt för eleverna 

och P 2 och P 4 läser i mån av tid och beroende på om de har någon bra bok att läsa. P 2 anser 

att om pedagogen inte har någon bok som denne tycker om att läsa så är det lika bra att låta 

bli att läsa då det skiner igenom ifall pedagogen gillar boken eller inte. Annars tror P 2 på 

högläsningens kraft med mer avancerat språk och svårare historia. Alla fyra pedagoger tycker 

det verkar som om eleverna uppskattar högläsningen väldigt mycket. P 4 berättade att 

eleverna frågar efter högläsningen, när de inte läst på ett tag.  

 

P 1 läser väldigt mycket för sina elever för denne vet hur viktigt det är att eleverna får lyssna 

mycket på sagor och skönlitteratur. P 1 anser att skönlitteratur är undervisning, upplevelser, 

att kunna slappna av och att väcka intresse. P 1 tycker att boken ska vara mer avancerad än 

vad eleverna är vana vid med till exempel svårare ord och mer avancerade meningar för att 

eleverna ska få stimuleras och utmanas språkligt. P 1 läser med inlevelse för att denne tycker 

det är viktigt och vill att eleverna ska få en ”teaterupplevelse” varje gång. Någon gång så kan 

pedagogen läsa lite monotont för att få en reaktion bland eleverna om vilket sätt som är bäst 

att läsa på. Skönlitteraturen som P 1 väljer är sådan denne vet fungerar efter 40 år i yrket. 

Enligt P 1 så älskar eleverna högläsning och denne själv är väldigt förtjust i att läsa högt.  

 

P 3 och P 4 brukar planera in högläsningen som de kallar för fruktstund. Då vet eleverna att 

när det är fruktstund så läser pedagogen högt för oss vilket kan vara en trygghet för eleverna. 

Efter högläsningen så kan P 3 ha lite spontana samtal emellanåt eller så kan denne stoppa i 

läsningen, ifall någon fråga om ett dilemma kommer upp, och prata om detta med eleverna. P 

3 vet att de flesta eleverna uppskattar denna stund. P 4 tycker att det är viktigt att ta tid till 

högläsning för det är avkopplande för eleverna, det är undervisning, det stimulerar fantasin 

och ger boktips.   

 

Alla fyra pedagogerna har varit med om författarbesök på skolan och alla har erfarenheter av 

att besöket varit positivt och givande bland både vuxna och barn. P 2 anser att ett 
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författarbesök måste vara väl förberett för att det ska bli så bra som möjligt. Med förberedelse 

menas att skolan måste ha mycket böcker av författaren hemma och att klasserna måste ha läst 

en del böcker av författaren innan besöket genomförs.  

 

Pedagogerna uppmärksammade nationella barnboksveckan som inträffar varje år vecka 46. 

Under måndagen, tisdagen och onsdagen var litteraturen kopplad till drama, bild och sång. På 

torsdagen var det nationella läsdagen och den uppmärksammade de på så sätt att eleverna fick 

lyssna till högläsning men även läsa individuellt hela dagen. Stunden under morgonen kallade 

pedagogerna för ”Kura Gryning” där alla pedagoger inledde dagen med att läsa Alfons och 

krigspappan, då temat för året var litteratur och krig. Denna stund gjordes mysig med tända 

ljus och under den individuella läsningen hade eleverna fått ta med sig fika, skönlitteratur, 

täcke och kudde hemifrån. Anledningen till barnbokveckan var för att uppmärksamma och 

lyfta själva läsandet av litteratur. P 3 nämnde att torsdagens individuella läsning fungerade 

rätt bra, det var dock en del elever som tappade fokus på själva läsningen och lekte med 

täckena istället. I sin helhet tyckte pedagogerna att veckan var positiv och utifrån en 

utvärdering som de gjorde med eleverna ansåg de flesta av dem att veckan varit positiv.  

 

Alla fyra pedagoger använder sig av att göra recensioner på skönlitteratur men på lite olika 

sätt. P 4 använder sig av bokrecensioner så fort eleverna kan ta sig igenom en lätt skönlitterär 

bok. Sedan får eleverna presentera dessa för klassen. P 1 använder sig av bokrecensioner när 

eleverna blivit äldre och P 2 kan genomföra dessa muntligt eller skriftligt. P 3 och P 4 

använder skönlitterära böcker som läsläxa och låter eleverna genomföra korta bokrecensioner 

efter varje kapitel och tillsammans med pedagogen har varje elev korta samtal under tiden de 

läser som berör vad boken handlar om och hur den verkar.   

 

P 1 och P 3 berättade om ett läsprojekt de haft på skolan som kallades ”läsning till 1000” 

vilket innebar att skolans elever och pedagoger skulle läsa 15 minuter per dag och för varje 

bok eleverna läste stoppade de en kula av papper i ett plaströr ända tills 1000 böcker hade 

blivit lästa. Det som var så bra med detta projekt var att pedagogerna såg att lästekniken gick 

framåt bland eleverna, det visade eleverna att det är viktigt att läsa och att pedagogerna stöttar 

eleverna i läsningen. 
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4.3 Elevers varierade intresse för skönlitteratur 

Samtliga pedagoger anser att om eleverna läser om något som intresserar dem så är det 

avgörande för hur mycket de läser och hur roligt de tycker det är att läsa. En intressant bok är 

A och O för att få eleverna att läsa mycket skönlitteratur. P 1 berättade under intervjun att om 

denne berättar om en klassisk bok av Astrid Lindgren för eleverna så säger de ofta att den 

filmen har vi sett men de har inte läst boken. Skönlitteraturen kan komma lite i andra hand i 

hemmen efter TV och Internet men de flesta eleverna läser mycket i hemmen.  

