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Sammandrag
Att läsning är viktigt i alla skolans ämnen håller nog de flesta med om, men att motivera 
ungdomar till det är inte alltid så enkelt. I denna uppsats studeras tre elevers attityder till ett 
läsprojekt på industriprogrammet och hur de uppfattar ett ämnesövergripande arbetssätt. De 
tre delarna i läsprojektet handlar om hur eleverna uppfattar läsning tillsammans med en lärare 
i svetsteknik, att få inhandla en skönlitterär roman på bokrea och hur de uppfattar diskussioner 
tillsammans med lärare som undervisar i kärnämnen respektive karaktärsämnen. 
     Undersökningen sker på industriprogrammet på ett gymnasium i södra Sverige. Där 
samarbetar arbetslaget på industriprogrammet för att främja läsning och en lärare i svetsteknik 
håller till exempel i lästimmen i stället för en svensklärare. Eleverna får bland annat inhandla 
var sin roman på en bokrea för att läsa i skolan. De romaner som eleverna läser gemensamt på 
svensklektionerna har alla i arbetslaget också läst. Detta för att kunna diskutera dem med 
eleverna och vara insatta i det de gör. 
     I min undersökning har jag genomfört kvalitativa intervjuer där tre elever intervjuats, en 
flicka och två pojkar, för att ta reda på deras attityder till läsprojektet och till ämnesintegrerat 
arbetssätt. Två observationer har genomförts med klassen, en kvalitativ intervju med 
svenskläraren och en enkätundersökning som alla elever i klassen har svarat på.
      Som bakgrundsmaterial använder jag mig av olika forskares och av Skolverkets 
undersökningar av samarbete inom arbetslag och om läsning av skönlitteratur. När det gäller 
elevers attityder till de olika frågeställningarna har jag tagit hjälp av Jan Einarssons (2004) 
begreppsförklaring för attityd. 
     Resultaten visar bland annat att mer än hälften (52 %) av eleverna i klassen aldrig läser 
skönlitteratur på sin fritid, vilket är en stor andel elever. Att få en bok på bokrea anses av de 
intervjuade eleverna vara mycket bra. När romanerna får väljas av eleverna själva, anser flera 
av dem att det är lättare att hitta intressanta böcker att läsa. De är också positivt inställda till 
att en lärare i ett karaktärsämne håller lektionen med lästimme, liksom att alla i arbetslaget har 
läst de gemensamma böckerna som även eleverna läser. Elevernas attityd till ett 
ämnesintegrerat arbetssätt visar på att det finns fördelar med det, exempelvis att de kan fråga 
flera lärare om råd eller få information, eftersom fler är insatta. 

Nyckelord: elever, gymnasiet, motivation, skönlitteratur, läsning, arbetslag
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1 Inledning

Att inspirera ungdomar till att läsa och skriva samt hitta det där lilla extra som kan motivera 

dem är inte så enkelt ibland. Oftast hänger det på svenskläraren att skapa detta intresse för 

läsning och skrivande. Behöver det vara så? Finns det möjligheter för lärarna på skolan att 

samarbeta för att till exempel främja läsningen? Ges lärarna dessa möjligheter? Jag tänker då 

på i första hand läsning av skönlitteratur, men vanan att ta till sig en text gynnar även andra 

ämnen. Det finns flera fördelar med skönlitterär läsning, exempelvis förbättrad ordförståelse 

och ett utökat ordförråd. Läsningen kan samtidigt ge en känsla för hur språket fungerar, dess 

räckvidd och möjligheter. Med hjälp av litteratur kan nya världar upptäckas och ge nya 

erfarenheter. Genom möten med olika litterära texter får eleverna möjlighet att se sina 

föreställningsvärldar och sig själva (Torell 2002). 

    Det finns otaliga sätt att använda texter på i skolans värld. För en del elever kan det fungera 

bättre att lyssna på en CD-bok än att läsa en roman. Ibland kan läraren visa en film i stället 

eller använda sig av högläsning. Det är bra om lärare kan känna det naturligt att använda sin 

uppfinningsrikedom, fantasi och att de vågar prova på nya idéer. Förhoppningsvis lyckas man 

intressera eleverna till fortsatt läsning och att de ska få en bra och spännande läsupplevelse. 

     Enligt Torell kan roligare litteraturlektioner skapas med exempelvis återkommande 

litteratursamtal, där eleverna fritt kan associera till egna uppfattningar och erfarenheter. Då 

kan eleverna samtidigt ledas in på rätt spår och få grunder till hur man kan se på litteratur med 

olika perspektiv. Annars finns risk att de bara ser på litteratur ur ett perspektiv med enbart 

subjektivt tyckande. Tanken är att eleverna ska bli mer medvetna som litteraturläsare (Torell 

2002).  

     Ungdomar är mitt i sin identitetsskapande process och tar intryck av andra vuxna, 

kompisar, medier och texter. Genom läsningen får de bilder och insikter av sin omvärld och 

om sociala relationer, vilket de kan ha nytta av i framtiden. En dag är skoltiden slut och som 

lärare vill man att de ska få med sig användbara kunskaper för att kunna verka som 

ansvarsfulla samhällsmedborgare.

     I de flesta skolämnen ingår läsning i någon form. Att eleverna är vana vid att läsa och 

skriva är något de själva och lärarna i alla ämnen har nytta av. Vad ska man som lärare göra 

när elever inte vill läsa? Vilka ”knep” fungerar? Alla elever har inte intresse för läsning. Det 

finns många undersökningar som tar upp elevers motivation och vad en svensklärare kan hitta 

på i olika lässituationer. Kan det finnas fler sätt? Har ett arbetslag som arbetar ämnesintegrerat 

och samarbetar för att främja läsningen andra möjligheter att få elever att läsa romaner? Det är 

något som jag skulle vilja ta reda på.
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1.1  Syfte och frågeställningar

Om läsintresset är svagt för skönlitteratur hos många elever, vilket exempelvis Reichenbergs 

(2005) jämförelser av olika studier visar på, är jag intresserad av att få reda på om elevers

attityder till läsning på något sätt kan förbättras. Om flera lärare samarbetar ämnesintegrerat

för att främja läsning, vilken betydelse har det för eleverna?

     Syftet med min undersökning är att ta reda på hur tre elevers läsintresse ser ut och deras 

uppfattningar om tre delar i ett läsprojekt. Det handlar om ett läsprojekt, där alla lärare i ett 

arbetslag på industriprogrammet är engagerade och samarbetar, och där även lärarna har läst 

samma skönlitteratur som eleverna i år 2. Det vore intressant att få reda på elevernas attityder 

till detta ämnesövergripande arbetssätt och om det har en positiv inverkan eller ej för dem. De 

uppfattningar eleverna har kan jag som blivande svensklärare och även andra lärare ha nytta 

av i svenskundervisningen. Mina frågeställningar lyder:

 Hur uppfattar eleverna bokinköp tillsammans med en lärare i karaktärsämnet 

svetsteknik och en lärare i kärnämnet svenska? 

 Hur uppfattar elever lässtunder och ämnesintegrerat arbetssätt med lärare från 

samma arbetslag?

 Hur uppfattar elever diskussioner med arbetslagets lärare, varav en del undervisar i 

kärnämnen och några i karaktärsämnen?     

                                                                                             

1.2  Avgränsningar

Det finns olika tillvägagångssätt för att motivera och intressera elever till läsning. I denna 

undersökning kommer jag endast att koncentrera mig på tre valda delar, vilka ingår i ett 

läsprojekt på industriprogrammet. Jag är intresserad av att ta reda på elevernas attityd till 

skönlitterär läsning och till lärarnas samarbete i arbetslaget. Läsprojektet har pågått i drygt två 

år för eleverna i år 2 och min undersökning sker endast ett par veckor under våren 2007 på 

detta program. 

     Enkäterna är gjorda med elever från år 2 och svaren kan visa på en tendens av hur eleverna 

uppfattar skönlitterär läsning. Det går dock inte att dra några generella slutsatser av 

elevsvaren angående läsprojektets tre delar med hjälp av enkäterna, eftersom underlaget 

innehåller för få elevsvar.

 Jag har också valt att endast intervjua en lärare från arbetslaget, som undervisar i svenska, 

eftersom fokus i studien ligger på elevernas uppfattningar om läsprojektet. Anledningen till att 
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jag har valt att intervjua denna lärare är att hon dels ingår i arbetslaget på industriprogrammet, 

dels är hon en av de drivande i ett läsprojekt på programmet. Intervjun med henne ger en 

bakgrund till läsprojektet som har pågått i två år.

1.3  Disposition

Avsnitt två tar upp bakgrunden till undersökningen och teoretiska utgångspunkter som 

handlar om elevers läsning, målen för svenska på gymnasienivå i läroplaner och kursplaner, 

lärarens betydelse, om samarbete inom arbetslag och slutligen en förklaring av 

attitydbegreppet. En genomgång av metoder, material, metodkritik och undersökning ges i 

avsnitt 3 följt av en resultatredogörelse i avsnitt 4. En analys av resultaten ges i avsnitt 5 och 

en efterföljande diskussion i avsnitt 6 samt vidare forskning. Slutligen kommer

källförteckning och bilagor.

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter

2.1 Elevers läsning

Reichenberg (2005) har gjort jämförelser mellan olika studier, bland annat PISA-studien år 

2000 (Programme for International Student Assessment). PISA-studien görs i flera länder, för 

att undersöka hur femtonåringar är rustade för att möta framtiden. I studien ingår bland annat 

läsförståelse, vilket Reichenberg har tittat närmare på. Det framkom i PISA-studien att 

svenska elevers läsintresse var stort. Utav dessa svenska elever uppgav 36 % av dem att de 

inte läste på sin fritid. ”Även andra studier har uppmärksammat att det finns en stor andel 

icke-läsare bland ungdomarna, dvs. de som aldrig läser några böcker. Dock har siffran inte 

ökat de senaste åren” (Reichenberg 2005:3).   

     När det gäller tidningsläsning anses svenska ungdomar vara flitiga, enligt en IEA-

undersökning (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

som jämförde svenska ungdomars läsning med ungdomar i andra länder, och då framförallt 

läsning av gratistidningar som till exempel Metro (Reichenberg 2005). Även ungdomars 

läsning på datorer ökar och de ser ofta på engelskspråkiga tv-program, vilket ger en del 

lästräning.
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      Många gymnasieskolor får idag ta emot elever med bristande läsförmåga, skrivförmåga

och förkunskaper i svenska. Läsförmågan hos dessa elever, som ska börja första året på 

gymnasiet, ligger till ca 30 % på en motsvarande nivå för årskurs sju (Sternad 1997). Problem 

med läs- och skrivsvårigheter flyttas till nästa stadium. Ofta kommer elever från olika 

högstadieskolor till gymnasiet och deras kunskaper varierar mycket. För gymnasieläraren som 

ska ta emot dessa elever blir det ingen lätt uppgift att utgå från varje elevs nivå. I regel är det 

många elever i klassen och tiden räcker oftast inte till. Agneta Gatu-Rehnberg berättar i 

Förebilder (2000) om språkforskaren Birgitta Allards undersökning i svenska. Resultatet av 

den undersökningen visar att cirka 13 % av Stockholms niondeklasser har bristande

kunskaper i svenska språket (Gatu-Rehnberg 2000).

     Enligt en annan undersökning som Brodow och Rininsland gjort, pekar flera lärare på att 

allt mer populärlitteratur hittar vägen in i skolan. Idag ställer ungdomar stora krav på att de 

böcker som ska läsas måste vara intressanta och/eller spännande. Speciellt på de 

yrkesinriktade programmen hörs ofta elever ifrågasätta romaner som inte passar dem och ber 

om att få en annan. Att det ingår samhällsanalys, psykologi och existentiella frågor även i 

populärlitteraturen visar flera analyser, bland annat en gjord av Yvonne Leffner, och detta 

värdesätter unga läsare (Brodow & Rininsland 2005).

