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Vi har med den här undersökningen valt att ta reda på hur man kan bedriva läs- och litteratur-

pedagogik i de mellersta skolåren.  

     Genom bakgrundslitteraturen och informanterna har vi kommit fram till ett resultat som 

visar att man kan se positiva möjligheter för elevernas inlärning och utveckling genom att 

integrera skönlitteraturen i undervisningen.  

      Vi har valt att intervjua sex medvetet utvalda lärare som vi vet arbetar med läs- och littera-

turpedagogik i sin undervisning.   
 

 

 

Antal sidor: 31 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma lärare använder sig av läs- 

och litteraturpedagogik i undervisningen samt vad de har för inställning till läs- och litteratur-

pedagogik.  
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1 Inledning 

När vi tidigare i utbildningen kommit i kontakt med hur man kan använda sig av läs- och litte-

raturpedagogik i undervisningen väcktes ett stort intresse av att få fördjupa sig i vad skönlitte-

raturen kan bidra med, när den används som verktyg i undervisningen. Denna undersökning 

behandlar hur sex verksamma lärare beskriver sitt arbete med läs- och litteraturpedagogik 

samt deras inställning till läs- och litteraturpedagogik i undervisningen.  

     Eftersom vi båda har läst specialiseringen svenska för de mellersta skolåren, har en ny-

fikenhet väckts för hur vi i vårt framtida yrkesliv skall kunna arbeta med läs- och litteraturpe-

dagogik integrerat i undervisningen. Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur 

yrkesverksamma lärare arbetar med läs- och litteraturpedagogik i svenskundervisningen. Vi 

tror att vår studie kan ge oss goda kunskaper om skönlitteraturens betydelse i undervisningen 

samt att den kan inspirera oss till att använda skönlitteraturen på ett mångsidigt sätt. 

       

I kursplanen för svenska står det: 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov 
att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera 
över och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och 
om vår omvärld. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läs-
ning utan kan ske även genom avlyssning… (Kursplanen i svenska för grundskolan, 
2000) 

   
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika ti-
der och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. 
Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litte-
raturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. (Kursplanen i svenska för 
grundskolan, 2000) 

 

Här belyser styrdokumenten vikten av att eleverna skall få uppleva olika känslor i samband 

med sin kunskapsinhämtning och att de skall få ta del av skönlitterära texter på olika sätt.  

Vikten av att skönlitteratur ingår i skolundervisningen framgår i styrdokumenten för grund-

skolan. Flera av de lärare som vi stött på under vår verksamhetsförlagdautbildning har stor 

drivkraft när det gäller elevernas läsning och hela lektioner avsätts enbart för läsning, genom 

olika läsprojekt och man har ofta ett bra samarbete med biblioteken. Gunilla Molloy (Läraren, 

litteraturen, eleven, 2002) talar om möten mellan läraren, litteraturen och eleven och hon ana-

lyserar dessa olika möten utifrån didaktiska och teoretiska perspektiv. Vi har i denna under-

sökning koncentrerat oss på hur man kan använda sig av skönlitteratur i undervisningen ge-

nom att eleverna får möta skönlitteratur på ett mångsidigt och ett förhoppningsvis lustfyllt 

sätt. 
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2 Syftet och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma medvetet utvalda lärare i de 

mellersta skolåren använder sig av läs- och litteraturpedagogik i undervisningen samt vad de 

har för inställning till detta.  

 

� Hur arbetar verksamma lärare med läs- och litteraturpedagogik i de mellersta skol-
åren? 

 

3 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt av undersökningen. Styckena har 

vi valt att dela upp efter metodval, genomförande och bearbetning av material för att kunna 

visa en tydlig struktur av undersökningens upplägg.  

 

3.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie i form av intervjuer. Eftersom syftet var att ta 

reda på hur verksamma lärare använder sig av läs- och litteraturpedagogik i undervisningen, 

intervjuade vi sex pedagoger som undervisar elever i de mellersta skolåren. Vi har valt att 

använda oss av strukturerade intervjuer, där vi utgick från samma intervjufrågor till alla lära-

re.  

 

3.2 Avgränsningar och urval 

Uppsatsen kommer enbart att utgå från hur vissa väl utvalda lärare arbetar med läs- och litte-

raturpedagogik i undervisningen. Eftersom vi anser att det inte är särskilt givande att intervjua 

lärare som enbart använder sig av bänkbok i undervisningen har vi noga valt ut vilka lärare vi 

anser vara intressanta att intervjua. Alla tillfrågade informanter svarade ja. 

 Många av de undersökningar som tidigare gjorts på elevers läsvanor kretsar ofta kring lärarna 

och hur de gjort för att eleverna skall upptäcka lusten att läsa. I denna undersökning får vi 

endast veta vad lärarna anser är viktigt med läs- och litteraturpedagogik. Vi får dessvärre inte 

heller här elevernas perspektiv. Ursprungligen var vår tanke att vi skulle intervjua både lärare 
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och elever men vi insåg att detta skulle ha blivit en alldeles för omfattande undersökning så 

därför begränsade vi oss till ett lärarperspektiv.     

Vi har valt att intervjua sex lärare från två mindre kommuner i Småland. Dessa lärare har vi 

lärt känna under den tid då vi studerat vid lärarutbildningen på Växjö universitet. Undersök-

ningen är gjord utifrån intervjuer med medvetet utvalda lärare. Urvalet gjordes utifrån lärarnas 

personliga inställning till skönlitteratur i undervisningen. Fyra av lärarna arbetar med varsin 

klass i årskurs fyra, den femte läraren arbetar med en klass i årskurs fem och den sjätte läraren 

arbetar med en klass i årskurs sex. Tanken var att vi skulle spela in alla intervjuer men en av 

våra informanter valde att inte bli inspelad då hon ansåg att det inte skulle bli en naturlig situ-

ation. Detta respekterade vi så klart och förde i stället anteckningar. Vid de övriga intervjuer-

na använde vi oss av bandspelare. Som ett komplement till bandspelaren förde vi även här 

anteckningar. 

 

3.3 Genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna skrev vi ner de frågor som vi ville ha svar på och dessa an-

vände vi sedan som mall att gå efter under de sex intervjutillfällena. Vi valde att utgå från 

samma frågor till alla lärare eftersom vi ville kunna jämföra deras svar (se bilaga). Vi har 

bland annat tänkt igenom vilka följdfrågor som kan tänkas bli aktuella, men vi valde att inte 

skriva ner dessa eftersom vi ville att följdfrågorna skulle utgå helt från intervjupersonernas 

svar. Vårt mål var även att intervjutillfällena skulle bli öppna dialoger och därför valde vi att 

inte ha med frågor med fasta svarsalternativ, som till exempel ja- eller nejfrågor.  Intervjufrå-

gorna valde vi att maila till lärarna några dagar innan intervjuerna, så att de skulle vara väl 

förberedda på de frågor som vi ville ha svar på.  

     Intervjuerna genomfördes enskilt med varje lärare och vid alla tillfällen utom vid ett an-

vände vi oss av en bandspelare för att på ett enkelt sätt kunna dokumentera informanterna 

svar. Som ett komplement till bandspelaren förde vi även anteckningar ifall vi skulle behöva 

göra något förtydligande.  
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3.4 Bearbetning av material 

När vi sammanställde intervjuerna började vi med att skriva ner en utförlig sammanställning 

av resultatet för att lättare kunna studera dem vid vår analys. Vi valde att inte ha med hela de 

sammanfattningarna av intervjuerna i arbetet, utan bara de svar som har relevans för under-

sökningens syfte. För att pedagogerna skall få vara anonyma har vi givit dem fiktiva namn i 

arbetet.  

 

4 Bakgrund 

Enligt strävansmålen i kursplanen i svenska skall eleverna utveckla och finna sin lust att lära 

genom att läsa litteratur. Kursplanen säger även att eleverna skall utveckla sin förmåga att 

läsa, förstå, tolka och uppleva olika texter. Eleverna skall få möjlighet att förstå kulturell 

mångfald genom skönlitteratur från olika tider och olika kulturer. Detta gäller också i viss 

utsträckning skönlitteratur från både de nordiska länderna och övriga delar i världen. Skönlit-

teraturen ger också som det står i kursplanen kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvill-

kor under olika tider och i olika länder. Litteraturen skapar möjligheter för eleverna att kunna 

diskutera och reflektera över gemensamma upplevelser. Målen som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av femte skolåret är att de skall kunna läsa med flyt både högt och tyst. De skall också 

uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdomar. Ele-

verna skall även kunna reflektera över texter och samtala om läsningens upplevelser (Skol-

verket, 2000). 

     I läroplanen för grundskolan, Lpo-94, framgår det att litteraturen tillsammans med språket 

är det centrala innehållet i svenska. I styrdokumentet finns flera strävansmål som skall vara 

möjliga att uppnå med hjälp av skönlitteratur. Får eleverna arbeta med skönlitteratur som in-

tresserar dem, kan detta medföra att de vill läsa mer, även inom andra ämnen än svenska. 

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo-94).  