 

P 2 berättade att flertalet elever i klassen under den tysta individuella läsningen helt går in i 

sin värld och vill inte alls bryta läsningen. De flesta eleverna tycker det är roligt att läsa men 

sedan finns det naturligtvis elever som tycker det är pest och pina. Vidare berättar pedagogen 

att hur en boks layout ser ut är viktig för hur boken ska bli bemött av eleverna. Storleken på 

texten och hur sidorna ser ut påverkar också elevernas intresse. P 2 berättar av erfarenhet att 

denne anser att det är lite sent att motivera de elever som inte är intresserade av läsning i 

årskurs 5, som denne arbetar i för tillfället. Motivationsarbetet med skönlitterära böcker borde 

börja redan i förskoleklassen. 

 

P 3 berättade att det är väldigt olika huruvida eleverna i klassen är intresserade av läsning. 

Några har svårt att koncentrera sig under individuella lässtunder, några har svårigheter vad 

gäller läsning, de allra flesta tycker det är roligt och ett fåtal tycker inte alls det är roligt. P 3 

nämner liksom P 1 att denne tror att skönlitterära böcker konkurrerar med TV och Internet till 

en viss del. Men så berättade P 3 att det finns goda förebilder bland eleverna som står upp för 

läsningen och säger att de tycker det är roligt att läsa, vilket inspirerar många av de andra i 

klassen. Enligt P 3 så pratar eleverna generellt väldigt gott om läsningen och lässtämningen är 

positiv för det mesta.  

 

P 3 och P 4 nämner att det inte går att komma ifrån vikten av att eleverna inspirerar och ger 

boktips åt varandra. Eleverna får gärna tipsa varandra om de har någon bok de vill 

rekommendera och vill de läsa upp en bit ur en bok så får de gärna göra det. Detta brukar leda 

till kedjereaktioner i form av att alla andra elever vill läsa den boken.   

 

P 4 nämner att författarbesöket ledde till att eleverna blev väldigt intresserade av läsning, både 

av att läsa författarens böcker men även annan skönlitteratur. 
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4.4 Starka läsare respektive svaga läsare 

P 1 arbetar i en årskurs ett och här handlar arbetet mycket om att öva sig i att bli goda läsare. 

En del elever har precis knäckt läskoden och nu läser de flesta i klassen. När det gäller att läsa 

skönlitterära böcker så handlar läsningen för tillfället mycket om att se på bilder mer än att 

läsa då många glömmer av ljudningstekniken lätt. Så här i början av elevernas läsning, när det 

är svårare att koncentrera sig, vill de gärna gå runt och visa varandra bilderna. Under den 

individuella läsningen går P 1 runt och lyssnar på eleverna för att se hur långt de kommit i sin 

läsprocess och se till att de lånar böcker som är anpassade efter deras individuella läsnivå. Det 

är viktigt att de elever som har svårigheter att läsa får nivåanpassad skönlitteratur och att de 

får läsa om sådant de har intresse för.  

 

P 2 vet att det kan vara en pina att läsa tyst individuellt varje dag i 20 minuter för de elever 

som har svårigheter att läsa. För att få dessa elever att läsa brukar P 2 dela upp läsningen 

vilket innebär att eleven läser en stund högt för denne och P 2 i sin tur läser högt för eleven, 

som en belöning för att eleven kämpat sig igenom en text. P 2 försöker få de elever som har 

svårare att läsa att bli intresserade av ljudböcker men det är inte alltid det lyckas. Vidare 

berättar P 2 att det kan vara svårt att motivera de lässvaga men lättläst skönlitteratur är viktig i 

motivationsarbetet. P 3 tycker precis som P 2 att de läsarna som har svårare för sig behöver 

nivåanpassade böcker, men de behöver även läsa om sådant som intresserar dem för att bli 

motiverade. Vidare berättar P 3 att de elever som har lättare för att läsa blir uppmuntrade som 

förebilder vilket lyfter dem. Dessa elever tycker ofta att det är roligt att läsa och blir ”en slags 

draghjälp i kampen för läsning av skönlitteratur”. P 3 berättade att denne skulle vilja 

uppmuntra de elever som läser bra mer men fokus ligger mest på de elever som har 

svårigheter i läsning. Det är väldigt varierat hur eleverna läser i klassen, flertalet elever ligger 

på en jämn nivå och läser en viss sorts, nivåanpassad bok. Några elever har väldigt svårt för 

att läsa och många är väldigt goda läsare.  

 

P 4 har en ovanligt jämn grupp av relativt goda läsare då det enligt denne brukar vara mer 

spridning på hur eleverna läser. P 3 och P 4 tar ofta hjälp från barnbibliotekarien från 

folkbiblioteket för att denne är väldigt duktig på att plocka ut böcker för alla elever och detta 

brukar de utnyttja.  
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4.5 Pedagogen som förebild och inspiratör 

P 1 använder sig av mycket beröm när eleverna läser för att det är viktigt att få höra att man är 

duktig och eleverna lyser upp av det. Eleverna motiverar varandra att läsa på så sätt att om en 

elev får beröm så vill de andra också ha beröm och då sätter de igång att läsa. P 4 ser inte på 

sig själv som en förebild för eleverna angående hur många böcker denne läst i sina dagar. 

Dock uppmuntrar P 4 eleverna tillsammans med hjälp av positiv förstärkning som till 

exempel beröm för att få dem att läsa mycket.   