     Jag kommer att titta närmare på hur elevernas läsning i år 2 på industriprogrammet ser ut 

och även ta reda på vilken litteratur de väljer, när de får välja fritt. Just den här typen av

populärlitteratur kanske skulle vara mer lättåtkomlig för dessa elever. 

2.2 Läroplan

I läroplanen för gymnasieskolan, Lpf94, står att skolan har ett ansvar för att eleverna ska 

kunna söka sig till skönlitteratur, saklitteratur samt andra kulturutbud för att utnyttja dem till 

glädje, självinsikt och som en källa för kunskap. Det åligger läraren att organisera 

undervisningen så att eleverna får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

(Skolverket 2007). 

 Hur och var eleverna söker sig till skönlitteratur, står ej med i läroplanen, vilket jag tolkar 

som att läraren har stor frihet att handla efter sitt eget omdöme och sin fantasi.
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2.3 Kursplaner

I kursplanerna för svenska A framgår att vissa mål ska uppnås. Eleven skall 

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den valda 
studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare 
kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande
kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en 
grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare
kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur 
och litterära texter från olika tider och kulturer 
känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt 
människor under olika tider (Skolverket 2007).

På den gymnasieskola där jag genomför undersökningen har kursmålen konkretiserats i de 

lokala kursplanerna för svenska A. För eleven gäller att. Du skall

Läsa tre litterära verk och tillgodogöra sig ytterligare två verk som väljs i samråd med läraren. Alla 
verk ska på något sätt redovisas. Litterära verk är t ex romaner, noveller, filmer och dramer
Redovisa och bedöma texter från antiken till vår egen tid. Detta inkluderar texter från andra kulturer 
än den västerländska. 
Känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som sysselsatt människor 
under olika tider (Lokal gymnasieskola).

Om man jämför kursplanerna, kan vissa skillnader noteras, till exempel att eleverna ska läsa 

tre litterära verk enligt de lokala kursplanerna, vilket inte står konkret uttryckt i Skolverkets

kursplaner för svenska A. Eleverna ska också redovisa och bedöma texter från antiken till 

nutid, även från andra kulturer än västerländska, i de lokala kursplanerna.  I Skolverkets 

kursplaner står ingenting om att elever ska redovisa texter eller läsa litteratur från andra 

kulturer än den västerländska, däremot ska de kunna göra egna bedömningar vid läsning av 

litterära texter och saklitteratur från olika tider och kulturer. Genom läsning av en bok från 

bokrean, vilket ingår i läsprojektet, kan ett delmål i de lokala kursplanerna nås. Enligt 

läroplanen ska elever bland annat kunna söka sig till skönlitteratur för exempelvis glädje och 

kunskap, vilket också kan ingå när de får välja en egen roman.

2.4 Lärarens betydelse

Det kan finnas olika orsaker till hur elever påverkas i ett klassrum. Har till exempel en 

kvinnlig lärare på ett mansdominerat yrkesprogram samma förutsättningar i sin undervisning 

som en manlig? Enligt Skolverkets rapport 282 från år 2006, visar undersökningar att lärarens 

kön har betydelse för eleverna. Pojkar lyssnar mer uppmärksamt på manliga lärare och anser 

att de är bättre som lärare, än vad kvinnliga är. Eftersom de inte engageras på samma sätt av 

en kvinnlig lärare, ger deras inställning sämre förutsättningar för en kvinnlig lärare att 
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undervisa. Frågan är om det kan påverka elever eller ej att nå målen i kursplanerna. Flickor 

däremot anser, enligt Skolverkets undersökning, att det inte finns några direkta skillnader 

mellan en kvinnlig eller en manlig lärare. Helst bör läraren dock vara yngre, enligt flickorna, 

för då lyckas de engagera eleverna bättre. För pojkar spelar inte åldern någon större roll 

(Skolverket 2006).          

     Något som också påverkar eleverna och deras prestationer är att läraren visar att han/hon 

tycker att det är roligt att undervisa i sitt ämne.  Mer än hälften av svensklärarna anser att 

intresset för olika ämnen varierar mellan pojkar och flickor, där till exempel flickor visar 

större intresse för svenska än vad pojkarna gör. Pojkar visar större intresse för historia. Denna 

bild bekräftas även av eleverna (Skolverket 2006).

Att lärare har olika status kan ha en viss betydelse i denna undersökning. Eleverna kanske 

”ser upp till” eller har förtroende för någon speciell lärare, vilket kan ge honom/henne bättre 

förutsättningar för att motivera eleverna. 

  

2.5 Samarbete i arbetslag

Per Olov Svedner (1981) talar om vikten av att elever uppnår en god läsförmåga, kan förstå 

och tala om litteratur samt använda litteratur som kunskapskällor. Skönlitterär läsning är 

oftast lustbetonad, åtminstone om den fungerar. Att elever får ett ökat ordförråd och ökad 

ordförståelse är ett ansvar för alla ämnen i skolan. Det är viktigt att alla lärare bryr sig om 

elevernas språk och diskutera det med dem. ”Det innebär att språkriktighetsaspekten kommer 

in. Där behövs en gemensam syn hos samverkande lärare och en fortlöpande diskussion, som 

svenskläraren bör kunna stimulera” (Svedner 1981:153). 

     Har arbetslaget i denna undersökning någon gemensam pedagogisk syn? Hur kan man gå 

tillväga för att integrera svenska med något annat ämne? Troligtvis är det inte några problem 

att hitta skönlitteratur som exempelvis innehåller svenska, historia, filosofi eller 

samhällskunskap. Oftast hänger nog samarbeten mellan ämnen och olika lärare på dem själva. 

Någon måste ta initiativ först och föreslå ett samarbete. Tillsammans ska lärarna hitta tider för 

planering och lektioner som gör att samarbete kan fungera praktiskt med tanke på bland annat 

kursplaner.

     Svedner påpekar också vikten av att svenskläraren och yrkesläraren har en bra kontakt. De 

kan till exempel närvara vid varandras lektioner och diskutera litteratur som har anknytning 

till deras respektive område, liksom språkets betydelse. ”Värdet av denna samverkan är stort 

både från ämnesmässig och psykologisk synpunkt” (Svedner 1981:138). För mig innebär det 
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att ämnena kan utvecklas ytterligare och att man tillsammans med kollegor kan stötta 

varandra samt ge feedback, som i sin tur kan leda till reflektion och egen utveckling.

     Hur vanligt är det med samarbete ute på skolor?  Jon Ohlsson sammanfattar i Arbetslag 

och lärande (2004) vad forskaren Hargreaves kommit fram till när det gäller skolkulturer.  

Hargreaves talar om att det ofta finns flera olika skolkulturer på skolorna, varav till exempel 

den samarbetsinriktade ”[…] kännetecknas av spontana och frivilliga samarbeten mellan 

lärare som fritt bildar olika konstellationer” (Ohlsson 2004:17f). Den individualistiska innebär 

”[…] en traditionell skolkultur där lärarna arbetar i huvudsak individuellt och där samarbeten 

sällan förekommer” (Ohlsson 2004:18). Vid VFU-praktik (verksamhetsförlagd utbildning) har 

jag stött på båda skolkulturerna. I den mer individualistiska finns förvisso arbetslags-

konferenser där lärarna samarbetar inom vissa områden, men ämnesintegrerat samarbete 

mellan lärare och deras lektioner sker ej. 

     I Förebilder – Lärare utvecklar skolan i Uppsala (2000), menar bland annat Bellita Torén, 

lärarutbildare i Uppsala, att avgörande för samarbete i arbetslagen är att man har stöd från 

ledningen, för att på så sätt få förutsättningarna till det. För att utveckla sitt arbete, se till att 

visioner blir verklighet, diskutera, utbyta erfarenheter och planera, behövs tid avsatt för 

lärarna till detta, enligt henne (Torén 2000). Fördelar med arbetslag är enligt Torén:  

– Lärarna hjälper varandra. Olika kompetenser samarbetar till elevernas nytta, lärarna delar på 
uppgifterna och tar ansvar för olika uppgifter. Detta är förskolans sätt att arbeta och det håller nu 
skolan på väg att lära sig. Att arbeta temainriktat och övergripande är lättare när lärarna samarbetar i 
arbetslag. Att möta olika människor är en fördel för eleven. Det finns alltid någon i ett arbetslag som 
passar eleven, som inte behöver känna sig utlämnad åt en person. Arbetslaget ger också möjlighet att 
se hela barnet/eleven och det är inte bara en lärares bedömning som gäller. Kontinuitet i det 
pedagogiska uppdraget kräver också samverkan (Torén  2000:46). 

Assermark och Sörensson (1998) betonar att det är viktigt att lärarna är överens om målen i 

verksamhetsplanen, för att alla ska dra åt samma håll. För att man ska kunna förstå 

sambanden mellan olika ämnen, krävs förståelse och kunskap om varandras ämnesområden. 

Om skolan ska kunna förändras, får gamla rutiner och regler överges. För att eleverna ska 

kunna se en röd tråd i undervisningen och ett samband är det viktigt att det finns en bra 

koppling mellan karaktärsämnen och kärnämnen. Dessutom breddas ens kompetens och man 

utvecklar sig själv, liksom sitt eget ämne genom samarbetet med de andra i arbetslaget. Lärare 

kompletterar varandra, eftersom de har kunskap inom olika ämnen. Samordnas 

undervisningen, så kan innehållet i kursen bli roligare. En helhetsinriktad undervisning kan 

åstadkommas och elevernas resultat förbättras när arbetslaget samarbetar. Då kommer 

elevernas behov i första hand (Assermark & Sörensson 1995). 
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Men det är inte alltid samarbete fungerar i arbetslagen:

Motsättningar mellan olika ämnen, nytt undervisningsinnehåll, ungdomars krav på undervisning och 
arbetsuppgifter och ett gammalt traditionellt undervisningsmetodiskt tillvägagångssätt innebär 
motsättningar och leder bland annat till dålig inlärning, omotiverade elever och disciplinproblem 
(Assermark & Sörensson 1995:53).

Skolverket (2006) har utfört undersökningar med lärare angående deras arbetssituation, vilka 

visar att samverkan i arbetslag har ökat under senare år, liksom antalet arbetslagsmöten. Det 

elevvårdande arbetet sker mestadels inom arbetslaget. Endast hälften av lärarna upplever att 

arbetslaget används för pedagogisk planering och har en pedagogisk funktion, där man till 

exempel för samtal om läraruppdraget. 94 % av de tillfrågade lärarna anser att för elevernas 

studieresultat är det viktigt att lärarna drar åt samma håll, planerar undervisningen 

tillsammans och diskuterar sina ämnen med varandra. I praktiken anser dock en tredjedel av 

dem att arbetslagen tyvärr inte fungerar på detta sätt. Lärarna menar också att diskussioner 

tillsammans med kollegor som undervisar i samma ämne, är viktigare för elevernas 

studieresultat än att det bara sker ämnesdiskussioner inom arbetslaget. Elevers engagemang 

för skolarbete har enligt flera lärare under senare år minskat snarare än ökat och elever med 

behov av särskilt stöd har drastiskt ökat (Skolverket 2006). 

     Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) har i sin undersökning om skönlitteratur i 

skolan intervjuat 26 lärare. De flesta av dem menar att det sker knappt någon samverkan och 

samplanering mellan lärare och ämnen. Oftast beror det på att lärarna helt enkelt inte har tid 

till det eller att det blir geografiskt svårt. Många lärare är överhopade av arbete och att få till 

stånd en samplanering av litteraturläsningen då är svårt och det lågprioriteras (Brodow & 

Rininsland 2005). Några lärare menar att det har blivit svårare med ämnessamverkan ”[…] på 

grund av konstruktionen i avgränsade kurser. Filosofi läses till exempel under en kort period 

då svenskkurserna redan är avslutade” (Brodow & Rininsland 2005:83). 