      I studien ”Barns läskompetens i Sverige och i världen” som finns publicerad på Skolver-

kets hemsida står följande att läsa: 

   

Skönlitteraturen är tydligt närvarande i svenska skolor, 96/98 % av de svenska barnen 
möter skönlitteraturen minst en gång i veckan, internationellt kommer samma svar 
bara upp till 85 %  
(Barns läskompetens i Sverige och i världen, PIRLS 2001: 27). 
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Våren 2003 presenterades det samlade resultatet av PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study). Denna studie är en av de mest omfattande undersökningar någonsin om ele-

vers förmåga att läsa. I studien ingår trettiofem länder och det är i allmänhet elever från fjärde 

skolåret, i Sverige även från tredje skolåret, som deltagit i undersökningen. Anordnaren av 

denna studie är The International Association for the Evaluation of Education Achievement 

(IEA).  

     PIRLS är en utvärdering av läskompetensen hos barn i nio-tio års åldern. Det är tre områ-

den som står i fokus: läsförmågan, läsvanor och attityder till och sammanhang för läsning. 

Studien genomfördes våren 2001 och cirka 300 skolor deltog med drygt 16 000 elever. Därtill 

kom enkätundersökningar till elever, lärare och skolledning i de deltagande skolorna och även 

föräldrar. 

     I denna studie kan man, bland mycket annat, läsa att både i Sverige och internationellt vi-

sar det sig att det finns ett positivt samspel mellan användandet av skönlitteratur och goda 

läsprovsresultat. Andra positiva faktorer som lyfts fram i denna studie är att föräldrar i Sveri-

ge i större utsträckning än i andra länder som ingår i studien, läser högt för sina barn. Föräld-

rarna läser också i större utsträckning själva för nöjes skull. Det här visar sig vara gynnsamma 

faktorer för elevernas framsteg i läsning. De svenska eleverna i skolår fyra hade i studien den 

högsta genomsnittliga poängen på den allmänna lässkalan av samtliga deltagande länders barn 

från samma skolår. Det finns dock ett undantag när det gäller hemmiljön och läsutvecklingen. 

Det gäller omfattningen av det dagliga samtalet mellan föräldrar och barn om innehållet i det 

de läser. Här ligger Sverige sämre till än många andra länder i studien. 

     I vår bakgrund till detta arbete har vi valt att ha med olika sorters litteratur, den skiljer sig 

från forskning som vi presenterat ovan till olika inspirationsböcker. De inspirationsböcker 

som vi använt oss av i bakgrunden är endast några pedagogers syn på hur man kan arbeta med 

skönlitteraturen i undervisningen. Givetvis finns det fler källor att få inspiration ifrån samt att 

det finns för och nackdelar med den bakgrundslitteratur som vi har med i vårt arbete. 

       

4.1 Litteraturläsning i undervisningen 

Lars Norström (1995) hävdar i Svenskämnets röda tråd att skönlitteraturen och efterföljande 

textsamtal är två viktiga hörnstenar i undervisningen. Läsning av litteratur ger eleverna många 

språkliga förebilder och de får ett brett perspektiv på hur man kan skriva olika texter. Genom 

att läsa mycket litteratur och olika sorters texter, lär sig eleverna att kritiskt granska en text för 
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att kunna ta emot rätt information. Detta sker dock inte automatiskt utan eleverna måste till-

sammans med det som beskrivs ovan få en god vägledning av läraren. Genom litteraturläsning 

får eleverna även förståelse för hur en text kan vara uppbyggd, de utökar även sitt ordförråd 

och lär sig att det finns olika språkliga variationer. Norström säger att det är handledningen 

som gör att eleverna blir duktiga läsare och att det är pedagogens uppgift att handleda elever-

na på rätt väg, genom att hitta rätt litteratur till dem så att de finner glädjen i att läsa. Det är 

inte självklart att alla familjer läser hemma med och för sina barn, därför är skolan så viktig. 

Eftersom de läsovana ofta slutar att läsa böcker måste skolan arbeta för att eleverna skall bli 

vana läsare. Norström skriver även att för att våra elever ska bli duktiga i läsning krävs det att 

läsningen prioriteras i undervisningen och som med allt annat krävs det konsekvent träning. 

Läsningen behöver inte bara vara den traditionella tystläsningen eller att läraren läser högt för 

klassen. Eleverna kan även få läsa i par eller förbereda en text och läsa högt för klassen. 

 

4.2 Viktiga frågor inför planering av litteraturundervisning  

I Metodboken (1997) beskriver Jan Nilsson att ett litteraturpedagogiskt arbete måste ta sin 

utgångspunkt i frågan om undervisningens innehåll. Frågorna man bör ställa sig innan man 

använder sig av dem i undervisningen är; Vad är det eleverna skall lära sig? Vilken/vilka kun-

skaper är det eleverna skall få? I vilken bok kan man finna detta så att eleverna kan tillgodo-

göra sig boken och ta till sig kunskapen?  

     Litteraturpedagogik i undervisningen kräver även att andra aspekter beaktas. Boken som 

skall läsas i klassen vid tematisk arbetsgång måste vara anpassad för alla elever så att alla kan 

läsa och förstå den. Det skall också vara möjligt att kunna skaffa boken till ett rimligt pris så 

att alla elever får tillgång till den (Nilsson, 1997). 

  

4.3 Boksamtal och reflektion 

Aidan Chambers skriver i Böcker inom oss (1993) att genom boksamtalen i klassen kan man 

diskutera runt texten så att elevernas egna tankar och funderingar lyfts fram. Detta bidrar ock-

så till att eleverna får en djupare förståelse av textens innebörd. Chambers förespråkar även att 

man ska bannlysa ordet ”varför” då detta ord kan vara hämmande för eleverna. För att kunna 

undvika frågan varför, anser Chambers att man skall ställa jag undrar frågor för att svaren 

skall vara öppna och inga svar skall vara givna. Aidan Chambers är en välkänd och uppskat-
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tad barn och ungdomsförfattare. Han är även en stor auktoritet när det gäller hur barn och 

ungdomar ska få tillgång till bra böcker han ser skönlitteraturen som en oumbärlig del av sko-

lan liv.  

     Enligt Gunilla Ekström (Metodboken, 1997) är boksamtalet en viktig form i läsutveckling-

en. Genom boksamtal får eleverna berätta och diskutera händelser, attityder, värderingar och 

budskap. Boksamtalen kan ge en förförståelse och ett sammanhang för de elever som behöver 

det. Boksamtalen blir dessutom en läsförståelsekontroll för läraren. Den elev som har svårt att 

förstå eller att komma in i boken, kan få hjälp av någon som redan läst den. Kamraten kan 

berätta lite om handlingen eller om personer som ingår i berättelsen, vilket kan bidra till en 

förförståelse.   

     I läsundervisningen måste man utmana eleverna och låta dem få reflektera över den ge-

mensamma texten som de läst eller som läraren läst högt (Ekström, 1997). 

     Enligt Gunilla Molloy (Reflekterande läsning och skrivning, 1996) kan läraren genom litte-

raturen diskutera olika moraliska dilemman med eleverna. Eleverna kan få ta ställning till hur 

de skulle ha agerat i olika situationer och genom dessa diskussioner kan man hjälpa eleverna 

att få syn på sig själva och varför de handlar på olika sätt. Skönlitteraturen kan också bli ut-

gångspunkt för samtal om moral och livsfrågor och genom huvudpersonernas agerande i bo-

ken kan man få en diskussion om vad som är rätt och fel.   

 

4.4 Högläsning 

Högläsning är en bra introduktionsmetod och även ett bra arbetssätt om man vill att alla elever 

skall få ta del av en berättelse och kunna vara med i samtalen efteråt. Fördelen med att läsa 

högt för eleverna är att alla elever är på samma ställe samtidigt och att man kan iaktta elevers 

reaktioner. Man kanske behöver stanna upp och diskutera något som eleverna har funderingar 

kring. Som högläsare bör man vara väl förberedd då man bättre kan tillägna texten dess bety-

delse enligt Ulla Lundquist (Metodboken, 1997). Lundquist menar även att man helst bör läsa 

högt en gång om dagen och man bör ha ett mål med högläsningen. Högläsningen kan vara en 

drivkraft för eleverna att vilja läsa själva. För några blir kanske högläsningen det enda mötet 

med skönlitteraturen. Att lyssna på när någon annan läser, ger övning i koncentration och 

lyssnaren skapar sina egna inre bilder. 
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4.5 Samarbete skola och hem 

Enligt Monica Lembke (Metodboken, 1997) kan elevernas högläsning skapa en kontakt mel-

lan skola och hem under en koncentrerad och begränsad tid. Arbetet mellan skola och hem går 

till så, att eleverna läser högt ur en bok för någon vuxen hemma och den lyssnande föräldern 

bör då engagera sig i barnets läsning. Den som lyssnat på när barnet läst högt, antecknar i en 

läslogg vilka sidor barnet läste, hur det gick och hur barnet reagerade på lässtunden. Dagen 

därpå går läraren igenom vad hemmet har antecknat. Därefter lyssnar läraren när eleven läser 

upp samma text som han/hon tidigare läst hemma. Sedan antecknar läraren hur läsningen gick 

i skolan och hur eleven reagerade på läsningen. Detta arbetssätt har visat sig stimulera läsin-

tresset hos både barn och föräldrar, samt ökat föräldrarnas medvetenhet om barnets läsning 

och hur läsprocessen går till.  