 

P 1 visar mycket skönlitteratur för eleverna och pratar mycket om böcker och ställer frågor 

om vad de läser hemma för att inspirera dem till att läsa mer. P 3 och P 4 talar mycket med 

eleverna om att de läser hemma och vilken mysig och rolig upplevelse det faktiskt är. P 3 vill 

ge eleverna aha-upplevelser att pedagogen också kan läsa böcker och att det är viktigt att 

eleverna läser mycket litteratur i hemmet med.  

 

P 2 ser sig själv som någon slags inspiratör men visar eleverna inte så stort intresse för att läsa 

så tycker denne att det är svårare att motivera och inspirera dem till att läsa mycket. Om 

eleverna visar intresse för läsning eller någon viss bok är P 2 snabbt där och stöttar och 

uppmuntrar till vidare läsning. För att försöka få eleverna att bli lite mer intresserade av 

skönlitteratur kan P 2 blanda in läsningen i matematiken. Då kan denne ta reda på hur många 

sidor alla eleverna läst tillsammans på en dag och till exempel räkna ut medelvärdet i klassen. 

Ett annat sätt P 2 försöker få upp elevernas ögon för skönlitteratur är att sätta upp A4-papper i 

klassrummet där alla elever skriver ner vilka böcker de läst och på så sätt tydliggöra för 

eleverna hur mycket de faktiskt läser tillsammans i klassen. Individuellt kan P 2 ställa frågor 

till eleverna som rör hur många böcker de har läst och vilken bok som var den bästa. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Vad som kännetecknar främjande läsmiljöer 

Chambers (1995:37-39) anser att eleverna måste sitta på platser där de kan fokusera på att läsa 

skönlitteratur. Samtliga pedagoger tycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga och 

att de kan fokusera när de sitter och läser. P 1, P 3 och P 4 ansåg att sitta vid bänken var den 

bästa platsen medan P 2 ansåg att detta kan eleverna få välja fritt i mån av plats och beroende 

på hur det fungerar i gruppen. Jag håller med pedagogerna och Chambers att det är viktigt att 

varje pedagog känner sina elever och vet vart det fungerar bäst för varje individ att sitta och 

läsa. Att sitta vid sin bänk kan fungera bäst för vissa barn medan andra kan sitta i en läskoja 

eller läsrum. Mina egna erfarenheter av läsrum och läskojor är att skolorna generellt inte har 

så mycket extra utrymmen så att de kan avvara till ett läsrum. Tanken om ett speciellt läsrum 

eller läshörna anser jag dock vara väldigt god och har pedagoger möjlighet att avvara en plats 

för detta så tycker jag att det är en bra investering för eleverna och att de ska få chans till goda 

läsmiljöer. Jag tolkar Chambers på så sätt att pedagogen har ett stort ansvar att se till varje 

individ och utifrån elevernas förmågor att koncentrera sig på att läsa, ska platser väljas där de 

kan fokusera på skönlitteraturen. 

 

Chambers (1995:22-25) och pedagogerna har samma synsätt vad gäller tillgången till 

skönlitteratur på skolorna. Det bör finnas ett skolbibliotek med en ansvarig pedagog på varje 

skola och ett minibibliotek i varje klassrum anser Chambers. De svar som P 1, P 3 och P 4 

gav under intervjun stämmer överens med Chambers åsikter medan det svar P 2 gav skiljer 

sig lite då denne nämnde att det inte finns någon skönlitteratur överhuvudtaget i klassrummet. 

Detta för att eleverna ska bli vana att botanisera i en riktig biblioteksmiljö. Jag kan förstå hur 

P 2 resonerar om detta men jag tycker att det är viktigt att det finns så mycket skönlitteratur 

som möjligt omkring eleverna, däribland inne i klassrummet som även Ekström & Isaksson 

(1997:56) anser. Jag tycker dock att det är bra att få eleverna att förstå att skolbiblioteket är 

den platsen som man går till och lånar böcker, vilket jag tolkar att P 2 menade med sitt svar. 

Något som jag tycker är viktigt att tänka på är att kolla upp ifall man har ett kommunbibliotek 

i närheten, vilket kan kompensera skönlitteraturen i skolan.  

 

Samtliga pedagoger går till skolbiblioteket och alla elever måste följa med dit. P 3 ansåg att 

denne kanske inte hjälpte eleverna tillräckligt att hitta böcker och Chambers (1995:42-44) 
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skriver om vikten av att pedagogen hjälper eleverna att hitta böcker som de gillar. På samma 

gång är det viktigt att eleverna får botanisera och leta bland böcker i lugn och ro, anser jag. 

Att ta sig tid att hjälpa alla elever att hitta relevant skönlitteratur tycker jag är oerhört viktigt 

då det enligt mina egna erfarenheter från biblioteksbesök i skolans värld kan gå rätt vilt till 

med elever som rusar runt för att de inte hittar någon bok. Lärare som är stressade, på grund 

av knapp tid och för lite resurser, måste lämna biblioteket innan alla är klara och de känner sig 

stressade för att de inte kunnat hjälpa alla. Det är en kamp mot tiden att hinna hjälpa alla 

elever, detta kanske kan underlättas om pedagogen är medveten om vad varje elev gillar för 

skönlitteratur. 

 

Chambers (1995:25-29) skriver om vikten av att eleverna bör få vara med och välja ut vilken 

skönlitteratur som ska finnas på skolan. Detta är något som är mycket bra tycker jag då det är 

eleverna som ska läsa litteraturen och inte pedagogerna. Om man ser till skolan och vad P 2 sa 

så lät denne eleverna på skolan välja vilka böcker de ville ha från den årliga bokkatalogen. På 

grund av att det inte finns så mycket pengar i skolan så förstår jag att all skönlitteratur som 

alla elever har valt inte kan köpas in. Men det viktiga i detta är elevdemokratin, att eleverna 

får känna att de kan påverka. Sedan så är det viktigt att eleverna får vara med och bestämma, 

förhoppningsvis så läser de mer skönlitterära böcker om de har fått välja intressanta och 

nivåanpassade böcker.    