     Att lärare kan ha stressiga arbetsdagar har jag upptäckt under praktikperioder och är 

nyfiken på om arbetslaget på IP hinner med samplanering och att diskutera tillsammans.  Jag 

ämnar jämföra vad intervjusvaren tyder på från eleverna och svenskläraren med dessa olika 

aspekter på samarbete och ämnesintegrering.    

2.6 Attitydbegreppet

Hur eleverna uppfattar de olika företeelser som ingår i undersökningen, handlar till stor del 

om deras attityd, vilket kan innebära att man reagerar på ett visst sätt, till exempel gillande 

eller ogillande, mot någon speciell företeelse. Ofta talar vi om ”vad vi tycker och känner”, 
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men bakom ligger ofta en känslomässig värdering. Ibland står individer för sina egna åsikter, 

men de kan även påverkas av andra eller av massmedia. Per Olov Svedner tar upp begreppet 

attityder och menar att:

Attityder är förhållningssätt till företeelser, människor, teorier osv. I dem flyter kunskaper och 
värderingar samman. Kunskapstillväxt är förknippad med attityder, t ex nyfikenhet, och 
kunskaper eller brister på kunskaper bildar grundval för attityderna. De kan utvecklas av 
individen eller överföras oreflekterat (Svedner 1999:13).

Ytterligare en förklaring ger Jan Einarsson, som menar att begreppet attityd ”[…] har med 

beteende att göra, men de är inte beteende utan snarare en beredskap, en böjelse för ett visst 

beteende. En definition är att de innebär en benägenhet att konsekvent reagera gillande eller 

ogillande mot en viss företeelse” (Einarsson 2004:203).  Vid en mer ingående beskrivning kan

attityder, enligt Einarsson, ses som bestående av tre komponenter: den evaluativa, som 

handlar om en känslomässig värderingsaspekt, vilken påverkar individens handlingsberedskap 

till det objekt som individens attityd riktas mot. Den andra komponenten är den kognitiva, 

som är den kunskapsinriktade och här ingår de föreställningar individen har (rätt – fel, sant –

falskt) om det vår attityd riktas mot. Den kognitiva kan bygga på egna erfarenheter eller till 

exempel exakt information. Det som attityden riktas mot är den tredje komponenten, den 

konativa komponenten. ”Den konativa komponenten gör att vi har en beredskap för att på 

olika plan agera enligt våra föreställningar och värderingar” (Einarsson 2004:204). Mellan de 

här tre komponenterna finns inga tydliga gränser. För att hjälpa oss att ordna och förstå vår 

tillvaro använder vi oss av olika attityder (Einarsson 2004). 

     Enligt Jarrick och Josephson (1996) kan man pröva en teoris relevans till sitt empiriska 

underlag och vid analys av elevernas svar kommer jag att titta närmare på om svaren visar till 

exempel någon känslomässig värderingsaspekt eller ej och talar då om den evaluativa 

komponenten som kan påverka deras handlingsberedskap inför läsning. Vilka attityder visas 

exempelvis mot ämnesintegrerat arbetssätt? Elevernas värderingar kan komma fram bland 

annat genom hur de väljer att uttrycka sina attityder och vad de väljer att lyfta fram i svaren. 

Jag ämnar undersöka elevsvaren för att se om några värderingar i dem kan utläsas.

3 Material och metod

De kvalitativa metoder som använts till undersökningen är etnografisk/deltagande 

observation, där jag under en viss tid engagerar mig i en viss social miljö, i detta fall en 

klassrumsmiljö och intervjuer (Bryman 2002). Observation skedde vid två tillfällen i denna 
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klass, dels vid bokinköpet, dels under en lästimme där de fick läsa ur sina nyinköpta romaner.

Undersökningen skedde på industriprogrammet, förkortas IP hädanefter, vilket är ett av 

gymnasieskolans yrkesprogram. I en av klasserna, år 2 på IP, går 21 elever, varav tre flickor 

och 18 pojkar. Tre av eleverna i denna klass intervjuades (se bilaga 1 med intervjufrågor och 

bilagor 2-4 med den transkriberade intervjun). Intervjuerna bestod av förberedda frågor och 

spontana följdfrågor. Hela intervjun spelades in på bandspelare för att därefter transkriberats i 

sin helhet. 

    Under samma vecka genomförde jag en enkätundersökning i samma klass (se bilaga 5) för 

att kunna jämföra resultaten med intervjuerna och visa på hela klassens attityder till 

läsprojektet. Under rubriken Resultat finns en sammanställning av enkäten och exempel på 

elevsvar. Enkäten kompletterar intervjuerna och ger en bredare bild av klassens åsikter. 

Enkäten består av tio frågor och jag får bland annat svar på vad klassen anser om bokinköp, 

läsning och hur de ser på lärarnas samarbete i arbetslaget för att engagera elever till läsning av 

skönlitteratur. 18 pojkar och tre flickor svarade på enkäten.

     Genom en intervju med svenskläraren Lena som ingår i arbetslaget får man en inblick av 

tankarna som ligger bakom läsprojektet.  Denna intervju spelades också in på bandspelare och 

transkriberades efteråt. Den bildar en bakgrund och beskriver även eleverna från lärarens 

perspektiv.

     Som bakgrundsmaterial använder jag mig av litteratur, rapporter och artiklar som bland 

annat tar upp tidigare forskning om samarbete i arbetslag för att främja den skönlitterära 

läsningen. Även andra relevanta texter tas upp, vilka behandlar lärare som integrerar olika 

ämnen för att till exempel motivera elever att läsa och skriva. Denna bakgrund utgör underlag 

för att göra olika jämförelser med mitt empiriska material från undersökningen. 

       

3.1  Urval av intervjupersoner

Namnen på lärare och elever är påhittade namn av mig, för att bevara deras anonymitet. 

Skolan benämns endast som ”Lokal gymnasieskola” för att skydda identiteterna. Till 

undersökningen har jag valt att intervjua tre elever från IP2. Jag berättade lite om mitt projekt 

och bad om frivilliga intervjupersoner, för att få bäst chans till utförliga svar. Efter en stund 

fick jag tre frivilliga, varav en flicka, Anna, och två pojkar som heter Martin och Lukas. För 

att få reda på vad läsprojektet på IP innebär och bakgrunden till det har jag valt att även

intervjua läraren Lena i svenska. Hon är väl insatt i läsprojektet samt i övriga projektarbeten 

som eleverna arbetar med och undervisade denna klass med elever förra året i år 1. Nu i år 2 
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undervisas eleverna av Linda i svenska. Linda tillhör ett annat arbetslag och brukar ej arbeta 

ämnesintegrerat med IP. Bokinköpet blev det första samarbetet för henne tillsammans med en 

svetslärare på IP.

3.2  Intervjuernas genomförande

Intervjuerna skedde under vecka 13 och de bandades. Eleverna intervjuades var för sig i ett 

grupprum. Under dessa samtal med eleverna skrev jag samtidigt lite stödanteckningar. 

     Under min praktikperiod intervjuade jag lärarinnan Lena, som undervisar i svenska för år 1 

och 3 på Industriprogrammet. Året innan undervisade hon de elever som är med i min 

undersökning. Lena, som för övrigt är min handledare under VFU: n, är insatt i läsprojektet 

och svarade gärna på mina frågor.

3.3  Metodkritik
Att hitta tidigare forskning, där främjande av läsning är kopplat till ett ämnesintegrerat 

arbetssätt, har inte varit helt enkelt. Det finns en hel del material på olika bibliotek om till 

exempel motivation och läsning, men tyvärr inte så mycket material med den speciella 

inriktning, där ett arbetslag samarbetar för att främja läsning, som min undersökning gäller.

     Elevernas svar från intervjuerna blev inte så uttömmande som jag hade hoppats, vilket 

kan bero på att de inte kände mig så väl. De verkade lite blyga, men svarade på frågorna utan 

problem. Kanske hade svaren blivit utförligare om följdfrågorna hade formulerats på något 

annat sätt eller om fler elever intervjuats enskilt. 

     

3.4  Beskrivning av skola, arbetslag och klass

På gymnasiet går nästan 1300 elever och skolan ligger centralt i en småstad i södra Sverige. 

Många elever är resande från andra orter, samhällen och byar runt omkring. På detta 

gymnasium finns en idéskola, där industriprogrammet ingår. Denna idéskola startade för fem 

år sedan och innefattar industriprogrammet med kurser inom metall och trä. Tanken var att

arbetslaget på IP skulle samarbeta inom olika projekt tillsammans och inte vara så fokuserade 

på ämnesgränser. Att motivera, engagera och bygga upp elevernas självförtroende är viktiga 

ingredienser inom denna idéskola. 
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    I arbetslaget ingår nio lärare, varav åtta av dem sitter i ett arbetsrum tillsammans centralt, 

mellan trä- och metallbearbetningen. Den nionde är idrottslärare och har sitt arbetsrum i 

idrottshallen, en närliggande byggnad. Idrottsläraren är med vid de kontinuerliga samtalen 

arbetslaget har varje vecka och ofta involverad i projektarbeten där idrottsämnet kan passa in. 

Två kvinnliga lärare i arbetslaget undervisar i kärnämnen, engelska respektive svenska på 

programmet. En manlig lärare undervisar i samhällskunskap och religion. De övriga lärarna är 

manliga och de undervisar i karaktärsämnena svetsning, skärande bearbetning, maskin- och 

robotteknik samt träteknik. 

    Mellan lärarna märks ett öppet klimat, där alla ser ut att trivas bra. De planerar mycket 

tillsammans, eftersom många lektioner är ämnesintegrerade och kan ingå i olika 

projektarbeten eleverna deltar i. Vissa lektioner har fasta tider i schemat, men ofta går 

lektionerna in i varandra och man utnyttjar tiden flexibelt mellan lärare och ämnen. Ibland är 

flera lärare i arbetslaget med och hjälps åt under elevernas lektioner. Det kan exempelvis ingå 

en skrivuppgift i svenska när eleverna arbetar med något projektarbete i något annat ämne. 

Det blir inte så ”viktigt” att ha exakt 40 minuter svenska och man talar inte direkt om olika 

ämnen. Enligt lärarna i arbetslaget vill de flesta elever på industriprogrammet helst hålla på 

med karaktärsämnen, eftersom de är valda efter deras eget intresse. Huvudsyftet för alla lärare 

i arbetslaget är att visa för eleverna att alla ämnen är lika viktiga.

     Enligt svenskläraren har ofta en eller flera elever i klasserna på industriprogrammet läs-

och skrivsvårigheter. Några använder till exempel hjälpmedel som mp3-spelare eller en 

speciell dator som kan läsa upp texter. Ett flertal elever läser långsamt och många behöver 

öva upp sin läsförståelse. Vid vårt samtal berättade hon också att det är svårt att säga till 

klassen att: ”Denna termin ska ni läsa två romaner”, för de gör det inte helt enkelt. En del 

lästid måste de få i skolan och intressanta böcker. Att ha gemensamma diskussioner kring 

böckerna är också viktigt, liksom att ta upp ord som kan vara svåra att förstå.

     De 21 eleverna, varav 18 pojkar och tre flickor på IP2, är uppdelade i en metallgrupp och 

en trägrupp, men har många lektioner tillsammans, exempelvis kärnämnena. Första året får 

eleverna arbeta med trä och metall för att under sitt andra år välja inriktning antingen mot 

skärande bearbetning eller mot träteknik. En av flickorna i klassen ingår i metallgruppen och 

de andra två flickorna ingår i trägruppen. 