 

4.6 Skapa ett bestående läsintresse 

Jan och Ulf Nilsson (Fånga läslusten!,1991) säger att man måste skapa ett bestående läsin-

tresse hos eleverna. Det gäller att hitta rätt bok till rätt elev vid rätt tillfälle med tanke på ele-

vens mognad, läsförmåga, intressen och erfarenheter. Här gäller det att läraren har kunskap 

om eleverna och om litteraturen, menar Nilsson. Den syn som läraren har på litteratur påver-

kar naturligtvis elevernas inställning till densamma. Man kan inte göra sina elever nyfikna på 

böcker om man själv inte har ett läsintresse och en rik källa med titlar att ösa ur. 

       

5 Resultatredovisning 

Nedan presenteras det resultat som vi fick av intervjuerna. Svaren har vi valt att skriva ner i 

löpande text för läsvänlighetens skull och presenterar dem lärarvis, inte svarsvis. Varje lärare 

har vi valt att ge ett fingerat namn. Lärarna som vi intervjuat arbetar på fem olika skolor i två 

olika kommuner i Småland. Efter intervjuresultaten har vi valt att göra en jämförande analys 

för att kunna jämföra de arbetssätt som informanterna har beskrivit. Vi har valt att enbart ta 

med de uppgifter som har relevans för undersökningens frågeställning. 
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5.1 Sammanfattning av intervjuresultat med Lisa 36, lärare i årskurs fyra 

Här följer sammanställningen av vår intervju med en lärare i en klass i årskurs fyra. Hon gick 

ut lärarhögskolan 1995 och har inriktningen svenska och samhällsorienterandeämnen. Vi har 

valt att ge henne namnet Lisa. Vid intervjutillfället valde Lisa att inte bli inspelad så här förde 

vi anteckningar.  

     Lisa berättar för oss att eleverna läser tyst cirka 20 minuter, tre dagar i veckan. Hon tar in 

valbara böcker i klassrummet. Lisa boktipsar eleverna om de nya böckerna för att de förhopp-

ningsvis skall kunna finna en bok som kan passa dem. Men hon säger att hon tyvärr inte alltid 

har läst boken som hon boktipsar om, utan att hon bara har tittat igenom den snabbt eller bara 

läst på dess baksida.  

      När eleverna sedan väljer böcker så är Lisa med och hjälper dem att försöka finna en bok. 

Böcker som eleverna själva läser väljer Lisa ut, i samarbete med specialpedagogen. För att 

kunna vara insatt i vad eleverna läser och vad de är intresserade av, så använder sig Lisa av en 

anteckningsbok, där hon skriver upp vad eleverna lånar för böcker.  

     När eleverna läst färdigt sina böcker får de berätta för Lisa vad boken handlade om innan 

de får söka efter en ny bok för att läsa. Detta gör hon för att se att eleverna förstår vad de läser 

och inte bara läser mekaniskt. 

     I denna klass finns tre elever som har lite svårt för sig när det gäller läsning. Här arbetar 

Lisa så att två av eleverna läser två sidor ur sin bok innan det är dags för dem att berätta för 

henne om vad som har hänt i boken. Den tredje eleven klarar av att läsa ett kapitel innan hon 

behöver berätta för Lisa. Detta gör Lisa för att dessa elever skall finna läsupplevelsen och för 

att de skall kunna knyta an läsningen till en handling.  

     När eleverna läser och stöter på ett ord som de inte förstår, får de ta ordlistan till hjälp för 

att finna vad ordet betyder. Detta gör de för att få en förståelse för hur man använder sig av en 

ordlista. Genom att eleverna använder sig av ordlistan, lär de sig också att ljuda, läsa, träna 

stavning och förhoppningsvis också befästa ordet. En av eleverna som har annan nationalitet, 

har lite svårt för förståelsen och hon behöver inte slå upp alla ord som hon inte förstår. Då är 

Lisa rädd att hon tappar läslusten. Denna elev skriver istället upp orden hon inte förstår på en 

lapp och sedan diskuterar Lisa och eleven dessa ord gemensamt så fort hon hinner. Lisa tyck-

er att detta fungerar mycket bra.  

     Lisa arbetar också med att eleverna skall läsa i smågrupper med tre till fyra elever som 

läser samma bok. Eleverna läser både högt för varandra och tyst för sig själva. Under lektio-

nens gång bestämmer eleverna gemensamt i gruppen hur mycket de skall läsa hemma tills 
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nästa lektionstillfälle. När eleverna då träffas börjar de med att bokprata om vad som har hänt 

i boken sedan förra gången.     

Lisa tycker att det ibland kan vara svårt att inspirera alla barn till att finna läslusten. Något 

hon tycker kan vara frustrerande är när man inte får med eleven på att vilja läsa oavsett hur 

mycket tid man lägger ner för att hjälpa eleven. 

     Just nu har Lisa ett samarbete med hemmen då eleverna får läsa högt tio till tjugo minuter 

varje dag för sina föräldrar eller för någon annan vuxen. Detta samarbete har hon tänkt skall 

fortlöpa under fyra veckor så att eleverna får intensivträna. Den förälder eller vuxen som lyss-

nar till eleven när han/hon läser skall sedan anteckna på ett särskilt formulär att de tagit del av 

elevens läsning i hemmet. Detta tar sedan eleven med till skolan för att visa Lisa. Hon säger 

att nackdelen med detta arbete är att vissa föräldrar tyvärr skriver på att eleven har läst, trots 

att eleven ifråga säger att han/hon inte läst något hemma.  

     Bokbussen kommer till skolan en gång varje månad och här får eleverna och Lisa mycket 

god hjälp att hitta böcker som kan intressera. Lisa tycker att detta samarbete fungerar mycket 

bra, då hon har kunskapen om eleverna och bibliotekarien har litteraturkännedom. När bok-

bussen kommer får eleverna låna både böcker till skolan och böcker som de vill läsa fritt 

hemma.  

     Läraren berättade att hon läser högt i klassen så gott som varje dag under hela läsåret men 

under advent läser hon högt en stund varje dag då de tänder ljus och läser julsagor. Hon påpe-

kar att hon borde läsa högt för eleverna varje dag men att det tyvärr blir alldeles för lite tid till 

det under vissa dagar.   

 

5.2 Sammanfattning av intervjuresultat med Lena 32, lärare i årskurs fyra 

Här följer vår sammanställning av en intervju med en lärare i årskurs fyra som gick ut lärar-

högskolan 1998 och har inriktningen svenska och samhällsorienterandeämnen för årskurs ett 

till sju. Vi har valt att kalla läraren för Lena. 

     Lena berättade att hon ger eleverna mycket tid för läsning av skönlitterära böcker. Elever-

na har en bänkbok som de har avsatt tid för att läsa två gånger i veckan. Men även när ett ar-

bete är färdigt så får de ta upp sin bänkbok och detta blir då ungefär två till tre gånger i veck-

an. Eleverna har individuella arbetsscheman i alla ämnen och i detta schema finns läsning 

inlagt så att eleverna får tid till läsning minst en gång om dagen. 

     En stor tillgång på denna skola, enligt läraren, är att biblioteket ligger i samma byggnad 

som klassrummen. En gång i veckan får eleverna välja två nya böcker på biblioteket, en för 
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bänken och en för att ha hemma. Detta kan då röra sig om både fakta och skönlitterära böcker. 

I biblioteket har de avsatt tid på 30 minuter och det är alltid två pedagoger med och hjälper till 

med valet av böcker. Det finns en bibliotekarie som arbetar på skolan några dagar i veckan. 

Hon är lyhörd för vad eleverna vill ha för böcker och lånar hem från andra bibliotek om någon 

önskvärd titel inte finns. När vi gjorde vår intervju hade eleverna inte fått någon biblioteks-

kunskap, vilket var inplanerat senare under terminen. 

     I vårt samtal om Lenas arbetssätt så kommer vi in på frågan om hur hon använder sig av 

skönlitteratur i andra ämnen. Lena säger att detta är något som hon inte använder sig så myck-

et av.  

     Något som Lena ser som positivt i denna klass är att alla elever tycker om att läsa. Det är 

en ganska stor nivåskillnad på läsningen. Allt från att några elever ligger på tvåans nivå i läs-

ning till att någon precis läst ut Harry Potter på engelska. Lena talar om för oss att hon har ett 

nära samarbete med elevernas föräldrar. Under utvecklingssamtalen har de diskuterat läsning-

en och alla föräldrar har gått med på att träna läsning hemma med sina barn. Enligt Lena är 

detta en enorm tillgång och det märks naturligtvis även på resultatet hos eleverna. För att syn-

liggöra detta extra, så har Lena gjort ett så kallat H4 – test. Testet går ut på att eleverna skall 

läsa ett visst antal ord på en minut och resultatet anger hur pass goda läsare de är. Detta test 

gjordes på eleverna i början av terminen och lite närmare jul skall Lena göra ytterligare ett. 