 

P 2 är ansvarig för skolbiblioteket och stöder sig på Chambers (1995:24-25) teori vilken 

innebär att det ska finnas en ansvarig pedagog på varje skola. Vad jag tolkat från vad P 2 sa 

under intervjun så tappade denne inspiration till detta arbete då det inte fanns någon 

inplanerad tid. Detta förstår jag fullkomligt. Jag anser att det ultimata skulle vara att det fanns 

en skolbibliotekarie på varje skola men det är ett mål som är svårt att uppnå på grund av dålig 

ekonomi och nedskärningar inom skolomsorgen. Ett annat bra alternativ är att en engagerad 

pedagog tar ansvar för detta arbete men då får det ju finnas tid inplanerad till arbetet med 

biblioteket så att det inte blir en börda efter arbetstid utan en viktig del av pedagogens sysslor. 

 

5.2 Olika sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan 

Norberg (2003:98) beskrev att forskarna ansåg att alla elever bör läsa 20 minuter per dag i 

skolan. Detta var något som tillämpades av alla pedagogerna i deras klasser. Jag tycker det är 

positivt att det verkade som de allra flesta eleverna uppskattade den individuella tysta 

läsningen. Det är ett gott tecken för fortsatt läslust bland eleverna i framtiden.  
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Forskarna och författarna är eniga över högläsningens betydelse som spridare av elevernas 

intresse för skönlitteratur. Alla 4 pedagogerna tror också på högläsningens kraft. Fox 

(2001:30) tycker liksom P 1 och P 4 att högläsning är undervisning. Jag håller med dem fullt 

ut, jag är övertygad om att de barn som fått lyssna till god högläsning får ett gott öga till att 

läsa själv. Angående högläsningen menar även jag att det är undervisning men det är även 

tillfällen när man bjuder in till en mysig stund in i sagornas värld. Elbros resultat, som Taube 

(2007:23-24) skrev om, att det inte går att koppla så stor andel av de barn som fått lyssna på 

högläsning till deras egen läsning finner jag logisk. Det är klart att eleverna själva måste ta tag 

i sin egen läsning men samtidigt så är jag övertygad om att de som lyssnat till högläsning som 

barn har lättare att ta tag i sin egen läsning då de vet vilka fantastiska upplevelser 

skönlitteratur kan ge. AnnCatrin Johansson (2003:10-14) skriver om vikten av att ha läst 

boken innan man läser den för gruppen och detta är något som jag tycker är viktigt då jag 

själv har läst böcker för elever som har innehållit vissa moment eller ord som jag inte känt 

mig bekväm med. Från dessa tillfällen har jag lärt mig en läxa och det är att jag antingen läser 

igenom en bok innan eller så läser jag böcker jag vet fungerar i fortsättningen. P 1 läser endast 

böcker denne vet fungerar efter 40 års erfarenhet av skolan. Det som jag ställer mig lite 

frågande till är hur P 1 kan veta att dessa böcker fungerar på precis alla elever eller grupper? 

Detta är något som inte går att veta förrän man läst en viss bok för en viss grupp, tänker jag. 

Samtidigt så är jag övertygad om att P 1 har en stor kompetens på grund av dennes erfarenhet 

och att det finns vissa böcker som brukar fungera. Jag tror i alla fall som P 2, att det är viktigt 

att man gillar boken man läser, då skapas de allra bästa förutsättningarna för att få ett tillfälle 

med högläsning så mysigt och roligt som möjligt.  

 

Det är ingen av pedagogerna som har boksamtal på det sätt som Aidan Chambers beskrivit i 

sin bok Böcker inom oss Om boksamtal (1993:78-97). Chambers samtal är inplanerade och 

alla elever läser samma bok. P 3 beskrev att de kan bli spontana samtal emellanåt under tiden 

denne läser högt för eleverna. P 3 och P 4 har ett kort individuellt samtal med varje elev efter 

att de läst sin läsläxa högt för dem. Samtal i grupp har ingen av pedagogerna. Den största 

anledningen till detta tror jag är att det är tidskrävande och om en pedagog ska ha samtal med 

en grupp så måste kanske en resurs sättas in i resten av gruppen. Jag tror det skulle gå och 

genomföra boksamtal om alla pedagoger gick ihop och bestämde sig för att ha gemensamma 

boksamtal, då skulle man få planera in och sätta av tid till dessa. Boksamtal i grupp anser jag 

vara bra tillfällen där eleverna tipsar varandra om bra litteratur de läst. Rimsten-Nilsson 
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(1981:143) skriver att eleverna behöver få diskutera de böcker de läst tillsammans med sina 

klasskamrater för att få eleverna intresserade av läsning. 

 

Pedagogerna hade positiva tankar om författarbesök i skolan och P 2 ansåg att de måste vara 

välplanerade. P 4 berättade att eleverna blev väldigt intresserade av att läsa skönlitteratur av 

författaren och andra böcker efter detta besök. Jag menar att ett författarbesök kan bli väldigt 

bra om alla vet vad de vill ha ut av det och att det är förberett som P 2 ansåg, då tror jag även 

att författaren känner sig välkommen och engagerad. Jag är övertygad om att framförallt den 

aktuelle författares besök ger ett uppsving i läsande av dennes böcker.  