     Ett läsprojekt startade för två år sedan på industriprogrammet. I det ingår en lästimme i 

veckan, besök och inköp av roman på bokrea, att lyssna på en vikingaberättelse med havsbrus 

i bakgrunden och levande ljus, där eleverna får fortsätta skriva en egen fortsättning på 

berättelsen. Lärarna i arbetslaget planerar och genomför olika delar tillsammans i projektet. 
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     Varje fredagsmorgon har eleverna en lässtund tillsammans med en lärare som undervisar i 

svetsteknik. Då sitter även han med sin roman och läser i klassrummet. Det är tyst läsning 

som gäller. Ibland kan det vara någon annan lärare i arbetslaget, som har lässtunden

tillsammans med eleverna, men oftast är det svetsläraren som håller i lektionen. 

     

4 Resultat

Först presenteras här intervjun med svenskläraren. I detta fall återger jag intervjun i sin helhet 

på grund av att den ger läsaren en viktig bakgrund till arbetslagets gemensamma syn på 

läsning samt lärarens uppfattning om elevernas läsning. De kursiverade meningarna är mina 

frågor och den raka stilen är de intervjuades. Därefter kommer observation 1 och 2. Därpå 

följer en sammanfattning av varje elevintervju, där deras svar har anknytning till mitt syfte 

med undersökningen. Elevsvar visas med citattecken i texten. Slutligen följer en 

sammanfattning av elevenkäterna. 

4.1  Intervju med svenskläraren

– När bestämde ni i arbetslaget att ”pusha” för skönlitteratur?

– Det var när vi började det här projektet med idéskola. Det är fem år sedan nu.

– Hur arbetar arbetslaget tillsammans för att främja läsningen?

– Vi kom fram till i början att vi skulle samla ihop oss och blanda ”karrlärare”  

(karaktärämneslärare) och kärnämneslärare. Vi talade om betydelsen av våra ämnen och så 

här. Då kom vi fram till att läsning är ju väldigt viktigt i alla ämnen, och inte bara 

svensklärarens ansvar. Det är viktigt att visa att det inte bara är svenskläraren som är konstig 

och läser, utan alla läser. Och när vi då har gemensamma projekt där vi läser ett verk, så kan 

alla i arbetslaget också läsa det verket. Det visar att man är insatt i vad eleverna gör och även 

vad som händer i boken. Så vi kom fram till det gemensamt.

– Trägudars land har ni ju läst allihop?

– Mm. Och vi har alla läst Kort kjol också.

– Märkte du någon skillnad på elevernas engagemang när alla lärare samarbetar och när ni 

har läst samma litteratur?

– Ja, det tycker jag. Det är svårt att mäta. I synnerhet får jag ju stöd i arbetslaget för att det är 

viktigt att läsa. Jag tror inte att jag märker någon skillnad på elevernas engagemang, men 
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eleverna får ju mer stöd i sitt arbete. Om man backar tillbaka tio år i tiden, ja inte ens så långt, 

så fanns det ju karrlärare som kunde säga: ”Vad ska du läsa det där för. Det är ju viktigare att 

svetsa bra” eller något i den stilen. Jag tror inte att det fanns så mycket samarbete och 

kärnämnen hade inte samma betydelse.

– När eleverna ska läsa skönlitteratur. Brukar de vara intresserade av att läsa och att berätta 

om vad de har läst?

– Det är olika. Det är väldigt olika. Det finns läsare som är intresserade. De läser ju inte 

klassiker. Det kan jag inte säga. Och sen finns det ju sådana som läser allt de kommer över. 

Sedan finns det ju de elever som kommer hit i ettan och säger: ”Jag har aldrig läst en bok i 

hela mitt liv och jag kommer aldrig att läsa en bok!”. Där börjar det.

– Brukar eleverna då vara intresserade av att de själva får välja någon bok och att det ger 

dem mer?

– Nej.

– Det spelar ingen roll eller så?

– Nej. De har svårt att välja en bok. Alltså när de väljer en bok tittar de på omslaget först och 

efter antalet sidor. Har den mer än hundra sidor och är skriven med liten stil, så kan boken 

vara hur bra som helst, men hur ska dom veta det?

– De tittar mycket på utseendet?

– Ja. Om de ska få välja fritt brukar jag släpa dit en massa böcker, som jag tidigare har läst, 

och läser ett stycke högt ur dem. Sedan får de välja fritt och gå till biblioteket själva. Jag 

släpper aldrig iväg dem till biblioteket för att de ska få välja helt fritt, alltså de klarar inte det. 

En del klarar det, man kan inte dra alla över en kant, utan det stora flertalet klarar inte det.

– Nej.

– De klarar alltså inte av att välja en bra bok. De vill välja en bok som går att läsa ut på fem 

minuter.

– På vilket sätt påverkas eleverna av att både lärare i karaktärsämnen och kärnämnen har 

läst romanerna?

– Jag tror att betydelsen av att läsa ökar. Att visa att läsning är inget isolerat fenomen i livet, 

utan att läsning ingår i livet. 

– Du var ju med förra året när tvåorna, vilka nu går i trean,  köpte böcker på bokrean. Hur 

tycker du att det fungerade när du var med och de fick välja?

– Deras svetslärare är ju en underbar berättare. Han började med att berätta för eleverna vad 

han brukade läsa och så och hur han blev läsare. Eleverna fick höra på hans läsupplevelser. 

Johan är en van läsare och han läser tjocka romaner. Han var med på bokrean med oss. Det 
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var en positiv stämning och det hela blev som en utflykt. Jag tror inte att de brukar 

uppmärksamma att det finns en bokrea, höjdpunkten på året. Det finns ju inte i deras 

föreställningsvärld. 

– Då ser du det som positivt?

– Ja. Sin vana trogen så tittade de ju på omslaget, men tjockleken på böckerna var plötsligt 

inte lika viktigt, för Johan läser ju tjocka böcker. Med det resultatet att de valde tjocka böcker, 

så för en del var ju kanske valet inte helt det rätta, så alla läste inte ut dem. Men de fick ju en 

bok. Förhoppningsvis, kanske om femton år ifall de hittar boken, för vi skrev ju till dem på 

första sidan också så kanske de tittar och läser i den.

– Ett lyckat projekt blev det i alla fall?

– Ja, absolut och väldigt roligt att göra det.

– Ja, jag var ju med tvåorna nu. De frågade ju oss ibland om någon bok.

– Ja, och det ska ju vara ett eget val.

4.2  Observation 1 av IP2

Den första observationen skedde på morgonen den 21 februari 2007 då eleverna i år 2 skulle 

inhandla var sin roman på bokrean. Läraren i karaktärsämnet svetsteknik, Johan och 

svenskläraren Linda, som undervisar år 2, hade ansvaret. Vid lektionens början samlade Johan 

alla elever i byggnadens hall, där metallbearbetning sker. Eleverna fick gå och ta på sig 

ytterkläder för att därefter gå till ett varuhus i samlad trupp. Själv tog jag min bil dit för att 

kunna forsla böckerna tillbaka till skolan efter inköpen.                                                                                                 

     Kraven på böckerna var att det skulle vara en skönlitterär roman. Det skulle inte vara en 

historisk roman med korta berättelser, liknande en historiebok, eller en faktabok, självbiografi 

eller någon politisk propaganda. Eleverna fick ungefär 40 minuter på sig att välja en roman.

     När eleverna var framme vid bokborden började de genast cirkulera runt dem. Först och 

främst läste de boktiteln innan de vände för att läsa på bokens baksida. Om den inte verkade 

intressant lades boken tillbaka igen. Alla elever gick och plockade bland romanerna och 

småpratade ibland med varandra. Några visade upp en del romaner för varandra och frågade 

vad den andra tyckte. Många elever kom fram till någon av lärarna och frågade om de hade 

läst något av den författaren tidigare. I och med att vi var tre vuxna som hade läst en hel del 

tidigare, kunde vi ge eleverna många tips på romaner som skulle kunna passa dem. Det 

märktes att de flesta killar föredrog att fråga Johan i första hand om boktips. Det beror kanske 

på att han är man och att han brukar hålla i deras lästimme en gång i veckan.
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     Elva av eleverna valde kriminalromaner, deckare och thrillers, mestadels av utländska 

författare. Bland annat valdes Skuggspel av Michael Connelly, TWA Flight 800 störtad av 

Nelson DeMille och Djävulsstjärnan av Jo Nesbø (se bilaga 7). En flicka valde en roman ur 

fantasygenren, Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams. En kille valde en 

dokumentärroman, en flicka valde en skönlitterär roman med dramainslag och de övriga sju 

eleverna valde skönlitterära romaner med historiska inslag.

     Några pojkar var snabbt klara med sitt val av bok, medan andra tog god tid på sig. Alla 

hann i alla fall välja en roman innan det var dags att gå tillbaka. Johan betalade för böckerna 

och därefter lastade vi in fyra papperskassar med romaner i min bil. Innan eleverna fick sina 

böcker skulle arbetslaget skriva en personlig dedikation i dem, ”Gåva från IP – Trevlig 

läsning!” och elevens namn i dem. Under nästkommande lektion skulle eleverna få börja läsa 

i sina romaner.

4.3  Observation 2 av IP2                                                                   
Andra observationen var två dagar senare, den 23 februari, under lästimmen med läraren i 

svetsteknik. I början av lästimmen hälsade Johan på eleverna, för att därefter kontrollera 

frånvaro av elever. När det var klart gick han över till att dela ut romanerna som varje elev 

hade valt under bokrean. Några elever började med att läsa på romanens baksida och några 

började genast bläddra fram till första sidan för att börja läsa. De verkade intresserade och 

nyfikna på sina romaner. De flesta kom igång med läsandet snabbt.

     Johan sa att han hoppades att böckerna skulle vara intressanta och att det nu gällde ”tyst 

läsning” tills lektionen var slut. Om de ville fick de ta hem dem och läsa lite hemma också, 

bara de inte glömde att ta med dem till nästa lästimme. Det är ingen idé att komma till 

lektionen utan bok. Alla elever ska ha en roman med sig. Har eleven glömt boken hemma, blir 

det frånvaro från den lektionen.

     En pojke hade en mp3-spelare med små hörsnäckor i öronen, vars volym var lite störande 

hög. Läraren bad honom att sänka volymen, vilket han gjorde. För övrigt var det tyst i 

klassrummet och eleverna och koncentrerade sig på sina romaner. Ibland lyfte någon elev på 

huvudet och tittade runt i klassrummet eller ut genom fönstret, men ingen tog kontakt med 

någon annan. Det märktes att de var medvetna om att inte störa någon annan som läste. Även 

Johan läste i en tjock roman tills lektionen var slut. När han slog igen sin bok och sa att det 

var dags att sluta, slog de flesta igen sina böcker, medan några läste en minut till. 

Förmodligen ville de läsa ut den sidan de var på eller något stycke. Läraren sa till några elever 
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att de ses senare under dagen, eftersom de har svetslektion med honom, och avslutade därefter 

lektionen.

4.4  Intervju med Anna

Anna tycker om att läsa och helst ska det vara någon spännande kriminalroman av exempelvis 

Camilla Läckberg. Även på sin fritid läser hon romaner. De böcker som har varit intressanta 

att läsa på IP är de som hon har fått välja själv på biblioteket. När det gäller Trägudars land,

som alla skulle läsa i ettan, svarar hon att ”den var inte så himla bra”. Anna vet inte varför 

arbetslaget anser att skönlitterär läsning är bra, men hon tycker för sin del att det är ”skitbra”. 

Lästimmen är på fredagsmorgonen, vilket Anna uppskattar, för då kan hon koppla av. Helst 

skulle de ha fler lästimmar i veckan, för att kunna komma in i boken bättre. Under besöket på 

bokrean valde Anna fantasyromanen Liftarens guide till galaxen av David Adams. Anna 

tyckte att den verkade spännande och avskräcktes inte av att den var ganska tjock. Den ämnar 

hon läsa på lästimmen som klassen har på fredagsmorgonen.