Förhoppningen är att eleverna och deras föräldrar skall se utvecklingen. H4-testet visar inget 

på elevernas läsförståelse, vilket man får kontrollera genom ett annat test. 

     Lena berättar att efterhand som eleverna läser ut sina bänkböcker, får de redovisa dem. 

Detta gör de ganska självständigt genom att fylla i ett formulär där de skriver vad det är för 

bok de läst, vad det är för författare, vad boken handlar om och vad de tyckte om boken. Efter 

att eleverna fyllt i formuläret om boken får de sätta in den i en gemensam pärm där författarna 

står i alfabetisk ordning. Denna recensionspärm ligger i ett angränsande grupprum där det 

även finns ett bokrecensionsträd. Detta träd är uppsatt på väggen och hela trädet är täckt av 

små gröna blad där eleverna själva skrivit dit boktitel, författare och vad de tyckte om boken. 

På stammen sitter de löv där böckerna fått betyg ett, sedan sitter löven högre upp vartefter de 

fått för betyg och högst upp i trädkronan sitter de löv där böckerna fått betyg fem. Lena säger 

att syftet med detta träd är att eleverna själva skall kunna gå in och se vilka böcker som fått 

bäst betyg. Den bok eleven sedan blir intresserad av, slår han/hon upp i recensionspärmen och 

läser vad som står om innehållet. 

     Lena talar om för oss att hon försöker hinna med att högläsa i klassen minst tre gånger i 

veckan. Böckerna som läses väljer antingen läraren ut eller så får eleverna vara med och be-
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stämma. Lena har valt ut ett antal böcker där hon läser ett litet stycke ur varje bok och efter 

det får eleverna enas om en bok. Under tiden läraren läser, får eleverna rita i en kladdbok eller 

äta frukt. 

     Klassen är uppdelad i två olika grupper baserade på resultaten i H4- testet, en grupp med 

de mer läsvana eleverna och en grupp med de mindre läsvana. De här grupperna har lästrä-

ning 40 minuter per vecka där de mindre läsvana eleverna även får hjälp av en specialpeda-

gog. I dessa grupper övar eleverna sig i att högläsa för varandra, eleverna får läsa ett bestämt 

antal meningar, ibland även ett fritt antal. Resultatet har blivit att eleverna vill läsa minst en 

sida var. Lena poängterar när hon berättar om högläsningen att det råder ett mycket gott kli-

mat i klassen. Lena säger också att hon gått igenom vad det är som gäller när man lyssnar till 

någon som läser högt. Det tillåts inga fniss eller dumma kommentarer. Resultatet som Lena 

och specialpedagogen märker är, att alla vågar läsa inför gruppen. Lena nämner exempelvis 

en pojke i den mindre läsvana gruppen som ljudar när han läser, men trots detta så läser han 

gärna inför sin grupp. Hon nämner även en pojke i den mer läsvana gruppen, som nu klarar av 

att läsa en berättelse med stor inlevelse. 

 

5.3 Sammanfattning av intervjuresultat med Klara 56, lärare i årskurs fyra 

Vi hade ytterligare en intervju med en lärare i årskurs fyra, som vi valt att kalla för Klara. Hon 

gick ut lärarhögskolan 1978 och har ämnena svenska och naturorienterandeämnen.  

     Hon börjar med att berätta för oss att hon använder sig av ganska mycket böcker i under-

visningen. Klassen läser mycket parvis, men även i grupper. Eleverna har fått läsa parvis i 

små korta böcker så att de känner att de blir färdiga med böckerna. Klara vill inte att eleverna 

läser tyst, då det är svårt att veta hur mycket de verkligen läser.  

     Eleverna har ett antal titlar att välja bland som Klara har valt ut innan, utifrån det får ele-

verna sedan själva bestämma vilka böcker de vill läsa. När eleverna läst en bok får de skriva 

in titeln i en skrivbok som de kallar för ”Mina böcker”. Eleverna skriver endast in de böcker 

som de läser i skolan då Klara har fått erfara från sina tidigare klasser, att de skrev in allt de 

läst, även om det var en bilderbok som de läst för sina småsyskon. I skrivboken skriver de 

endast in författare, titel, antal sidor och hur de tyckte att boken var. Just nu behöver eleverna 

inte skriva något om handlingen men det kommer de få göra lite längre fram i femman eller 

sexan. 
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Just nu läser alla en bok som heter Bettys spegel och som finns i klassuppsättning. Det finns 

tre böcker i samma serie. De heter Bettys spegel, Betty och Robban samt Betty och skuggorna 

och de är skrivna av Carina Wilke. Den första boken handlar om en flicka som blir mobbad, 

den andra boken handlar om den som mobbar och den tredje boken handlar om medlöparna. 

När de läser Bettys spegel, så läser de först ett kapitel i klassrummet, parvis eller i grupper om 

tre. Vidare har de alltid ett kapitel i läxa vilket de sedan diskuterar i skolan och så fortsätter 

proceduren.  De läser ett kapitel två gånger i veckan som läxa och även något kapitel i skolan. 

Klara påpekar att diskussionen som blir efter de lästa kapitlena är det mest väsentliga. Att 

bara sitta och läsa tyst hela tiden och aldrig diskutera boken, tror inte Klara ger så mycket. 

Visserligen är det ju aldrig fel att läsa tyst men, säger Klara, diskussionerna ger så mycket 

mer så man bör inte missa att arbeta med detta. Under boksamtalen pratar de om vad eleverna 

känner, vad som hänt, hur de skulle agera vid olika dilemman som dyker upp i boken, vad 

tänker människorna i boken och vad eleverna tror kommer hända. Böckerna de läser just nu är 

ganska enkla, men det tycker inte Klara är något fel då hon anser att det är innehållet som är 

det viktiga.   

     Klassen läser även i grupp där eleverna får ett antal titlar att välja bland, med fem-sex 

böcker av varje titel. Dessa böcker läser eleverna i grupper där gruppen gemensamt bestäm-

mer hur mycket de skall läsa hemma till nästa gång. Först läser eleverna högt för varandra i 

skolan, därefter bestämmer gruppen hur mycket som skall läsas hemma tills nästa gång de 

träffas i denna grupp. När eleverna har läst hemma börjar de nästa tillfälle med att diskutera 

de kapitel som lästs hemma och hur kapitlena upplevdes. Vissa böcker kan vara mycket avan-

cerade för de läsare som kommit en bit på väg, samtidigt som det finns mer lättlästa böcker.  

     Klara säger att hon inte riktigt funderat på att hon arbetar med litteraturpedagogik i under-

visningen, men att det alltid finns med då hon har arbetat ganska länge som lärare. Hon arbe-

tar inte just nu med någon annan lärare men det brukade Klara göra innan, vilket hon tyckte 

var mycket bra. Då hade Klara och den skola hon arbetar på även en bibliotekarie som kom 

och tipsade elever och lärare. 

     När Klara boktipsar plockar hon endast fram några böcker som hon tror kan locka, istället 

för att ge eleverna en hel ”sjö” där de kan få svårt för att bestämma sig. Då man endast plock-

ar fram några böcker, så blir eleverna mer nyfikna på böckerna. Själv läser hon inte så mycket 

ungdomsböcker men hon tar hjälp av sin kollega som har egna barn i denna ålder.  

     Någon bibliotekarie har hon inget särskilt samarbete med just nu, men däremot så tar hon 

hjälp av barnboksbibliotekarien då hon behöver tips och idéer till eleverna. 
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Klara säger att hon har som mål att läsa högt någon stund varje dag vilket är rogivande för 

eleverna även om det ibland inte blir så. Inför advent läser hon lite mer och i år har hon be-

stämt sig för att läsa högt ur barnens bibel under religionstimmarna. Dagarna innan jullovet 

läser hon alltid en bok skriven av Viktor Rydberg som heter Lille Viggs äventyr på julafton. 

Denna bok är gammal och lite annorlunda, vilket hon tycker är roligt att läsa för eleverna.  

     Samarbete mellan skola och hem har Klara också, men inte när intervjun genomfördes. 

Hon brukar ha det med vanliga skönlitterära böcker som eleverna läser hemma och där föräld-

rarna skriver på en så kallad läslogg. Eleverna får ett lässchema där det står att de skall ha läst 

ett visst antal sidor hemma. Detta kollar hon upp när eleverna kommer till skolan så att alla 

verkligen har läst.  

     Klara avslutar intervjun med att berätta att hon använder sig av det som hon har arbetat 

med tidigare, men att man måste se till vilka elever man har framför sig och ändra undervis-

ningen efter dem.  

    

5.4 Sammanfattning av intervjuresultat med Anna 32, lärare i årskurs fyra 

Nedan presenterar vi intervjun med en lärare i årskurs fyra som gick ut lärarutbildningen 1996 

och har inriktningen svenska och samhällsorienterandeämnen för årskurs ett till sju. Vi har 

valt att kalla läraren Anna.  