 

En annan viktigt sak som pedagogerna gjorde för att visa att läsa skönlitteratur men även 

annan litteratur är viktigt var att de uppmärksammade nationella barnboksveckan, tycker jag. 

Jag anser att man behöver uppmärksamma läsandet varje dag för att skapa ett intresse bland 

eleverna men en vecka där fokus ligger på läsning visar eleverna att pedagogerna tycker det är 

viktigt att läsa och förhoppningsvis leder det till ett intresse att vilja läsa bland eleverna. Alla 

fyra pedagoger använde sig av bokrecensioner på ett eller annat sätt och dessa tycker jag kan 

vara ett ypperligt tillfälle att skapa intresse för en specifik bok om eleverna får chansen att 

läsa upp recensionen för klassen. Angående det läsprojekt som P 1 och P 3 berättade om så 

tycker jag att man får akta sig lite och fundera över vad som är målet med läsprojektet. 

Pedagogerna berättade att lästekniken gick framåt, vilket är fantastiskt men jag fick inte reda 

på om intresset för skönlitteratur ökade bland eleverna eller om eleverna läste för att de skulle 

nå ett mål, vilket i detta fall var att läsa 1000 böcker. Detta läsprojekt tycker jag handlar om 

mängdläsning vilket Norberg (2003:98) skrev att målet är ökad läshastighet. Det jag ställer 

mig frågande till är om mängdläsning leder till att eleverna läser mycket skönlitteratur för att 

de vill göra det eller om det innebär att det blir mer som ett måste?  

 

5.3 Elevernas varierade intresse för läsning 

När jag jämför vad litteraturen och de intervjuade pedagogerna anser om elevernas intresse 

för skönlitteratur så tycker jag det bevisar att det är viktigt att eleverna får läsa om sådant de 

är intresserade av. Jan Nilsson (1997:79-80) beskriver vikten av att elever får reagera över 

innehållet i böcker och att de får läsa om sådant de kan relatera till själva. Detta menar jag 

stöder vikten av att få identifiera sig med innehållet i skönlitteraturen, vilket är så viktigt. 

Eleverna kan identifiera sig med innehållet just när de kan relatera till det och reagera över 

det. Därför menar jag liksom författarna till min litteraturgenomgång och de intervjuade 
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pedagogerna att det är viktigt att få läsa om det som man är intresserad av så långt som 

möjligt. Att få läsa en intressant bok leder till att man vill veta vad som händer och 

förhoppningsvis läser eleverna då mer. Jag anser dock att det inte räcker med att boken är bra 

för att läsa mer utan det krävs att varje elev har ett visst intresse för att läsa. Även om en bok 

är väldigt rolig och intressant så är det inte säkert att alla elever läser så långt i den. Om en 

elev har vissa svårigheter med att läsa så kan det vara så att denne inte läser så mycket för att 

det är jobbigt att läsa. Jag är ändå övertygad om att en bok som är anpassad efter varje 

individs intresseområden är en god start för att väcka elevernas intresse för skönlitteratur.  

 

Körling (2003:19) skrev att läsningen till viss del måste ske utan krav för att eleverna ska 

tycka att det är roligt att läsa. Jag tror att den individuella tysta läsningen, där eleverna får gå 

in i sin egen värld helt utan krav på hur mycket de ska läsa eller att de ska återberätta vad de 

läst, är oerhört viktig för att främja elevernas goda intresse för skönlitterära böcker. P 2 

nämnde en intressant sak under intervjun, nämligen att en boks layout och text är viktiga för 

hur den blir mottagen. Detta är något som jag inte funnit någon information om i litteraturen 

men är viktigt att nämna då layouten på en bok och dess text bestämmer elevernas första 

intryck av den och om de får ett intresse för att läsa den eller inte, menar jag. 

 

P 3 och P 4 nämnde under intervjun att eleverna ger varandra tips på skönlitteratur och att 

eleverna inspirerar varandra. Detta är något som jag finner mycket intressant och jag har inte 

funnit så mycket information om elevernas inverkan på varandra när det gäller att läsa 

skönlitteratur i min litteraturstudie. Körling (2003:19) nämnde dock något om detta och hon 

anser att man kommit långt i jakten på elevernas läslust om eleverna själva rekommenderar 

varandra god litteratur. Efter att ha studerat intervjuernas resultat så är jag övertygad om att 

eleverna inspirerar varandra till att läsa skönlitteratur. Det går inte att blunda för det faktum 

att goda förebilder bland eleverna i klassen, som berättar om bra böcker de läst eller läser en 

bit ur någon bok, är viktiga för att skapa intresse för att läsa skönlitteratur i skolan. 

 

Goda förebilder som står upp för läsningen som P 3 berättade om anser jag är viktiga när det 

kommer till skönlitteraturens konkurrens mot TV och Internet. Jag tänker liksom P 1 och P 3 

att det kan finnas en viss konkurrens mot läsning av skönlitteratur. Att se på TV och att 

använda Internet är naturligtvis inte bara negativt och jag menar att elever i klasser som pratar 
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gott om läsning inspirerar andra elever till att läsa. Dessa förebilder är viktiga för att få en 

jämn balans mellan att läsa skönlitteratur, se på TV och använda Internet.  

 

5.4 Starka läsare respektive svaga läsare 

Efter att ha studerat min litteraturstudie och resultaten från intervjuerna kan jag konstatera att 

nivåanpassad och intressant skönlitteratur är svaret på hur pedagogerna försöker motivera de 

elever som har svårigheter med läsningen men även för de elever som har lättare för att läsa. 