     Att svetsläraren håller i lästimmen tycker hon är ”jättebra” och ”det är bra att man har 

olika lärare som läser än att bara ha samma hela tiden”. Enligt Anna har man ”ju nytta av 

läsningen i andra ämnen också”. Det är positivt att andra lärare i arbetslaget läser samma 

böcker som eleverna. På frågan om någon lärare har diskuterat en roman med henne, svarade 

hon: ”Nej, det tror jag inte att jag har varit med om.” Denna kommentar från Anna visar att 

lärarna i arbetslaget inte har diskuterat med henne. Det kan bero på tidsbrist eller att det är 

svårt för lärarna att hålla reda på vilka elever man har diskuterat romaner med, vilket leder till 

att diskussionen uteblir.

     När det gäller att diskutera böcker tillsammans med någon lärare, spelar det ingen roll om 

läraren är en man eller en kvinna, enligt Anna. Däremot tror hon att killarna bryr sig mer om 

vilket kön läraren har. 

     Lärarna på IP arbetar ofta ämnesintegrerat och Anna menar att: ”Det är vi så vana vid att vi 

inte tänker på det. Det är inget konstigt alls. Det är bara bra”. Olika projekt kommer efter 

varandra, men trots att flera ämnen ingår är det inga problem att hålla isär uppgifterna. 

Dessutom följer lärarna upp hur det går och hjälper till. På lektionerna är ibland flera lärare 

med från arbetslaget. Anna säger att det är ”bra” och anledningen till det att man då ”arbetar 

med samma sak. Om man bara har en lektion i veckan, då är det ju jättebra om man arbetar 

med samma projekt i svenskan också. Så här då, då hinner man ju mer, liksom, och man lär 

sig mer då, tror jag.” Enligt Anna är det ”jättebra att det är fler lärare som samarbetar och att 
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alla hjälps åt”. Jag uppfattade det som att samarbete mellan lärarna i arbetslaget i de olika 

projektarbetena fungerar bra. Lärarna delar på arbetsuppgifterna och de hjälps åt. 

4.5  Intervju med Martin

Martin har inte upplevt några intressanta böcker på IP, förutom romanen Snygg som han valt 

själv på biblioteket. Den hade en ”seg början”, men blev bättre efter ett tag. På sin fritid läser 

han inte romaner, eftersom han inte tycker om att läsa, även om han har tid till det. Att gå på 

bokrea och köpa en roman brukar han inte heller göra. Helst väljer Martin böcker själv i 

skolan och då gärna en svensk deckare med mord i, efter eget intresse. 

     På frågan varför arbetslaget anser att läsning av skönlitterära böcker är bra, svarar Martin 

att det kan bero på att de ”gillar att läsa. Jag vet inte. Det är väl något som påverkar då.” Vad 

som påverkar, vet han inte.

     Med en svetslärare under lästimmen i stället för en svensklärare, får man ”andra 

uppfattningar” och det kan bli roligare att läsa om man byter lärare. ”Det blir som en 

annorlunda miljö”, enligt honom. Att det är svetsläraren som håller i lästimmen är bra. Ibland 

kan det vara störande under lektionen, till exempel när någon sitter och knappar på sin 

mobiltelefon. Då är det bättre att ”passa på att läsa”, när man ändå är där, menar han. Lästiden 

är dock för kort, 30 minuter en gång per vecka, för att läsaren ska kunna komma in i boken 

ordentligt. Denna roman läser han bara i under skoltid. 

     Han ser det som positivt att alla lärare i arbetslaget läser samma böcker som eleverna ska 

läsa och säger ”då kan man ju snacka om den med alla, ja alltså allihop”. Tillsammans med 

svetsläraren har bland annat Martin varit med om att diskutera en roman tidigare, men minns 

ej titeln på den. Enligt Martin har det ingen betydelse om diskussioner om böcker sker med en 

kvinnlig eller en manlig lärare. Han säger: ”Nej, det kvittar. Lärare som lärare”. 

     Martin uppskattar när svenskläraren läser högt ur en roman eller berättar en text. Alla går 

inte heller att få intresserade till att läsa, enligt Martin och en del orkar inte. Av hans svar och 

tonfall uppfattade jag det som, att det är lättare att lyssna än att läsa själv. Även när det gäller 

redovisningar, föredrar Martin att göra dem muntligt i stället för skriftligt och säger: ”Om 

man berättar, kommer man mer ihåg det.”

     Den bok Martin valde på bokrean heter Skuggspel av Michael Connelly. Enligt Martin 

verkade romanen ”spännande redan från början” och ”den handlar om mord och sånt och jag 

är intresserad av det”. Troligtvis kommer han att läsa fler böcker av samma författare.
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     En fördel med att flera ämnen integreras med varandra är att det inte blir ”lika stressigt på 

svenskan”. Fler lärare än två bör det inte vara, enligt honom. Det räcker också med samarbete 

mellan svenskan och engelskan, eftersom de håller på med ”ungefär samma saker”. För övrigt 

anser Martin att miljön på IP med samarbete mellan lärare är bra. Även samarbetet om 

medeltiden mellan svenskan, historia och samhällskunskap fungerar bra. Det gör, enligt 

Martin, att fler aspekter från olika håll lyfts fram.  

4.6  Intervju med Lukas

Enligt Lukas har det bara varit en intressant roman på IP, Mannen utan öde, resten ”har bara 

varit en massa skitböcker”. Själv tycker han om att läsa historiska böcker. 

     Att arbetslaget anser att läsning är nyttigt, tror han beror på att ”man brukar ju läsa. Ibland 

är det tråkigt”. Det kan vara nyttigt att läsa, men det vore bra om eleverna också kunde få se 

en film med boken samtidigt, för då läser man mer noggrant. 

     Det är positivt att även lärarna i arbetslaget läser samma böcker och ”inte bara 

svenskläraren”. På frågan om någon ur arbetslaget har diskuterat någon av böckerna då med 

honom, svarar han: ”Ja, någon gång har det väl hänt, men jag kommer inte ihåg vem”. Det 

spelar heller ingen roll för honom om det är en kvinnlig eller en manlig lärare som diskuterar 

en bok. Diskussionen med någon lärare verkar inte ha gett Lukas något bestående intryck, 

eftersom han inte kommer ihåg så mycket av den. Kanske kände Lukas inget gensvar eller så 

var romanen inte intressant i hans tycke?

     Lukas tror att fler lästimmar i veckan kan engagera fler elever till att läsa. Nu har de bara 

en lektion i veckan, vilket enligt Lukas är för lite.

     I regel hittar han egna intressanta böcker från någon bokaffär, som läses på fritiden. 

Romanen som han valde från bokrean, Vägen till Jerusalem av Jan Guillou, ”verkar bra”, 

enligt Lukas. Han säger att: ”Arn- böckerna är ju mycket historiskt i. Jag har inte hunnit så 

långt än, något kapitel bara”. Denna roman är första delen om riddaren Arn och ingår i en 

trilogi och handlingen utspelar sig på 1200-talet.

     Ibland är det bra att lärarna arbetar ämnesintegrerat och eleverna deltar ofta i olika 

projektarbeten kring något tema. Då kan en lärare se till innehållet i elevernas arbete, medan 

en annan lärare tittar på hur det är skrivet. Det finns dock problem med ämnesintegrerat när 

till exempel läraren i engelska översätter svenskt fackspråk vid programmering av cnc-

maskiner (maskiner som innehåller olika fräsar, vilka bearbetar olika material, bland annat 
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aluminiumprofiler). Det anser Lukas bara krånglar ihop det, men engelska och 

samhällskunskap integrerat fungerar bra.

     

4.7  Elevenkät angående läsning i skolan

Citaten med kursiverad text är några exempel av elevsvar hämtade från enkäterna. En 

sammanfattning av de 21 elevernas svar på enkäten om läsprojektet på IP visar att 11 elever, 

varav tio pojkar, aldrig läser romaner på sin fritid. Det gjorde de inte innan de började på IP 

heller. Några av de övriga läser ibland kriminalromaner, tidningar och verklighetsbaserade 

böcker. 

     Vad som kan locka till läsning är enligt några elevsvar: ”spänning”, ”intressant”, 

”inlevelse, skräckinlevelse med romaner där det händer något hela tiden”, ”Jag tycker att det 

är avslappnande”, men flera svarade: ”inget”. 

     Att flera lärare var med på bokrean uppfattades som positivt och bra av alla elever. 

Samtliga var också positiva till att arbetslaget skänker eleverna var sin bok och några svarade 

dessutom: ”Ja! Det är bra så vi verkligen får en bok som verkar intressant och spännande”, 

”Bra, för då läser man den”, ”Skitbra”, ”Det är väl bra att läsa, det ger ju kunskap hela tiden. 

Det är ju aldrig fel med en gåva ”,” Ja, jag tycker att det är bra. Men vi har för lite tid att 

läsa på i skolan”, ”Ja, jag tycker att det är bra för många läser inte hemma”, ”Det är lättare 

att hitta en spännande och intressant bok” och ”Ja det är bra att läsa, tror jag”. 

     Flera elever anser att lästiden borde vara längre i skolan och att det är bra att de får läsa 

dem under skoltid. Om nästa års tvåor skulle få en bokgåva, svarade de flesta ”Ja”, men några 

skrev bland annat: ”Nej”, ”Nej, det är dom inte värda” och ”Beror på hur de sköter sig”.

Vissa elevsvar visar här, enligt mig, att denna fråga inte tas på allvar.

     Att ha lässtund tillsammans med någon annan lärare, till exempel svetsläraren, uppfattas 

enbart som positivt av eleverna som tycker att det fungerar bra. Några svarade: ”Det är bra. 

Jag tycker att dom andra lärarna också ska läsa”, ”det är bra att det är lite annorlunda”, ”de 

e bra”, ”De funkar bra, får man bara koppla av och bara åka bort ett tag i en 

rolig/spännande bok”, ”kanonbra” och ”Det funkar nog likadant”.  

     På frågan om det spelade någon roll om fler lärare ur arbetslaget var engagerade i 

läsningen och diskuterade dem svarade sex elever ”Nej”, två svarade ”Vet ej” och några skrev: 

”Man får höra mer åsikter”, ”Spelar ingen roll”, ”Ja, det är viktigt att läsa och kul när alla 

gör det gemensamt” och ”Jag tycker att det är bra om de är engagerade”. 
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     Det var blandade reaktioner om Trägudars land och skrivuppgiften lärarna gav eleverna, 

till exempel: ”De tyckte jag var lite svårt”, ”Den var kass”, ”Bra”, ”Sådär”, ”Det tyckte jag 

var roligt, även om inte trägudars land var så bra” och ”Nja, det var jobbigt. Trägudars land 

var ingen bra bok, fångade inte min uppmärksamhet”. Flera lärare var med vid detta tillfälle, 

vilket de flesta elever upplevde som positivt. Bland elevsvaren står: ”Jag tycker att det är bra 

att alla är involverade för då ser dom hur man jobbar på andra lektioner förutom just deras”, 

”Ja, jag tycker att det är positivt. Jag tycker att det är bra att alla ämnen samarbetar”, ”Ja!”, 

”Nja, sådär”, ”OK” och ”De vill ju komma någonstans med det. Synd att det inte var någon 

bättre bok”.     

5 Analys av resultaten

Resultatet av observation 1 visar att eleverna var intresserade av att gå på bokrea och välja ut 

en roman. Att jag var med under observationerna såg inte ut att störa dem på något sätt, utan 

de frågade även mig om förslag på romaner. I och med att eleverna frågade varandra och 

lärarna om förslag på böcker, blev denna del av läsprojektet till något gemensamt, där man på 

ett naturligt sätt diskuterade olika författare och handlingar. Alla, oavsett ålder, sågs som 

litteraturläsare. En av tankarna, enligt svenskläraren Lena, är att visa att alla läser. Jag tolkar 

det som ett sätt att visa för eleverna att det är naturligt att läsa och att det samtidigt kan ge 

läsaren något. 

     Under observation 2 koncentrerade eleverna sig på sina böcker och det blev snabbt tyst i 

klassrummet. Genom att de snabbt kom igång med läsningen och inte småpratade med 

varandra, drar jag slutsatsen att intresset för dessa nyinköpta romaner från bokrean var stort. 