     Läraren börjar intervjun med att berätta att i klassen hon nu har arbetar man med lärome-

delsmaterialet Pojken och tigern. Anna förklarar att det är ett högläsningsmaterial med tillhö-

rande frågor. Det finns även läsförståelsefrågor och grammatikfrågor i den studiebok som 

följer materialet. Detta arbetar klassen med varje vecka och varannan vecka har eleverna läs-

läxa. Anna poängterar att hon tycker eleverna behöver läsläxa även i fyran. Eleverna får två 

kapitel i läxa och Anna anser att det gott kan vara så mycket då det handlar om varannan 

vecka. Hon säger också att många i klassen är duktiga läsare och att de behöver den här utma-

ningen. De mindre läsvana läsarna får dock inte den här läxan, då de har specialundervisning 

med en specialpedagog och då får de läxan av den läraren. Längst fram i läseboken finns det 

ett protokoll fastklistrat där föräldrarna kan skriva sin signatur och gärna någon kommentar 

om hur det går med läsningen för deras barn.  

     Eleverna i den här klassen har bänkböcker som de läser i vid lediga stunder och även 

schemalagt dock inte så ofta tyvärr, då det är mycket som ska med i svenskundervisningen. 

De elever som är i behov av extra träning får läsa mer ur sin bänkbok och då högt för en assi-

stent i klassen. Anna berättar att dessa elever även tränar klusterläsning. Det fungerar så att 
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eleverna läser remsor eller flera spalter med ord. Dessa ord börjar på samma konsonantför-

bindelse. Det kan till exempel var ord som börjar på kl, dessa ord läser man så snabbt och 

noggrant man kan. Enligt Anna säger specialpedagogen att det är som en läsmedicin för ele-

verna. 

     När eleverna arbetar med sina bänkböcker skriver de alltid en recension på den lästa bo-

ken. Eleverna i klassen sparar sina egna recensioner under en flik i sina pärmar som de har i 

bänken. På så sätt kan de se hur många böcker de läst under terminen. Eleverna får en mall till 

sina recensioner där det finns frågor att svara på där de till exempel får berätta lite om inne-

hållet och huvudpersonerna. 

     Anna berättar att de har en högläsningsbok som de egentligen skall läsa i lite varje dag, 

men att det inte riktigt blir av. Högläsningsböckerna väljer Anna ut och då gärna böcker med 

något speciellt tema. Anna säger också att hon tycker det är viktigt att variera och läsa olika 

typer av böcker. I samband med högläsningen så får Anna även in boksamtalet, exempelvis 

vid en händelse där någon råkat illa ut kan hon diskutera med klassen hur han/hon kunde ha 

gjort i stället och så vidare. Dessa samtal sker inte efter varje kapitel utan dem gör Anna när 

hon känner att det är läge att bryta.  

     Anna berättar att hon inte har något samarbete med bibliotekarie då det inte finns någon 

tillgänglig på biblioteket under dagtid. Men hon boktipsar eleverna ibland och då i samband 

med att de går till biblioteket, detta sker då spontant. Många elever i klassen har lätt för att 

hitta böcker och är inte rädda för att pröva något nytt. Anna fortsätter berätta att hon tycker 

det är svårt som lärare att hänga med i vad som är nytt och att hon skulle behöva läsa lite mer 

barn och ungdomslitteratur, men att tiden inte alltid räcker till för det också. Till en del böcker 

finns det även talband och det är något som Anna tycker är väldigt bra. På biblioteket finns 

det inte så många böcker som är inlästa, men hon försöker att tipsa om de böcker som finns 

för de elever hon tycker behöver det.  

     Anna samarbetar i år inte med någon annan lärare i svenskan, men detta har förekommit 

andra år. När det gäller samarbetet mellan skola och hem säger Anna att det är väldigt viktigt, 

i synnerhet för de elever som är lite mindre läsvana. På skolan har de läsutvecklingsscheman 

där föräldrarna kan se hur deras barn ligger till med läsningen. Lärarna ger uppmaningen till 

föräldrarna att barnen skall läsa lite hemma varje dag, i synnerhet de elever som är mindre 

läsvana och sedan diskutera texten tillsammans. Anna tycker att med hjälp av detta, så har 

lärarna koll på hur eleverna ligger till i läsningen. Detta bygger ju också på att föräldrarna är 

med vid processen och Anna kollar alltid med föräldrarna om de håller med om det som hon 

anser. Föräldrarna är viktiga i det här, fortsätter Anna, då det är läsförståelsen som man kollar 
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och att det ibland kan var svårt att se om eleverna läser mellan raderna eller om de verkligen 

förstår vad som står i boken.  Anna brukar förklara för föräldrarna vikten av att de läser högt 

för sina barn och då i synnerhet för de mindre läsvana barnen. Man kan ha en gemensam bok 

hemma där barnen exempelvis läser tre sidor och någon förälder den fjärde och så vidare. 

Anna återkommer till högläsningen och säger att när det gäller Pojken och tigern, så läser 

Anna de aktuella kapitlen högt för klassen innan de får det i läxa. När de sedan har haft det i 

läxa, får de läsa upp en bit var för Anna, så på detta sätt läser de varje kapitel två gånger i sko-

la och även hemma. 

     När det gäller skrivandet så är det inget de jobbar med just nu i klassen på svenskan, förut-

om de egna bokrecensionerna, men det förekommer inom andra ämnen.     

 

5.5 Sammanfattning av intervjuresultat med Pia 32, lärare i årskurs fem 

Nedan följer en intervju med en lärare i en klass fem som gick ut lärarutbildningen 1996 och 

har inriktningen matematik och naturorienterandeämnen för årskurs ett till sju. Vi har valt att 

kalla läraren för Pia. 

     Pia börjar intervjun med att berätta att hon inte använder sig av mycket skönlitteratur i 

undervisningen. Använder hon sig av skönlitterära böcker så blir det oftast antologier. Pia 

berättar vidare att många läromedel i svenskan har mycket utdrag ur skönlitterära böcker eller 

korta fabler som man kan använda sig av. Där kan man då få in viktiga samtal om exempelvis 

värdegrundsfrågor. 

     När Pia undervisar i ämnet historia kan hon ibland välja ut någon eller några böcker för att 

på så sätt kunna beskriva miljöer på ett levande sätt. Men även här är det ur antologier. Pia 

talar om att anledningen till att hon inte plockar ut egna texter är den att man måste ha så 

enormt mycket kunskap om böcker och dess innehåll för att kunna använda sig av dem i andra 

ämnen än svenska och det känner hon nu att hon saknar. 

     Eleverna i Pias klass läser ganska mycket i skönlitterära böcker, både i skolan och hemma. 

Varje måndagseftermiddag går de som behöver ny bänkbok eller hemläsningsbok till skolbib-

lioteket, då följer Pia eller någon annan vuxen med eleverna till biblioteket. Pia har heller ing-

et samarbete med någon bibliotekarie. Detta beror mycket på att det inte finns någon på bibli-

oteket under dagarna utan mest på sena eftermiddagar och kvällar. 

     Pia brukar boktipsa sina elever och då tar hon ut fyra till fem böcker som hon tycker verkar 

intressanta eller som hon vet har varit populära. Pia brukar då berätta lite kort om vad böcker-

na handlar om, vilken svårighetsgrad boken har samt visar upp sidorna så att eleverna kan se 
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om texten är stor eller liten. Dessa böcker brukar efter en sådan presentation gå åt fort, men är 

det någon eller några böcker som blir över, brukar Pia sätta upp dem i fönsterhyllorna så att 

eleverna kan titta lita närmare på dem. I samband med läsningen av skönlitterära böcker har 

Pia som mål att börja med bokrecensioner. Detta arbete har vid intervjutillfället inte kommit 

igång riktigt.   

     När vi under intervjun ställde frågan om det finns något samarbete mellan skola och hem 

berättar Pia för oss att i fyran på den här skolan läser eleverna hemma varje vecka i ett läro-

medel som heter Pojken och tigern – Tidsmaskinen. De har nu i arbetslaget för mellanstadiet 

bestämt sig för att köpa in ett par klassrumsuppsättningar för femman och sexan för att kunna 

fortsätta på liknande sätt genom hela mellanstadiet. 

Pia säger att hon använder sig ganska mycket av högläsning i klassen. Hon läser en stund var-

je dag och försöker då att välja den första boken ur en serie för då kan eleverna själva fortsätta 

att läsa vidare i de kommande böckerna om de verkar intressanta. Pia säger att hon också kan 

välja bok efter vad de läser för ämne just då i klassen. Det kan till exempel vara en bok där 

handlingen utspelar sig under medeltiden. Men, fortsätter Pia, högläsningen kan också ha ett 

annat syfte. Det kan exempelvis ha en lugnande inverkan om det är väldigt oroligt i klassen 

eller om det behövs samtalsstöd kring exempelvis mobbning. Då väljer hon en bok som passar 

in under detta tema. 

 

5.6 Sammanfattning av intervjuresultat med Hans 56, lärare i årskurs sex 

Nedan följer sammanfattningen av en intervju med en lärare som har en klass i årskurs sex 

och som tog folkskollärarexamen 1974. Vi har valt att kalla denna lärare för Hans. 