Dessa svar tycker jag verkar väsentliga för arbetet med att få eleverna att vilja läsa mycket 

skönlitteratur. Även om jag tycker att nivåanpassat material är det bästa för de elever som är 

starka respektive svaga inom läsning, så funderar jag över att det även är viktigt att stöta på 

lite svårare språk i skönlitteraturen för att utvecklas i sin individuella läsning. Lite svårare 

böcker i lagom kombination med nivåanpassade material anser jag vara det bästa för eleverna. 

Jag har inte fått fram så mycket information från litteraturen och intervjuerna om hur man ska 

stimulera och uppmuntra de elever som har lättare för att läsa. En anledning till detta kan vara 

att pedagogernas fokusering ligger hos de elever som har svårigheter med läsningen. P 3 

berättade att denne ville uppmuntra eleverna som har lättare för att läsa mer men fokus låg på 

de elever som har svårigheter med läsning. Wingård och Wingård (1994:39-43) menar att den 

största fokuseringen bör ligga hos dessa elever men att man inte får glömma att uppmuntra de 

elever som har lättare för att läsa men för tillfället hamnat i en svacka och verkligen behöver 

bli motiverade på nytt.  

 

Jag funderar även över om mitt sätt att genomföra intervjun ledde till att jag inte fick så 

många svar angående de elever som är starka inom läsning. Mina frågor kan ha varit otydliga. 

Det kanske är som jag nämnde ovan att den största fokuseringen i skolan faktiskt ligger på de 

elever som har vissa svårigheter med att läsa skönlitteratur. Att stödja dessa elever är 

naturligtvis något jag tycker är självklart men jag anser att det är lika viktigt att inte glömma 

de elever som har lättare för att läsa, som kanske behöver bli uppmuntrade och stimulerade då 

de tappat fokus på läsningen och behöver komma igång igen. Jag funderar över om det kan 

vara så att eleverna som har lättare för att läsa ses som några som klarar sig själva i 

klassrummet. Naturligtvis klarar de sig själva mer men kanske försvinner dessa elever i 

mängden ibland i en skola som fokuserar på de elever med svårigheter när de i själva verket 

också behöver få uppmuntran och höra glada hejarop. Men jag vet också att de flesta 

pedagoger i skolans värld gör sitt bästa för alla elever med de knappa resurser som finns. Vad 
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jag vill säga med detta är dock att det är viktigt att alla elever får det stöd och den uppmuntran 

de behöver i sin individuella läsprocess. 

 

P 2 berättade om att denne försökte få elever som har svårigheter med läsning att bli 

intresserade av ljudböcker. Dessa böcker tycker jag kan vara ett mycket bra alternativ till 

skönlitterära böcker och de kan även vara lösningen på att få en del elever intresserade av 

skönlitteratur. Speciellt de elever som tycker det kan vara svårt och jobbigt att läsa. Det som 

jag tycker att man inte får glömma är att det är viktigt att dessa elever även läser 

nivåanpassade böcker så långt det är möjligt och inte bara lyssnar på dem. Dessa elever 

behöver också erövra böcker och få ta del av bra skriftspråk och meningsuppbyggnader 

genom att just få läsa dem. Men jag tycker absolut att ljudböcker är ett fantastiskt 

komplement till den vanliga boken och speciellt som inspirationskälla för att eleverna ska få 

upp ögonen för bra skönlitteratur och förhoppningsvis vilja läsa böcker på egen hand.         

 

5.5 Pedagogen som förebild och inspiratör 

När det handlar om pedagogen som inspiratör och förebild menar jag att denne har den 

viktigaste uppgiften för att få eleverna att vilja läsa mycket skönlitteratur. Om pedagogen 

tycker det är viktigt att ta tid till läsning och förmedlar en positiv stämning angående läsning 

så har man kommit en bra bit på väg, anser jag. Självklart är det endast eleverna själva som 

måste ta tag i och genomföra själva läsningen men med ett positivt läsklimat och en pedagog 

som uppmuntrar och berömmer eleverna i deras läsning är en oerhört viktig pusselbit för att få 

eleverna intresserade av att läsa skönlitteratur. Liksom P 1 och Lundberg & Høien (1990:77) 

så menar jag att beröm är en ovärderlig komponent för att få eleverna intresserade av att läsa 

skönlitteratur. Alla individer behöver och vill höra att de är duktiga och speciellt barn för att 

självförtroendet inom läsning ska öka. Tanken som pedagog 1 har, att om eleverna får höra att 

de är duktiga på att läsa smittar av sig på de andra eleverna vilket leder till att de också vill 

höra att de är duktiga, är god tycker jag.  

 

Jag förstår P 2 när denne talar om svårigheten att motivera och inspirera de elever som är 

ointresserade av läsning. Samtidigt tänker jag att det är då det är enormt viktigt att inte sluta 

uppmuntra och motivera eleverna att läsa. Motivationsarbetet får pedagogen aldrig sluta med 

anser jag. Vidare tycker jag att det är bra när pedagogerna talar mycket om skönlitteratur och 

även att de berättar för eleverna att de läser hemma och vilken fantastisk upplevelse och 

mysig stund det kan vara att läsa en bok. Det ultimata skulle vara om pedagogen läste en egen 
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bok under de tysta individuella lässtunderna för att visa att denne också gillar läsning och 

tycker det är viktigt. Jag förstår ändå att detta kan vara svårt då dessa lässtunder kan vara 

tillfällen för pedagogen att stödja vissa elever i deras läsning.  

 

P 3 och P 4 berättade under respektive intervju att de berättar för eleverna att de läser hemma. 