Om sedan romanerna kan fånga och behålla läsintresset får vi inte reda på under den här 

studien.  

    När det gäller intresset för läsning av skönlitterära romaner varierar det mellan de tre 

intervjuade eleverna. Anna läser en hel del, även på fritiden, och Lukas håller sig till romaner 

som innehåller historiska perspektiv. Martin läser inte gärna några romaner, endast när det 

ingår i kursplanen för svenska. Av de 21 elever som svarade på enkäten var det 11 stycken 

som aldrig läser romaner på fritiden. På frågan om vad som kan locka till läsning, skrev flera 

elever i elevenkäten: ”Inget!” Detta avståndstagande mot läsning visar att objektet, i detta fall 

läsning, ligger närmare en negativ pol än en positiv pol. Det kan ligga en känslomässig attityd 



25

bakom, den evaluativa komponenten, vilket innebär att eleverna inte värderar läsningen så 

högt.

   Läraren i svenska, Lena, bekräftar under intervjun att intresset för läsning är varierande i 

klassen och att man tillsammans i arbetslaget arbetar för att främja läsning på olika sätt, till 

exempel med ett besök på bokrean, eftersom läsning är viktig i alla ämnen. Med arbetslagets 

hjälp får man fler infallsvinklar och nya idéer från fler lärare, än bara från svenskläraren. 

     Alla elever uppskattade att få var sin bok som gåva. Ingen av dem sa ”att de inte ville ha 

någon bok att läsa i”, vilket jag ser som positivt. Det är dock lite motsägande, eftersom 11 

elever svarade att ”de inte läser på fritiden” och att flera av dem menar att ”inget” kan 

motivera dem till det. När eleverna fick sina böcker på lästimmen började de snabbt att läsa ur 

dem, även de som vanligtvis inte var så roade av att läsa utan ofta satt och knappade på sina 

mobiltelefoner. Det visar på att det finns ett intresse för dessa nya böcker. 

     Både Anna och Martin verkade nöjda med sina val och kommer säkert att läsa ut sina

romaner. Lukas har mest läst historiska böcker tidigare med mycket fakta om historiska 

händelser. Hans roman om Arn innehåller en hel del historia, även om mycket är påhittat. 

Men Lukas verkade positiv till den.    

     När det gäller att ha till exempel en svetslärare under lästimmen, visar elevernas svar, även 

från enkäterna, att de är positiva till det och att det fungerar bra. Någon menar att det kan ge 

andra uppfattningar, en annan att det blir roligare. Ingen visar några negativa tendenser i sin 

attityd till att en yrkeslärare axlar den roll som vanligtvis en svensklärare har. Vid lästimmen 

handlar det om ett annat sätt att undervisa och där ämneslärare samarbetar över 

ämnesgränserna för att främja läsning. Sex av eleverna i klassen menade att det inte spelade 

någon roll ifall det var en eller flera lärare som var engagerade i läsningen under lästimmen. 

Resten av klassen visar en övervägande positiv attityd till att olika lärare är med på 

lästimmen.

     Någon enstaka gång kan, enligt en elev, tre lärare i klassrummet bli för mycket. De flesta 

elever verkar inte ha några problem att hålla isär olika uppgifter som ska göras i olika 

projektarbeten. Flera visar sig positiva till att de ”slipper en uppgift” i svenska, eftersom en 

skrivuppgift ändå ingår i projektarbetet. På så sätt hålls inte ämnen separerade ifrån varandra, 

utan blir till en helhet för eleverna. I stort sett ser alla fördelar med samarbete över 

ämnesgränserna. Ingen av eleverna talade om att ämnen i skolan bör hållas isolerade, det vill 

säga utan samarbete med andra ämnen eller lärare. 

     Vid ämnesintegrering blir lärarna fler om att dela ansvaret och precis som någon elev 

menade, så spelar det ingen roll vilken av lärarna man frågar, eftersom fler är insatta och det 
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ses som positivt. Andra elever menar att när flera lärare är inblandade finns möjligheter till 

fler synpunkter. Jag tyder svaren så att eleverna förväntar sig en kunskapstillväxt genom att 

andra synpunkter kommer fram, om fler lärare är involverade i läsning och projektarbeten, 

alltså något de själva kan ha nytta av. Deras attityd visar på en värderingsaspekt av utbytet 

mellan elever och lärare som något positivt. Även en kognitiv värderingsaspekt märks, 

eftersom de menar att man som elev kan ha nytta av ämnesintegrerig. 

     Att lärarna även läser samma gemensamma litteratur som eleverna anser till exempel Anna 

är bra. Hon tror också att man kunskapsmässigt lär sig mer också när man arbetar 

ämnesintegrerat. Hennes attityd till arbetssättet visar på den kognitiva komponenten, där hon 

kan ha användning av det själv, för sin egen utveckling. Enligt Martin blir det inte lika 

stressigt i svenskan när flera ämnen är integrerade med varandra. Hans attityd visar också en 

nyttoaspekt av ämnesintegrering och att han önskar ett lugnt arbetssätt utan att känna för 

mycket press.

     Något som flera elever tog upp, bland annat Anna och Lukas, var att de önskade fler 

lästimmar i veckan, då det ofta tar en stund att komma in i boken igen. Några tar ibland hem 

sin roman och läser hemma, men de flesta läser den bara i skolan. Martin önskade dessutom 

längre lästid, eftersom han ansåg att 30 minuter var för kort tid. Dessa uttalanden angående 

läsningen i skolan visar på en positiv attityd till läsning, något som lärarna i arbetslaget kan 

fundera över. Kanske kan man utöka lästiden på prov eller lägga in fler läspass, för att se om 

fler elever uppskattar förslaget. 

     Lärarna vill att eleverna ska läsa skönlitterära romaner och kanske kan uppföljningen av 

deras läsning struktureras upp, så att alla elever får vara med och diskutera sina upplevelser av 

romanen med någon lärare ur arbetslaget.

     Jag drar slutsatsen att elevernas attityd till de tre delarna jag undersökt i läsprojektet kan 

ses som positiva. De upplever lärarnas engagemang som bra och som något gemensamt. 

6 Diskussion

Att 50 % av en klass inte läser på sin fritid anser jag är en hög siffra, vilket kan jämföras med 

PISA- studien (2000) där 36 % svenska ungdomar ej läste. Klassen är säkert inte unik och det 

är inte så ovanligt att lässvaga och/eller omotiverade pojkar söker sig till yrkesprogram. För 

många av dem är målet att få en yrkesutbildning och komma ut i arbetslivet direkt efter 
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gymnasiet. Kanske anser de inte att de kommer att ha så mycket nytta av läsning i yrkeslivet 

eller på fritiden.

  Precis som flera lärare menar, i Brodow och Rininslands undersökning (2005), märktes allt 

fler av populärlitteraturens romaner även på det gymnasiet där min undersökning gjordes. Det 

kan vara ett sätt att locka till läsning. Oavsett om boken de valde kostade 79 kr eller 249 kr, 

var den självvald och ny. Känslan av att lärarna ”kostade på just mig” verkade, enligt vad jag 

kunde utläsa, ha ett värde för eleverna. Förhoppningsvis är romanerna så pass spännande och 

bra att de läser ut dem, även om det kan ta sin tid. Elevernas attityd till bokinköpet visar till 

stor del på den evaluativa komponenten med en känslomässig värderingsaspekt, där lusten att 

läsa romanerna var stark. 

     Det är inget ovanligt att pojkar har ett starkt intresse för historia, vilket även Skolverkets 

(2006) undersökning visar. Kanske vidgas i alla fall några nya världar för eleverna genom 

dessa nya böcker. Med hänvisning till de tre intervjuade elevernas svar, drar jag slutsatsen att 

deras attityd till bokinköpen, tillsammans med svetsläraren och svenskläraren, kan ses som 

mycket positiv. Även svaren från enkäterna visade på denna gemensamma attityd. 

     Ett av målen i kursplanen, läsning av skönlitteratur, kan nås på detta sätt, där läsning av en 

roman ur populärlitteraturgenren kan ingå med efterföljande redovisning. Genom detta besök 

på bokrean får eleverna även möjlighet att lära sig söka efter skönlitteratur, vilket ingår i 

Lpf94.

     Jag blev positivt överraskad av att de flesta visade upp sina böcker vid borden för oss 

vuxna och frågade oss till råds. Det visar på att de verkligen är intresserade av att få råd. 

Oftast frågade de i och för sig Johan, vilket kan bero på att de visste att han var en flitig 

läsare. Det kan också bero på lärarens kön och kopplas till Skolverkets rapport 282 (2006) 

som visar att pojkar hellre lyssnar till manliga lärare. Enligt Anna spelar lärarens kön ingen 

större roll, vilket överensstämmer med flickornas inställning i rapporten. Det ger den 

kvinnliga svenskläraren andra förutsättningar på ett pojkdominerat yrkesprogram. Att i detta 

sammanhang då använda sig av olika lärare för att ”pusha” för läsning är ett strategiskt 

upplägg av lärarna. Svenskläraren sa också under intervjun att det är viktigt att visa att alla

läser. 

     Att lärare i karaktärsämnen har högre status och betydelse för eleverna än kärnämneslärare 

märktes under VFU-praktiken. Karaktärämneslärarna undervisar i de ”roliga” ämnena, de som 

eleverna har valt efter intresse. Det är viktigt att eleverna får möta och arbeta tillsammans 

med lärare av båda könen. Den dag eleverna ska ut i arbetslivet kommer de troligtvis att få 

samarbeta med både män och kvinnor, kanske till och med ”få ta order” av en kvinna. Om ett 
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arbetslag har tillgång till en lärare som läser mycket romaner, som till exempel den här läraren 

i ett av elevernas favoritämne (svetsteknik), är det enligt min mening en bra idé att utnyttja en 

sådan resurs i arbetslaget. För mig verkar det ämnesintegrerade arbetssättet ha en positiv 

inverkan på eleverna. Om en lärare skulle vara frånvarande, till exempel på grund av 

sjukdom, kan alltid någon annan lärare i arbetslaget svara på frågor och hjälpa eleverna. Det 

uppskattar eleverna och för lärarna själva måste det innebära en avlastning av ansvaret, att 

man delar på det. 

     Enligt Svedner (1981) är det viktigt att elever uppnår en god läsförmåga och att de kan 

förstå litteratur, vilket även svenskläraren arbetar efter när hon ofta stannar upp vid svåra ord 

och förklarar dem för eleverna. Att kontakten mellan kärnämneslärare och yrkeslärare är bra 

tar Svedner också upp, vilket jag under praktiken märkte fungerade mycket bra i hela 

arbetslaget. Det är inte lätt att ha samarbete med andra lärare och arbeta ämnesintegrerat om 

det inte finns någon bra kontakt. Dessutom måste viljan finnas hos de inblandade. På detta 

gymnasium märks en samarbetande kultur. Precis som Ohlsson (2004) beskriver den 

samarbetsinriktade skolkulturen visar lärare här att fria konstellationer kan bildas mellan 

ämnen och lärare. De kan planera projekt tillsammans och stötta varandra, men också 

undervisa eleverna tillsammans. Ett problem, som jag ser det, är att få tid över till planering, 

vilket en rektor måste vara medveten om och försöka se till att lärarna får tid inplanerat i sitt 

arbetsschema. Att stöd från ledningen är viktigt, tar också Isaksson (2000) upp och att det 

finns många fördelar med samarbete inom arbetslagen. Svenskläraren berättade att när 

idéskolan startades fick arbetslaget en hel del tid för planering, vilket de har nytta av än idag.  