     Hans arbetar i två olika klasser, men främst i år sex med 28 elever. Hans har just nu inte 

det övergripande ansvaret för ämnet svenska men har valt att berätta för oss hur han arbetar 

med läs- och litteraturpedagogik då han planerar och genomför svenskundervisningen själv.  

     Hans berättar för oss att det är mycket viktigt när man planerar att man ser lärandet i läs- 

och litteraturpedagogik som en helhetsperiod, så att man kan fullfölja saker inom en ”hyfsad” 

tidsperiod.  

     Hans anser att det måste vara ganska mycket läsning i skolan, men eleverna måste få veta 

varför de läser och att olika läsning har olika syften. Man kan använda sig av de böcker som 

eleverna själva väljer, det som kallas för nöjesläsning. När det gäller nöjesläsning och egna 

val av böcker tycker Hans att det är viktigt att man som lärare har mycket kunskap om böcker 

så att man kan ”pusha” lite för att eleverna skall kunna ta böcker som de annars inte läser. 
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Man bör som lärare vara insatt i barn- och ungdomsböcker när man arbetar med läs- och litte-

raturpedagogik.  Man kan också använda sig av en bibliotekarie som kommer ut i klassen och 

berättar lite om böcker och försöker ”sälja” böcker på det sättet. Eller att man har ett bibliotek 

i närheten som man kan gå till och få hjälp av bibliotekarien att inspirera till läsningen en 

halvtimma eller en timma i veckan. Får man inte denna hjälp som elev kan det vara lätt att 

eleverna hamnar i samma genre, exempelvis Bert- eller Sunestuket och inte kommer vidare. 

Hans menar att detta är nöjesläsning inom citattecken (Hans 2006-11-21). 

     Vidare berättar Hans om läsningen som han tyvärr, enligt han själv, har misslyckats med i 

år och det är högläsningen, där läraren läser högt. Han tycker det är viktigt att läraren har en 

bok som man läser ur med jämna mellanrum under veckan. Lärarens sätt att läsa kan också 

vara en inspiration till att själv vilja läsa mer och ge olika infallsvinklar.  

     Den gemensamma läsningen där eleverna får läsa både högt och tyst, kan vara av olika 

karaktär beroende på vad man är ute efter. Det kan vara högläsning för att man vill träna just 

högläsning och det kan också vara högläsning i grupper där man får träna att läsa med flyt, 

intonation och känsla. Det kan vara både förberedd och oförberedd högläsning. Hans arbetar 

med en bok som heter SVEA som innehåller kortare avsnitt ur skönlitterära böcker. När man 

läser ur en antologi högt, har man oftast en annan utgångspunkt. Man kanske vill nå ett etiskt 

dilemma eller något liknande. När man läser en sådan text anser Hans att det bör mynna ut i 

någon form av diskussion. Då finns det två olika sorters angreppssätt. Det ena är att de skall 

svara på frågor som är hämtade ur texten och då är det läsförståelsen man tränar. Det andra är 

inferens (läsa mellan raderna). Det testas bland annat på de nationella proven, att man förstår 

även om det inte står i texten. Hans tycker att huvudvikten skall läggas vid de så kallade ”jag 

undrar frågorna” där läraren ställer frågor där han undrar något och där eleven inte behöver 

känna att det finns endast ett rätt utan att allt är lika rätt. Exempelvis ”jag undrar vad du skulle 

ha gjort om du hamnade i denna situation”? 

     Just nu läser klassen gemensamt boken Sanning eller konsekvens skriven av Annika Thor. 

Boken handlar om en tjej som är tolv år och som under sommarlovet kommit ifrån sin bästa 

vän, då hennes vän hittat en annan kompis att umgås med. Boken bygger på känslor som 

handlar om att ta ställning till olika dilemman, som förekommer i denna ålder. Exempelvis 

kan det förekomma dilemman där personerna i boken skall ta ställning till grupptryck av olika 

karaktärer. Kan man vara så stark att man klarar av att säga nej eller faller man för grupp-

trycket?  I början läste alla gemensamt men nu läser alla fritt. Vissa elever tyckte att de skulle 

läsa hela boken högt men det vägrade Hans att göra och det fanns en tanke bakom detta be-

slut. Det finns nämligen fem, sex stycken som ligger på gränsen till att komma igång med ett 
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bra läsande och de måste ta sig över tröskeln att kunna klara av detta själva därför att texten är 

intressant. Man kan inte lotsa och hjälpa eleverna gång på gång, för då anstränger de sig inte. 

Eleverna får nu läsa själva och sedan bryter Hans med jämna mellanrum av med olika dilem-

mafrågor. Däremot finns det två elever som inte klarar av att läsa denna bok och den finns 

tyvärr inte inläst på band. Hans har då valt att låna hem filmen så att dessa elever också får en 

bild av denna bok. 

     Hans anser att man alltid skall veta varför man läser. Har det med värdegrundsfrågor att 

göra? Skall eleverna leta efter fakta? eleverna bör få veta vad syftet är. Att läsa en text utan att 

veta varför, kan göra att eleverna tappar intresset. Hans tycker det viktiga är att eleverna för-

står varför de läser.  

     Hans berättar att när eleverna läser en bok, kan man exempelvis mycket gärna börja med 

att inleda denna bok genom högläsning och läsa tillsammans så att alla kommer in i boken. 

Efter ett eller två kapitel kan man föra en diskussion med klassen om vad de tror kan hända i 

fortsättningen, för att få en klarhet i om eleverna har kommit in i boken. Dessa böcker finns 

också inlästa så att alla elever kan vara med. Hans berättar att han anser att man alltid kan 

göra tankestopp en bit in i boken. Man skall inte ha mer än ett eller kanske två stopp i en bok 

för att inte förstöra lustläsandet. Hans tycker att när man har läst ut boken bör den sammanfat-

tas på något sätt. Man kan till exempel välja ut en spännande mening eller ett spännande av-

snitt och illustrera det. Det är rätt så kul att se att man tycker olika. En enkel uppgift kan vara 

att eleverna skriver ner vad boken har lärt dem och efter det för man en diskussion om de svar 

som kom fram.  

     Hans har också haft gemensamläsning kring samma författare och då får man gå till biblio-

teket. Ett typexempel på detta kan vara att arbeta med Astrid Lindgren. Hans har under åren 

haft lite olika författare som han har arbetat kring, bland annat Maria Gripe, Max Lundgren 

och Ulf Stark. Det måste vara en författare som har producerat en hel del. Hans är mycket 

noga med att poängtera att det är viktigt med variation i undervisningen så att eleverna inte 

hinner tröttna.  

     En annan form av gemensamläsning, som beskrivs ovan, är att läsa böcker med samma 

genre exempelvis spökhistorier, detektivhistorier, idrottsböcker, humor och någon gång har 

han arbetat med temat döden. Här bör man ta hjälp av bibliotekarien som kan hjälpa till att 

plocka fram rätt sorts böcker, presentera dem och kan tala lite om svårighetsgraderna. Det 

finns så många sätt att variera läsandet på om man bara vill. Hans tycker att allt läsande skall 

mynna ut i ett skrivande och det enklaste kan exempelvis vara ett referat om boken. Eleverna 

kan också få skriva en egen kärlekshistoria, en dikt eller liknande.  
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Hans poängterar att allt läsande måste kombineras med samtal för att när man verbaliserar 

något, lyssnar på andras åsikter och när man får argumentera för någonting, det är då man 

utvecklas.   

     Något samarbete med någon annan lärare har Hans inte när det gäller läs- och litteraturpe-

dagogik. Men han använder sig i stället mycket av bibliotekarien som han anser har all den 

kunskap som han behöver för sin undervisning.  

     Något samarbete mellan skola och hem har det inte varit eftersom Hans inte har vågat 

skicka hem några böcker, då det alltid försvinner två till tre böcker varje gång. Däremot anser 

Hans att det är viktigt att samarbeta med hemmen i de tidiga skolåren när det gäller läsning. 

Han anser att man under perioder, kanske på någon månad, har läsning hemma varje dag. 

Man talar om en kvart om dagen vilket lägger stabil grund för elevernas kommande läsut-

veckling. Hans tror att detta är guld värt för eleverna.  

 

6 Jämförande analys 

I den jämförande analysen har vi valt att jämföra de olika intervjuresultaten utifrån våra fråge-

ställningar (se bilaga). Vi har också valt att koppla samman den litteratur som vi anser är rele-

vant till informanternas svar så att man på ett tydligt sätt kan se hur lärarna vi intervjuat be-

skriver sin undervisning i förhållande till litteraturen som vi tagit med i bakgrunden. 

  

6.1 Läs- och litteraturpedagogik i undervisningen 

Intervjuerna vi har gjort visar på att de lärare vi intervjuat arbetar med en läs- och litteraturpe-

dagogik som på många punkter stämmer väl överens med den litteratur vi tar upp i bakgrun-

den. 