Norberg (2003:86-87) skrev om vikten av att pedagogerna håller igång sitt eget läsande. Detta 

tycker jag är viktigt för det inspirerar eleverna och talar om för dem att pedagogen läser också 

skönlitteratur och det visar även eleverna att pedagogen tycker det är viktigt att både liten som 

stor läser. Amborn & Hansson (1998:32-34) skrev om boksamtal, att pedagogen skulle 

presentera böcker, vilket även P 1 gjorde mycket. Att presentera och tala mycket om 

skönlitteratur är en betydelsefull del i arbetet att inspirera eleverna att läsa mycket, anser jag. 

Nilsson & Nilsson (1991:27) tycker det är viktigt att pedagogerna läser mycket skönlitteratur 

för att de ska kunna förstå barnens tankar och gå in i deras värld. Detta håller jag med dem 

om. Ska pedagogerna kunna ge förslag på bra skönlitteratur som eleverna kan identifiera sig 

med är det av största vikt att de läser en del. Tidsaspekten i detta är alltid ett dilemma tänker 

jag. Pedagoger har mycket att göra och att läsa skönlitteratur kan jag tänka mig kommer lite i 

andra hand. Jag tycker i alla fall att pedagogerna ska försöka ta sig tid att läsa lite skönlitterära 

böcker för jag anser att de tjänar på det genom att eleverna blir inspirerade av roliga böcker. 

 

5.6 Slutord 

Genom min forskning har jag hittat ett samband mellan teori och praktik. Det finns vissa 

faktorer som pedagoger och författare anser är viktiga för hur pedagogerna ska motivera och 

stimulera eleverna till att vilja läsa mycket skönlitteratur. En första viktig komponent är en 

trygg miljö med bra skönlitteratur där eleverna kan koncentrera sig på att läsa. En annan är 

vikten av att det finns skönlitteratur som passar alla elever, intressant litteratur ger ett ökat 

läsintresse bland eleverna. Nivåanpassad skönlitteratur, för de elever som har svårare att läsa 

men även för de som har lättare för att läsa, är en annan viktig komponent. Elever som 

inspirerar varandra, är förebilder och ger boktips representerar även de en viktig faktor. Att 

arbeta med skönlitteratur på flera olika sätt ger möjligheter att få läsa mer och bli intresserad 

av att läsa skönlitteratur. Den sista och kanske den viktigaste komponenten är att pedagogen 

inspirerar till läsning, ger eleverna beröm och skapar ett positivt läsklimat.  

 

När det gäller varför-perspektivet som lades till för att få en bredare undersökning, så tycker 

jag att det går att konstatera att pedagogerna dels har stor erfarenhet och vet vad de ska göra 
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och varför. Får eleverna läsa skönlitteratur som intresserar dem och är anpassat för deras 

läsnivå så vet pedagogerna att det hjälper eleverna att läsa mer. Sedan handlar det om att se 

till varje individ och gruppen för att sedan anpassa arbetet utifrån dem. Alla elever är olika 

och behöver arbeta med skönlitteratur på flera olika sätt för att bli inspirerade. Angående 

läsmiljön så vet pedagogerna att en trygg plats att läsa på är grunden till att få igång elevernas 

läsning. Pedagogerna försöker vara förebilder inom läsning för att fånga elevernas intresse. 

 

I de flesta av de svar som min forskning gett överensstämmer litteraturstudien och 

intervjuerna med varandra. Detta bevisar i stor utsträckning att de intervjuade pedagogerna 

och författarna till litteraturen beskriver liknande arbetssätt för att få eleverna att vilja läsa 

mycket skönlitteratur. En anledning till detta kan vara att de flesta författarna till litteraturen 

är pedagoger i grunden och har liknande erfarenheter och goda exempel på effektiva 

beprövade metoder liksom de intervjuade pedagogerna. 

 

De svar jag fått fram utifrån mina frågor och mitt syfte motsvarar säkert en del av hur arbetet 

ser ut på olika skolor för att få eleverna att vilja läsa mycket skönlitteratur. Jag är dock 

övertygad om att det finns fler sätt att arbeta på i skolorna som inte kommer fram i min 

forskning. Syftet och frågorna är vinklade utifrån mitt sätt att tolka tidigare litteratur och 

frågorna är enligt mig viktiga komponenter för att uppnå syftet, vilket jag tycker att min 

forskning visar på.   

 

Slutligen skulle jag vilja knyta an till Lennart Hellsings dikt om böckernas tjusning och 

fantastiska upplevelser. Eleverna behöver uppleva många stunder med läsning av 

skönlitteratur och förhoppningsvis vill de läsa mer och mer för att det är fyllt med glädje. Jag 

vill bara påpeka att det är vi pedagoger som kan ge eleverna verktygen så att de kan börja 

hamra och aldrig sluta.  

 

5.7 Förslag på vidare forskning 

Mitt arbete fokuserade på hur pedagogerna arbetade med att få eleverna att vilja läsa mycket 

skönlitteratur. Det som skulle vara intressant att ta reda på vid fortsatt forskning är ett 

elevperspektiv där man exempelvis med hjälp av barnintervjuer försöker ta reda på hur väl 

pedagogernas arbete mynnar ut hos eleverna och om det leder till att eleverna faktiskt vill läsa 

mycket skönlitteratur. I mitt arbete kan man läsa något om hur eleverna reagerar på det 

pedagogerna gör, men då besvarat ur ett lärarperspektiv.  
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Bilaga 1  

Brev till pedagoger ute i verksamheten 

 

Jag skriver mitt examensarbete under v. 45-3. Examensarbetet skrivs inom ämnet svenska och 

jag har valt att inrikta mig på läsning av skönlitteratur i skolan. Bakgrunden till att jag valde 

detta ämne är på grund av vikten av att läsa litteratur och det finns det även stor 

forskningsgrund för. Språkutveckling, att få fantisera och möjligheter till identifikation med 

litteraturens karaktärer och livsfrågor är tre stora anledningar till att läsa böcker. En annan 

anledning som jag tycker är relevant är att det faktiskt kan vara roligt att läsa. När jag snävade 

in mitt syfte så valde jag att fokusera på pedagogernas arbete med att få eleverna att vilja läsa 

skönlitteratur. 