   Tidigare skrev jag att Assermark och Sörensen (1998) betonar hur viktigt det är att lärarna 

är överens om målen i verksamhetsplanen, för att de ska dra åt samma håll. Även 

svenskläraren betonar en gemensam syn på undervisningen, liksom flera lärare som 

Skolverket har intervjuat (2006). Om det finns en eller flera lärare i ett arbetslag som inte vill 

engagera sig eller samarbeta får inte eleverna möjlighet att prova på ämnesintegrerat i vissa 

ämnen och det anser jag vore tråkigt. Genom att plocka olika delar från till exempel två 

ämnen, tror jag att lektionerna kan förnyas och kanske göras mer intressanta för eleverna. 

Dessutom utvecklar det lärarna själva och deras ämnen. Jag är inte säker på att det gynnar

eleverna om en lärare alltid ”kör sitt eget race”. Någon gång under terminen tror jag att det 

kan vara trevligt och roligt både för läraren och för eleverna att arbeta ämnesintegrerat, 

oavsett om målet är att främja läsning eller något annat. I detta arbetslag arbetar de efter ett 

gemensamt mål för elevernas skull. Jag anser att det är viktigt att våga prova på nya idéer och 

ta tillvara på andras förslag och kompetenser. En del elever kommer troligtvis aldrig att bli 
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några ”bokslukare”, men deras förståelsehorisont kanske vidgas något. Problem med läs- och 

skrivsvårigheter kommer nog alltid att finnas, liksom elever som inte är intresserade av 

kärnämnen. Kanske upplever eleverna under läsningen ändå en stunds ro i den vardagliga 

klassrumsmiljön. En miljö som ofta präglas av att man som elev helst ska vara uppmärksam 

och aktiv hela tiden.

     Detta läsprojekt har inte utvärderats och genom denna studie kommer flera synpunkter 

fram från eleverna som kan vara intressanta för lärarna att ta del av.

6.1  Vidare forskning
Det skulle vara intressant att möta dessa elever om ett år, när de går sin sista termin på IP, och 

undersöka om intresset för läsning har ökat. Hur har läsprojektet utvecklats under tiden? Blev 

romanerna från bokrean utlästa? Varför valde eleverna just ”den boken” och motsvarade den 

förväntningarna? Finns de skönlitterära böckerna eleverna valde på biblioteken? Har deras 

lärare i arbetslaget läst någon/några av romanerna eleverna valde på rean? Har eleverna 

upptäckt några fler fördelar med att arbeta ämnesintegrerat? Vem vet, kanske har statusen för 

”svenskämnet” blivit högre med tiden på detta program. Det finns flera frågeställningar som 

vore intressanta att följa upp. Dessutom vore det stimulerande att få lära sig mer om 

ämnesintegrerade arbetssätt.
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Bilagor

Bilaga 1, Intervjufrågor – läsprojekt IP2

1. Vilka böcker tycker du har varit intressanta att läsa på IP?         

      Har du valt den själv eller i samråd med någon lärare?

2. Vad gjorde den intressant? Ska det vara spännande eller roligt?

3. Tycker du om att läsa? Varför/varför inte?

4. Arbetslaget här är överens om att läsning av skönlitterära romaner är bra att läsa. Varför 

tror du att de tycker det? Tycker du likadant? Varför/varför inte?

5. Kan du se någon nytta med läsningen och i så fall vad?

6. Det är ganska ovanligt att en lärare i svetsteknik håller i lästimmen. Är det en fördel att se 

att andra lärare än svenskläraren läsa romaner? Varför/varför inte?

7. Att ett helt arbetslag läser samma romaner som eleverna ska läsa är också ganska ovanligt. 

Ser du något positivt med det och i så fall vad?

8. Går det att få läsro i skolan så att man kan koncentrera sig på sina romaner eller läser du 

en del av dem hemma också?

9. Har du varit med om att någon lärare ur arbetslaget har diskuterat någon roman med dig, 

till exempel om vad som händer i den, någon episod eller någon karaktär? (Vilken lärare i 

så fall?)

10. Är det bra att kunna diskutera den med exempelvis en manlig lärare eller en kvinnlig? 

Spelar det någon roll? 

11. Har du några idéer om hur arbetslaget kan engagera elever till att läsa? Några lektionstips?
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12. Anser du att du får tillräckligt med tid hemma för att läsa skönlitterära böcker?

13. Var brukar du hitta intressanta böcker? Bibliotek? Bokaffärer? Tips från någon kompis? 

Låna av kompisar?

14. Hur skulle du vilja redovisa något som du har läst i skolan?

15. Boken du fick från bokrean: Verkar den bra? Hur långt har du kommit i den? Har du även 

läst hemma ur den? Är den så pass spännande eller intressant att du vill fortsätta att läsa 

den?

16. Arbetslaget ni tillhör på IP arbetar ofta integrerat med sina ämnen. Vad tycker du om det? 

Tänker du på det? Är det lätt att hålla isär de olika delarna i ämnena som till exempel 

olika uppgifter? 

17. Ibland är flera lärare ur arbetslaget med på lektionerna. Är det bra och i så fall på vilket 

sätt då?  



34

Bilaga 2, Transkriberad intervju med Anna, elev på IP år 2.

1. – Vilka böcker tycker du har varit intressanta att läsa på IP?

– Det är dom böckerna jag har fått välja själv på biblioteket och så. Sen har vi fått läsa   

Trägudars land och den var inte så himla bra. Det är bättre med såna som man får välja 

 själv. 

– Ja, men de på biblioteket har inte läraren tipsat dig om eller?

– Nej, det är såna som man får välja själv.

– Hjälper bibliotekarien till eller?

– Ja, ibland, om det är efter någon bok som jag har letat efter.

– Du vet vad du vill ha?

– Ja. 

2. – Vad gjorde den intressant? Ska den vara spännande eller rolig?

– Jo, jag gillar ju kriminalromaner som är spännande.

– Det gör jag med. Är det någon speciell? Svenska eller utländska?

– Svenska tycker jag är bäst, hon Camilla Läckbergs till exempel.

– Jag har inte läst något av henne själv än. Är de bra?

– Ja.

3. – Du tycker om att läsa?

– Ja, det gör jag.

4. – Arbetslaget här är överens om att läsning av skönlitterära romaner är bra att läsa. 

Varför tror du att de tycker det är bra?

– Jag har faktiskt ingen aning om det, fast det är skitbra.

5. – Tycker du också att du kan lära dig någonting och kan koppla av på lästimmen?

– Ja, precis. Jag tycker att det är jätteskönt att läsa och koppla av på morgonen. Nu har jag ju 

bara läst en halvtimme eller så.

– Brukar de andra vara tysta?

– Ja, oftast, men det är skönt att läsa på morgonen. Egentligen skulle vi ha läsning två 

”mornar” i veckan, eller tre, så att man kommer in i boken bättre.

– Du läser inte i den hemma?
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– Nej, inte än, men jag har tänkt att göra det så att man kommer in i den lättare.

– Tror du att de andra vill ha mer läsning med? En del har väl lite svårt att komma till ro?

– Jo, jag vet inte faktiskt.

– De har ingenting sagt om det?

– Nej.

6. – Det är ganska ovanligt att en lärare i svetsteknik håller i lästimmen. Är det en fördel att 

se andra lärare än svenskläraren läsa romaner?

– Jag tycker att det är jättebra, att dom gör det faktiskt. Jag tycker att det är bra att man har 

olika lärare som läser än att bara ha samma hela tiden.

– På grundskolan har det ju alltid varit svenskläraren som hållit i läsningen och som ska 

motivera för att läsa. Det behöver ju inte vara så.

– Nej, man har ju nytta av läsningen i andra ämnen också.

7. – Att ett helt arbetslag läser samma romaner som eleverna ska läsa är också ganska 

ovanligt. Ser du något positivt eller negativt med det?

– Jag ser det som positivt.

8. – Går det att få läsro i skolan så att man kan koncentrera sig på sina romaner eller läser 

du en del av dem hemma också?

– Jodå, det går. Ibland läser jag en del hemma.

– Vad tror du om längre tid att läsa?

– Jag tror att om de får längre tid att läsa blir de nog rastlösa, men om man tar kortare tid, 20 

minuter, istället för en halvtimme, så koncentrerar de sig nog mer. Jag tror att dom tycker att 

det är vettigt.

– Ja, det kanske inte är så dumt.

9. – Har du varit med om att någon lärare ur arbetslaget har diskuterat någon roman med 

dig, till exempel om vad som händer i den, någon episod eller någon karaktär?

– Nej, det tror jag inte att jag har varit med om.

– Inte någon på fredagstimmen heller?

– Nej, inte som jag kommer ihåg.
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10. – Är det bra att kunna diskutera någon roman med exempelvis en manlig eller en kvinnlig 

lärare? Spelar det någon roll?

– Nej. Jag kan tänka mig att killarna reagerar mer än vad tjejer gör. Vad tror du?

– Ja, det gör de nog.

11. Har du några idéer om hur arbetslaget kan engagera elever till att läsa? Några 

lektionstips?

– Nej, inte som jag kan komma på just nu..

12. – Anser du att du får tillräckligt med tid hemma för att läsa skönlitterära böcker?

– Jadå.

13. – Var brukar du hitta intressanta böcker, förutom på biblioteket här? Lånar du av 

kompisar eller hittar du i någon bokaffär?

– Jag har faktiskt beställt dem i bokaffären här.

– Inte via Internet då?

– Det gör jag ibland. 

14. – Hur skulle du till exempel vilja redovisa något som du har läst i skolan? Ni skriver 

något om den efteråt. Tycker du att det är ett bra sätt att redovisa på?

– Ja. Jag tycker att det är ett jättebra sätt. Man gör ju inte det efter varje bok.

– På dem man måste?

– Precis. I ettan då skulle vi läsa tre böcker och dom skulle vi göra en redovisning på. I tvåan 

har det inte varit något sådant. 

– Ni har en annan lärare i svenska nu, i och för sig.

– Ja.

15. – Boken du fick från bokrean, verkar den bra?

– Ja.

– Hur långt har du kommit i den?

– Två kapitel. Nu har jag ju bara läst två gånger.

– Du har inte läst i den hemma då?

– Nej.

– Är den så pass spännande och intressant att du vill fortsätta att läsa i den?
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– Ja, jag vill ju se vad som händer.

16. – Arbetslaget ni tillhör arbetar ofta integrerat med sina ämnen. Vad tycker du om det? 

Brukar ni tänka något på det, att det till exempel står två lärare i klassrummet ibland när ni 

ska ha något projekt eller så?

– Det är vi så vana vid att vi inte tänker på det. Det är inget konstigt alls. Det är bara bra.

– Det är nog inte lika vanligt för andra elever.

– Nej. Så fort vi börjar med ett projekt och sen när det är slut, så kommer ju nästa.

– Är det svårt att hålla isär uppgifterna i de olika ämnena? Och med olika lärare?

– Nej, det är det inte.

– Lärarna följer upp?

– Ja, det är inte alls svårt att hålla isär dom.

17. – Ibland är flera lärare ur arbetslaget med på lektionerna. Är det bra och i så fall på 

vilket sätt?

– Bra. Det är väl att man arbetar med samma sak. Om man bara har en lektion en gång i 

veckan, då är det ju jättebra om man arbetar med samma projekt i svenskan också. Så här då, 

då hinner man ju mer, liksom, och man lär sig mer då, tror jag.

– Du har Per i samhäll?

– Ja.

– Han samarbetar inte så mycket med Linda?

– Nej, men nu ska de göra det. Jag tycker själv att det verkar vara jättebra att det är fler lärare 

som samarbetar och att alla hjälps åt.

– Jag håller med dig.  
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Bilaga 3, Transkriberad intervju med Martin, elev på IP år 2.  

   – Vilka böcker tycker du har varit intressanta att läsa på IP?

– Ingen.

– Har du valt någon själv?

– Ja, det har jag väl.

– På biblioteket då?

– Ja, Snygg tror jag att den hette.

– Var den bra?

– Ja, någorlunda. Alltså, det var seg början på den.

– När du väl hade kommit in i den, blev den bättre då?