     Alla informanter som vi intervjuade inför denna uppsats låter sina elever läsa många skön-

litterära böcker. Detta stämmer överens med vad Norström (1995) skriver om i Svenskämnets 

röda tråd. Han anser att för att eleverna ska bli duktiga i läsning krävs det en konsekvent trä-

ning. Alla lärarna vi intervjuade avsatte ganska mycket tid för läsning av skönlitterära böcker 

under lektionstid, men Anna berättade under intervjun att hon hade svårt att få in det i svensk-

undervisningen då det var så mycket annat som skulle in där. 

     Enligt Norström är det nyttigt med en annan form av läsning än den traditionella tystläs-

ningen. Detta kan då röra sig om parläsning eller att läsa högt inför klassen vilket Lisa, Lena, 
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Klara och Hans arbetar med. Här skiljer sig Anna och Pia från de övriga informanterna. Anna 

och Pia använder sig av läsning i sin undervisning men då på det mer traditionella sättet, som 

tystläsningen är enligt Norström. 

     Enligt Nilsson (1997) är det viktigt att ett litteraturpedagogiskt arbete tar sin utgångspunkt 

i frågan om undervisningens innehåll. Frågorna man bör ställa sig är: Vad ska eleverna lära 

sig? Vilken/vilka kunskaper ska eleverna få? Han talar även om att böcker som skall läsas vid 

ett tematiskt arbetssätt bör vara skrivna så att alla förstår dem och att de finns att tillgå för alla 

elever. Detta arbetssätt som Nilsson beskriver har Klara lyckats med då hon läser böckerna 

om Betty. Klara arbetar på ett varierat sätt med litteraturen i undervisningen, där även elever-

na får vara med och bestämma. I kursplanen för svenska står det att skolan skall sträva efter 

att eleven skall utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur, gärna på egen 

hand och av eget intresse (Skolverket, 2000). Även Hans undervisning stämmer väl in på vad 

som beskrivs ovan. Han har klart för sig syftet med sin undervisning. Både Klara och Hans är 

lärare med många års erfarenhet av yrket. De har lärt sig vad som fungerar och kan plocka 

godbitar ur pedagogik som de använt sig av genom åren.  

 

6.2 Boktips och boksamtal 

Alla informanter som vi använt oss av boktipsade sina elever på ett eller annat sätt. Enligt 

Nilssons (1991) artikel gäller det att hitta rätt bok vid rätt tillfälle till rätt elev, med tanke på 

elevens mognad, läsförmåga, intressen och erfarenheter. Även Norström (1995) tar i sin bok 

upp vikten av att hitta rätt litteratur för eleverna för att stimulera deras läsintresse. Nilsson 

säger också att läraren måste ha god kunskap om böckerna. Både Pia och Anna nämnde under 

intervjuerna att de tyckte sig sakna den kunskap om böcker som man behöver för att kunna ge 

bra boktips eller för att kunna använda sig av skönlitteratur i undervisningen. De andra lärarna 

i intervjuerna har eller hade haft ett gott samarbete med en bibliotekarie som kunnat ge bra 

tips till eleverna. Nilsson menar att det är av stor vikt att läraren har god kunskap om elevens 

person, intressen och om skönlitteratur. Detta är en förutsättning för att kunna ge eleverna 

passande böcker, både som berör och som intresserar dem. Ger man eleverna en allt för kom-

plicerad bok leder det oftast till besvikelse för eleven och en allt för lätt bok stimulerar inte 

eleven i sin läsutveckling. I Kursplaner och betygskriterier (2000), utgiven av skolverket, står 

det att skolan skall stimulera eleverna till att läsa litteratur så att de gärna gör det på egen hand 

och av eget intresse. 
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Molloy (1996) skriver i Reflekterande läsning och skrivning, att skönlitteraturen kan utgöra 

utgångspunkten för olika diskussioner. Samma författare tar även upp att eleverna kan få ta 

ställning till hur de skulle ha agerat i vissa situationer och genom dessa diskussioner kan man 

hjälpa eleverna att få syn på sig själva och varför de handlar på olika sätt. Lena berättar i sin 

intervju att hon låter sina elever göra bokrecensioner på de böcker de läst, men det är inget 

som eleverna sedan får redovisa eller diskutera i klassen. Lena diskuterar inte heller något 

kring den högläsningsbok som hon använder sig av i klassen. I Lpo-94 (Skolverket, 2006) 

finns ett mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, vilket är att de skall 

kunna reflektera över texter och samtala om läsningens upplevelser. Även enligt Ekström 

(1997) får eleverna genom boksamtal möjlighet att berätta och diskutera händelser, attityder, 

värderingar och budskap som boken förmedlar.  

     Lisa har uppmärksammat de elever som behöver hjälp och stöd i läsförståelsen genom att 

låta dessa elever, efter att ha läst några sidor, få berätta för henne vad han/hon läst så att de 

blir förtrogna med texten och dess innehåll i ett tidigt stadium. Men hon påpekar att man mås-

te vara försiktig med textsamtalen så att inte eleverna känner det som ett hinder, utan att de 

känner lust i att läsa.  

     Eleverna läser enligt Lisa också i små grupper där de får arbeta lite mer självständigt. De 

får själva bestämma hur mycket som skall läsas och där bokprat är en stor del av det gemen-

samma arbetet. Genom att eleverna får diskutera händelser och budskap i boken, kan detta ge 

en förförståelse för de elever som behöver det. Enligt Ekström är detta boksamtal en viktig del 

i läsutvecklingen.  

     Klara och Hans arbetar på ett väl genomtänkt sätt med samtal kring böcker. Arbetssättet 

som Klara har med Bettyböckerna är som Molloy (1996) beskriver det, mycket givande, där 

eleverna får vara med och diskutera olika moraliska dilemman. Genom boksamtalen lär sig 

eleverna diskutera, ta ställning och att argumentera. Här kan läraren ta tillfället i akt och ut-

nyttja tillfället till att lyssna på eleverna så att de verkligen har förstått den lästa texten. Klara 

påpekar att diskussionen efter något som lästs är det mest väsentliga, då eleverna får en helt 

annan förståelse för den lästa texten. Även Hans tar i intervjun upp att boksamtalen kring 

böckerna är en mycket viktig del av litteraturläsningen, vilket även Aidan Chambers (1993) 

och Norström tar upp i sina böcker. Hans säger att det är viktigt att man har olika sorters litte-

raturläsning och då talar han om gemensam läsning, högläsning och nöjesläsning. Efter varje 

del av läsningen anser Hans att det skall mynna ut i någon form av diskussion, vilket även 

Nilsson (1997) förespråkar, och att man använder sig av vissa frågor. Hans talade om ”jag 

undrarfrågor”, Chambers (1993 s.60) där inget svar är fel. Även här skiljer sig Klara och Hans 
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från resten av informanterna. All bakgrundslitteratur som vi tagit del av stämmer väl överens 

med hur Klara och Hans arbetar på sina respektive skolor.     

  

6.3 Högläsning 

Alla informanterna berättar att de högläser för sina elever. Lisa nämner att hon borde läsa mer 

för sina elever än vad hon nu gör, men under adventstid blir det lite mer. Detta nämner även 

Klara i sin intervju. Här stämmer Lisas och Klaras tankar med vad Lundquist (1997) skriver, 

nämligen att högläsning är en mycket bra introduktionsmetod. Lundquist skriver även att hög-

läsning skapar övning i koncentration och att lyssnare kan skapa sig egna inre bilder vilket är 

mycket viktigt. 

    Då Lena inte diskuterar högläsningsboken med eleverna skiljer sig hennes pedagogik från 

de övriga informanternas, då de har boksamtal efteråt och försöker välja böcker med ett speci-

ellt tema. Här stämmer alla informanternas arbetssätt utom Lenas, väl överens med Lund-

quists syn, att högläsning är ett bra arbetssätt om man vill att alla elever skall få ta del av en 

berättelse och kunna vara med i de viktiga samtalen efteråt. Vidare menar Lundquist att man 

bör ha ett mål med högläsningen, vilket Anna, Pia och Hans har. Hans var (vid intervjutillfäl-

let) besviken på sig själv då han säger sig ha misslyckats med högläsning för klassen i år.  

 

6.4 Samarbete mellan skola och hem 

Lisa har till viss del individanpassat läsningen i hemmet, då eleverna själva får bestämma hur 

mycket de skall läsa och vilken bok de anser verkar intressant. Detta sätt att arbeta på tar även 

Lembke (1997) upp i sin artikel, då man under en begränsad tid intensivtränar eleverna i att 

läsa högt. Lembke anser också att man som lärare kan lyssna på när eleven läser när han/hon 

kommer till skolan.  

     Föräldraengagemanget visar sig, som Lena säger, på resultatet i klassen. Både Anna, Lisa 

och Lena berättade om ett väl fungerande samarbete mellan skola och hem. Detta stämmer väl 

överens med den studie om barns läskompetens i Sverige och i världen (PIRLS 2001) som 

finns på skolverkets hemsida. Den visar just på att föräldrarnas inställning och engagemang 

ger positiva resultat för våra elever. Enligt Lembke kan elevernas högläsning skapa kontakt 

mellan skola och hem, vilket Anna, Lisa och Lena tagit fasta på i sin undervisning då de en-

gagerar föräldrarna. Dessa lärare berättar att de även ger uppmaningen att föräldrarna skall 
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lyssna lite varje dag då deras barn läser ur någon bok och då inte alltid högläsningsboken. Här 

stämmer Annas, Lisa och Lenas pedagogik väl in på vad Lembke skriver i sin artikel. Lembke 

menar att genom detta arbetssätt gör man föräldrarna medvetna om sitt barn läsning. Arbets-

sättet har även visat sig stimulera läsintresset hos både barn och föräldrar, samt ökat föräld-

rarnas medvetenhet om barnets läsning och hur läsprocessen går till.  