 

Syftet med detta arbete är att genom en undersökning gå djupare in på hur ett antal 

pedagoger, inom grundskolans tidigare år, arbetar med att motivera och stimulera alla 

elever till att vilja läsa mycket skönlitteratur. För att få ett bredare perspektiv på 

undersökningen så innefattar den även att ta reda på lite mer om varför pedagogerna arbetar 

som de gör.  

 

Examensarbetet är indelat i två delar varav den första är en litteraturöversikt över relevant 

litteratur inom mitt forskningsområde. Den andra delen innefattar intervjuer med pedagoger 

där era svar är betydelsefulla för mitt arbete.  

 

Er identitet kommer att behandlas konfidentiellt i arbetet. Det som kommer synas är 

kön, ungefärlig ålder och vilka åldersgrupper du undervisar. Skolans namn och era svar 

under intervjun kommer att behandlas anonymt i arbetet. Examensarbetet med era svar 

kommer att publiceras i databaser som högskolor och universitet kan ta del av.    

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

 

Om ni har några frågor får ni gärna vända er till mig på telefonnummer: xxxxxxxxxx 

Eller mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com  

 

Med vänliga hälsningar 

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx   



 

  

Att fundera över inför intervjun 

 

Syftet med detta arbete är att genom en undersökning gå djupare in på hur ett antal pedagoger, 

inom grundskolans tidigare år, arbetar med att motivera och stimulera alla elever till att vilja 

läsa mycket skönlitteratur.  

 

För att få ett bredare perspektiv på undersökningen så innefattar den även att ta reda på lite 

mer om varför pedagogerna arbetar som de gör.  

 

Efter en del djupdykningar inom aktuell forskning tycker jag mig se flera olika faktorer som 

kan hänga ihop för att syftet ska kunna uppnås. Det är dessa olika faktorer som jag kommer 

att ta upp och fråga om under intervjun.  

 

1. En första faktor är hur läsmiljöerna ser ut omkring eleverna och tillgången till 

skönlitteratur 

 

2. En andra faktor berör elevernas individuella läsning men även andra sätt som eleverna 

får ta till sig skönlitteratur eller arbetar med skönlitteratur  

 

3. En tredje faktor berör hur pedagogen stimulerar eleverna när det gäller deras varierade 

intressen för att läsa skönlitteratur och vad de vill läsa om  

 

4. En fjärde faktor berör hur pedagogen stimulerar och motiverar de starka respektive de 

svaga läsarna 

 

5. En femte faktor gäller hur pedagogen kan vara en inspiratör och förebild för eleverna 

när det gäller läsning av skönlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 

Frågeområden inför kvalitativ intervju  
 
* Goda läsmiljöer som inspirerar eleverna till att läsa 
Vad pedagogen tycker representerar en bra läsmiljö 
Om eleverna läser i miljöer som överensstämmer med god läsmiljö 
Bibliotek, klassrum, läshörnor, speciella klassrum för läsande 
Hur det fungerar när eleverna läser 
 
Hur det är med bokbestånden, skönlitteratur runt eleverna 
Var litteraturen finns 
Den personen som har hand om bibliotek 
Barnens rätt att påverka bokinköpen 
Botanisering bland böcker  
Val av böcker, hur det går till 
 
*Olika sätt som man kan arbeta med läsning av skönlitteratur 
Tyst individuell läsning: 
När själva läsandet sker/Tid till läsning 
Hur läsningen går till 
Om eleverna uppskattar läsningen  
Högläsning 
Undervisning eller något man gör för avbrott eller fördriva tiden 
Lärarens syn på högläsning 
Hur eleverna reagerar på själva högläsningen 
Tips från kollegor/ favoriter 
Hur läsningen går till (Läsa, samtala, frågestunder) 
 
Andra sätt man arbetar med läsning av skönlitteratur i skolan 
Hur det går till 
Till exempel Boksamtal 
Till exempel Författarbesök 
 
*Alla elever har ju olika intresse för att läsa böcker  
Motiverar och stimulerar elever att läsa, de som tycker det är tråkigt att läsa 
Stimulerar elever till fortsatt läsning och läsglädje som tycker det är roligt att läsa 
Alla har vi olika slags böcker vi gillar. Hjälpa varje elev så denne får något de gillar att läsa. 
Om en bok som intresserar leder till att eleverna läser mer  
Den skönlitterära bokens status om man jämför med TV, Internet och andra fritidsaktiviteter  
  
 
*Alla elever har olika kunskapsnivåer vad gäller läsning: en del är starka läsare medan 
andra är svaga läsare.  
Elev som är en stark läsare att stimuleras, motiveras, utmanas och utvecklas  
Elev som är en svag läsare att stimuleras, motiveras, utmanas och utvecklas 
 
* Pedagogens arbete med att inspirera eleverna till att känna läslust 
Boktips till eleverna på litteratur pedagogen läst 
Beröm och stöd till eleverna under tiden de läser/när det passar 
Hur läraren ser på sig själv som en förebild för de läsande eleverna i klassrummet  