     Som vi nämnt ovan säger Lembke att elevernas högläsning kan skapa kontakt mellan skola 

och hem under en begränsad tid, vilket Klara säger att hon arbetar med även om hon inte gör 

det just nu. Klara lyssnade inte heller på det som eleven läst när han/hon kom tillbaka till sko-

lan, utan hon tittade endast på om föräldern/vårdnadshavaren hade skrivit på formuläret som 

låg i boken. 

     Hans hade inget samarbete alls mellan skola och hem när det gällde läsningen. Han berät-

tade att anledningen var att böckerna inte kom tillbaka till skolan. Pia säger till oss i intervjun 

att i det arbetslag som hon tillhör försöker man att hålla samarbetet mellan skola och hem vid 

liv. Vi får dock inget svar på hur samarbetet mellan skola och hem i hennes klass fungerar så 

vi antar att det inte förekommer just nu. 

  

7 Slutdiskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur verksamma lärare använder sig av läs- 

och litteraturpedagogik i undervisningen och vad de har för inställning till denna. Vi tog kon-

takt med sex medvetet utvalda lärare och frågade om de kunde ställa upp på att bli intervjuade 

av oss. Alla svarade som tur var ja, så arbetet med att försöka finna fler informanter behövde 

vi inte göra. Eftersom vi tidigare träffat våra informanter var detta till stor hjälp då vi skulle 

göra urvalet inför våra intervjuer. För att intervjuerna skulle bli så bra och intressanta som 

möjligt valde vi att använda oss av informanter som vi vet arbetar med läs- och litteraturpeda-

gogik på ett mångsidigt sätt.  

     Utifrån den beskrivning som ges i bakgrunden vore det rimligt att anta att skönlitteraturen 

skulle användas i stor utsträckning i undervisningen. Faktum är att majoriteten av våra infor-

manter har angett att de använder sig av skönlitteratur på ett framgångsrikt, varierande och 

positivt sätt. Detta tycker vi är roligt och samtidigt imponerande. Visserligen har vi noga valt 

ut de informanter vi har intervjuat men att vi skulle få ett så här bra resultat hade ingen av oss 

väntat sig.  

I bakgrunden refererar vi bland annat till Ekström (1997), Nilsson (1997), Molloy (1996) samt 

Chambers (1993) vilka samtliga belyser vikten av att få samtala kring lästa texter. Detta anser 
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de är ett måste om eleverna skall få uppleva texterna på ett djupare plan och för att de skall få 

en genuin förståelse för innehållet. Detta framkommer också ganska tydligt i resultatet från 

våra intervjuer.  

     Läroplanerna talar om bra undervisningsformer i skolan och att eleverna skall delges kun-

skaper genom olika undervisningsformer för att de skall kunna tillgodogöra sig kunskapen på 

bästa sätt. Undervisningen skall vara både språk-, lärande- och identitetsutvecklande. I Kurs-

planer och betygskriterier (2000), utgiven av skolverket, står det att skolan skall stimulera 

eleverna till att läsa litteratur så att de gärna gör det på egen hand och av eget intresse. För att 

nå dit anser vi att man som lärare bör sträva efter att kunna erbjuda rätt bok vid rätt tillfälle 

och om man inte känner att man klarar av det på egen hand bör man be någon om hjälp. 

     Alla författare som presenteras i bakgrunden anser att skönlitteraturen är betydelsefull i 

skolan för elevernas inlärning och utveckling. Skönlitteraturen utvecklar även elevernas tan-

kar och känslor genom att de får reflektera och diskutera texten under de så kallade boksamta-

len. Med den pedagogik som Lena nu bedriver så missar hon att få in boksamtal i sin under-

visning. Inte heller Anna eller Pia låter sina elever bokprata med varandra. 

     Hans hade inget samarbete alls mellan skola och hem när det gällde läsningen. Han berät-

tade att anledningen var att böckerna inte kom tillbaka till skolan. I intervjun talade Hans om 

för oss hur viktigt det var med samarbete mellan skola och hem i de tidigare åren. Men vi an-

ser att Hans begår ett misstag här då läsningen bör ha hög prioritet även i de mellersta skol-

åren. Vi blev lite förvånade över Klaras och Hans bristande samarbete mellan skola och hem 

då de visat på en mycket väl genomtänkt pedagogik i de övriga frågorna som vi ställt till dem. 

Här skiljer sig deras arbetssätt från den bakgrundslitteratur som ligger som grund för det här 

arbetet. 

     Vi anser att resultatet med denna studie visar på, att de flesta lärarna i undersökningen ar-

betar för att stimulera elevernas läsutveckling på ett mycket varierat och lustfyllt sätt.      Vår 

tolkning är också att lång arbetslivserfarenhet, vilket två av lärarna har, skapar rutiner och 

leder till ett väl fungerande arbetssätt. Detta märks på deras pedagogik då de har lärt sig av sin 

erfarenhet och plockar godbitarna ur tidigare undervisning. För de lärare som inte har så 

många verksamma år i yrket och därmed ej har kunnat införskaffa sig denna erfarenhet och 

kunskap kan det vara svårt att bedriva en pedagogik med skönlitteraturen som grund, vilket 

även denna studie visat. Vi tror att dessa lärare skulle vinna på att ta hjälp av bibliotekarier för 

att kunna plocka ut relevant och bra litteratur till sina elever. Med hjälp av en engagerad bib-

liotekarie med stor kunskap om litteratur och den kunskap som lärarna har om eleverna skulle 

Pia och Anna ha mycket att vinna på genom ett samarbete med en bibliotekarie. 
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     Skönlitteraturen har enligt vår teoretiska bakgrund en stor inverkan på eleverna och vi 

tycker också att vår undersökning pekar åt samma håll. Detta arbete har gett oss goda kunska-

per om hur lärare kan uppmuntra eleverna till att läsa böcker och hur viktigt det är med de 

efterföljande boksamtalen. Det har varit intressant för oss att fördjupa oss i ämnet läs- och 

litteraturpedagogik genom att läsa olika böcker och forskning om ämnet och att sedan få un-

dersöka detta i praktiken. Genom vårt arbete har vi fått en breddad kunskap om hur vi i vår 

kommande yrkesroll som lärare kan arbeta med läs- och litteraturpedagogik i undervisningen. 

Denna uppsats kan inte ge ett generellt svar på frågan hur man kan arbeta med läs- och littera-

turpedagogik i undervisningen då det endast är sex verksamma lärares inställning och an-

vändning av skönlitteratur som beskrivs. Detta hindrar inte att det har varit en intressant un-

dersökning att göra för att sedan dra paralleller till den litteratur som vi tagit del av innan in-

tervjuerna gjordes. Vi anser att vi fått en god inblick i hur man på ett inspirerande sätt kan 

bedriva en läs- och litteraturpedagogik. En lärare som är entusiastisk och intresserad av sitt 

ämne och som erbjuder god variation i sin undervisning är mycket betydelsefull för alla ele-

vers utveckling. Får eleverna arbeta på ett roligt och lustfyllt sätt med läsning och litteratur 

kan detta bidra till att eleverna vill lära sig mer, även inom andra ämnen.   

 

8 Sammanfattning 

Inför denna uppsats valde vi att läsa litteratur som vi ansåg vara relevant för uppsatsens syfte 

vilket lyder: Hur arbetar vissa verksamma lärare med läs- och litteraturpedagogik i de mellers-

ta skolåren och vad har de för inställning till detta? Vi valde sedan ut lärare som vi tidigare 

träffat och som vi vet arbetar med läs- och litteraturpedagogik på ett mångsidigt sätt.  

     Genom denna uppsats kom vi fram till att de lärare som vi intervjuat använder sig av läs- 

och litteraturpedagogik som bakgrundslitteraturen förespråkar samt att de är väl medvetna om 

hur viktigt det är med läsning av litteratur, men också uppföljningen av denna. Lärarna i den-

na undersökning arbetar på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Genom högläsning, samarbete 

mellan skola och hem, boksamtal och boktips varierar de sin undervisning vilket stimulerar 

eleverna i deras utveckling. 

     Vi kom också fram till de lärare med många års erfarenhet av yrket har lärt sig vad som 

fungerar och kan plocka godbitar ur pedagogik som de använt sig av genom åren.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

� Hur arbetar du med läs- och litteraturpedagogik i undervisning-

en? 

� Hur går du tillväga när du boktipsar? 

� Har du något samarbete med någon annan lärare? 

� Samarbetar du med någon bibliotekarie? 

� Finns det något samarbete mellan skola och hem? 

� Hur mycket använder du dig av högläsning i undervisningen? 

 