– Ja, när man väl kommit en bit, fattar man ju handlingen och så.

– Är det bättre att du får välja själv?

– Ja, då kan man kanske läsa det man gillar och inte det man inte gillar.

– Har du tagit hjälp av bibliotekarien någon gång?

– Ja, men jag kollar helst själv.

2. – Vad är det som gör dem intressanta?

– Det är väl handlingen mest, tycker jag. Vad den handlar om. Jag gillar ju mest svenska deckare, såna 

där mordböcker och sånt.

– Du tycker om att läsa?

– Inte direkt så.

– Men du gör det om du måste?

– Ja, om jag måste så.

– Varför tycker du inte om att läsa då?

– Nej, alltså. Jag har överhuvudtaget inte tyckt om att läsa. Jag har böcker som jag aldrig kommer att 

läsa.

– Tidningar då?

– Kalle Anka i så fall.

– Inga facktidningar eller någon annan sort efter till exempel något fritidsintresse?

– Jo, ibland.

3. – Arbetslaget här är överens om att läsning av skönlitterära romaner är bra. Varför tror du att de 

tycker så?

– För att dom gillar att läsa. Jag vet faktiskt inte. Det är väl något som påverkar då.

– Påverkar vad då?

– Ah, det vete fan. 
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4. – Du tror inte att det är någon nytta då?

– Nähä.

5. – Det är ganska ovanligt att en lärare i svetsteknik till exempel håller i lästimmen. Det har jag 

aldrig varit med om. Är det en fördel att andra lärare än svenskläraren håller i läsningen?

– Det blir ju andra uppfattningar med olika lärare, än om man har samma hela tiden. Om man byter 

lärare kanske det blir lite roligare att läsa. Det blir som en annorlunda miljö.

– Beroende på lärarna?

– Ja, alltså. För en lärare kan man få prata lite tyst med varandra och en del lärare: ”Var tyst!” Om det 

är en sträng lärare, så blir det tråkigt.

– Jag vet inte om det kan vara för att många koncentrerar sig och det kan vara störande med en massa 

småprat då.

– Jo, men inte om man snackar lite tyst. Om man sitter rätt långt bak, så hörs det ju inte så bra där 

framme.

– Nej, det är ju möjligt. Bara man inte stör någon så. Jag har ju bara varit med er två fredagar.

– Ja, men det är lika störande när de håller på med sina telefoner.

– Ja, det förstår jag är störande.

– När man är där inne, kan man lika gärna passa på att läsa. Vad är det för mening med att bara sitta 

och glo?

– Har du någon tanke om tiden? Är trettio minuter lagom?

– Det är för kort tid egentligen, om man ska kunna komma in i boken. På trettio minuter hinner man 

kanske läsa fem sidor.

– Ja.

– Det tar ju några minuter innan man kommer igång, sen får man ju titta tillbaka någon sida, för att 

titta efter vad man har läst innan.

– Du tar inte med dig den hem?

– Nej, ifall att jag glömmer den eller att hunden biter sönder den.

– Jaha.

6. – Det är ganska ovanligt att en lärare i svetsteknik håller i lästimmen. Är det en fördel att se andra 

lärare än svenskläraren läsa romaner? Varför/varför inte?

– Jag tycker att det är bra. Han (svetsläraren) brukar ju läsa många tjocka böcker. 

7. – Att ett helt arbetslag läser samma romaner som eleverna ska läsa är också ganska ovanligt. Ser 

du något positivt med det och i så fall vad?

– Ja, då kan man ju snacka om den med alla, ja alltså allihop. Om bara eleverna läser den och man 

frågar lärarna ”Var det så”? Så får man: ”Jag vet inte. Jag har inte läst den.”
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– Det är ju inte så bra.

– Då frågar man en annan:” Jag vet inte. Jag orkade inte läsa den.”

– Fråga 8 hoppar vi över, för den har vi redan varit inne på.

9. – Har du varit med om att någon lärare ur arbetslaget har diskuterat någon roman med dig, till 

exempel om vad som händer i den, någon episod eller någon karaktär? Vilken i så fall?

– Jodå, och jag har pratat med Johan någon gång också. Han brukar ju läsa.

– Jag tycker att det är bra. Jag har aldrig varit ute för detta, eller sett andra arbetslag göra likadant.

– Det var som morsan. De hade inte lästid när hon gick i skolan. De läste hela tiden hemma, så hon 

hade hyllor med böcker, såna där romaner.

10. – Är det bra att kunna diskutera den exempelvis med en manlig eller en kvinnlig lärare? Spelar det 

någon roll?

– Nej, det kvittar. Lärare som lärare.

11. – Har du några idéer om hur arbetslaget kan engagera elever till att läsa? Några lektionstips?

– Låta dem välja sina egna böcker, alltså. ”Sätt er och läs eller så gå ut”, alltså, om dom inte vill läsa, 

får dom gå ut. Det är frivilligt egentligen att läsa. Vill man läsa, kan dom ju stanna kvar och ”hålla 

käften”.

– Om det är någon text som till exempel alla ska läsa. Hur får man då alla att läsa den? En del är ju 

inte intresserade.

– En del går inte att få intresserade.

– Om läraren berättar muntligt då till exempel?

– Det är trevligt. Då kan man bara sitta där nere och lyssna. Bra för dom som inte orkar att läsa alla 

texter.

12. – Tycker du att du får tillräckligt med tid hemma att läsa skönlitterära böcker?  Nu läser ju inte du 

så många böcker hemma i och för sig.

– Nej. Jag kan läsa hemma hela tiden om jag vill.

– Ja, och i skolan får ni ju en del tid till läsning också.

13. Var brukar du hitta intressanta böcker? Bibliotek? Bokaffärer? Tips från någon kompis? Eller 

låna från någon kompis?

– Det är väl i bokaffärer i så fall, om jag nu vill läsa.

– Du går inte direkt dit för att köpa en bok på rean?

– Nej.
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14. – Hur skulle du vilja redovisa något som du har läst i skolan?

– Muntligt.

– Muntligt?

– Ja. Det är lättare att ”säga” än att ”skriva”. Om man berättar, kommer man mer ihåg det.

15. – Boken du fick från bokrean: Verkar den bra? Hur långt har du kommit i den?

– Ja. Jag har läst 46 sidor.

– Den har du inte läst något i hemma?

– Nej.

– Är den spännande, så att du absolut vill fortsätta eller?

– Ja.

– Du kommer att läsa ut den?

– Jaha. Den var faktiskt spännande redan från början, tyckte jag.

– Jag håller med dig. Jag har också läst den.

– Ja, den handlar om mord och sånt och jag är intresserad av det.

– Du kommer nog att läsa de andra böckerna av honom också, tror jag. De är bra.

– Ja, det tror jag också.

16. – Arbetslaget ni tillhör på IP arbetar ofta integrerat med andra ämnen. Vad tycker du om det? 

Ibland står det till och med tre lärare i klassrummet när man kommer in.

– Nja, det är lite för mycket. Två räcker. Mer än två behöver det inte va. Då blir det bara mer stim.

– Om de har projekt i flera ämnen och samarbetar, får du kanske en inlämningsuppgift i svenska.

– Ja, det blir inte lika stressigt på svenskan, om man delar upp det på två ämnen.

– Är det bra då om man till exempel är flera i samma projekt?

– På ett sätt är det, på ett sätt inte.

– Menar du att det är svårt att hålla ihop ämnen eller att hålla isär dem?

– I till exempel svenskan då, om vi till exempel gör en uppsats där och håller på i engelskan med den 

också och ett annat ämne och ska det sedan skrivas på datorn också, blir det för mycket. Egentligen är 

det bättre att bara hålla på med projektet i engelskan och svenskan, och inte med samhäll. I svenskan 

och i engelskan håller man ju på med ungefär samma saker.

– Lärarna pratar nog ihop sig också.

– Jo.

– Det kanske är för att det ska ge en helhetsuppfattning?

– Mm. Nu har vi haft nationella mitt i alltihop.

– Det är ju inte så mycket att välja på.
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– Då kopplar man bort det andra.

17. – Är det en bra miljö här annars, med att alla lärare samarbetar?

– Ja.

– Tycker du att du har lärt dig något?

– Jo, som nu med Medeltiden i svenskan, så kan ju även Per (so-lärare) också en del om den tiden.

– Man kan ju få in olika aspekter från olika håll.

– Ja, han kan kanske inte så mycket om medeltidens kultur, men förmodligen en hel del om den tidens 

krig och samhälle.

– Det tror jag nog.
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Bilaga 4, Transkriberad intervju med Lukas, elev på IP år 2.  

1. – Vilka böcker tycker du har varit intressanta att läsa på IP? Om du tänker tillbaka lite?        

Har du valt den själv eller i samråd med någon lärare?

– Det har bara varit en massa skitböcker, kanske Mannen utan öde då.

2. – Vad gjorde den intressant? Ska det vara spännande eller roligt?

– Jag är intresserad av dom grejer i boken som är historiskt och så.

3. – Tycker du om att läsa? Varför/varför inte?

– Jadå.

– Mest historiska då eller?

– Ja.

4. – Arbetslaget här är överens om att läsning av skönlitterära romaner är bra att läsa. Varför tror 

du att de tycker det? Tycker du likadant? Varför/varför inte?

– Man brukar ju läsa. Ibland är det tråkigt.

5. – Kan du se någon nytta med läsningen och i så fall vad?

– Jo. Men det vore bra om man fått läsa en bok och sen kolla på samma film om det och sen skriva 

något om det eller så. Det är bra för då läser man boken mer noggrant och skummar inte bara igenom 

typ för att bli färdig. 

6. – Det är ganska ovanligt att en lärare i svetsteknik håller i lästimmen. Är det en fördel att se att 

andra lärare än svenskläraren läser romaner? Varför/varför inte?

– Ja, det är ju lite typ så på ett sätt. 

7. – Att ett helt arbetslag läser samma romaner som eleverna ska läsa är också ganska ovanligt. Ser 

du något positivt med det och i så fall vad?

– Att dom även läser och inte bara svenskläraren.

8. – Går det att få läsro i skolan så att man kan koncentrera sig på sina romaner eller läser du en del 

av dem hemma också?

– Ibland. Denna läser jag inte hemma.

9. – Har du varit med om att någon lärare ur arbetslaget har diskuterat någon roman med dig, till 

exempel om vad som händer i den, någon episod eller någon karaktär? 

– Ja, någon gång har det väl hänt, men jag kommer inte ihåg vem.
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. 

10. – Är det bra att kunna diskutera den med exempelvis en manlig lärare eller en kvinnlig? Spelar det 

någon roll? 

– Det spelar ingen roll.

 11. – Har du några idéer om hur arbetslaget kan engagera elever till att läsa? Några lektionstips?

– Har man typ läsning måndag till fredag så är det ju mycket bättre.  

12. – Anser du att du får tillräckligt med tid hemma för att läsa skönlitterära böcker?

– Ja.

13. – Var brukar du hitta intressanta böcker? Bibliotek? Bokaffärer? Tips från någon kompis? Låna 

av kompisar?

– Oftast från en bokaffär. Mina föräldrar gav mig en hel serie med historiska böcker nu i julas.

14. – Hur skulle du vilja redovisa något som du har läst i skolan?

– Ibland tar det så mycket tid att skriva om det. Det är bättre att man får ta det muntligt.

15. – Boken du fick från bokrean: Verkar den bra? Hur långt har du kommit i den? Är den så pass 

spännande att du vill fortsätta läsa den?

– Ja, den verkar bra. Arn-böckerna är ju mycket historiskt i. Jag har inte hunnit så långt än, något 

kapitel bara.

16. – Arbetslaget ni tillhör på IP arbetar ofta integrerat med sina ämnen. Vad tycker du om det? Är 

det lätt att hålla isär de olika delarna i ämnena som till exempel olika uppgifter?

– Det är väl bra ibland. Vi har ju en del projektarbeten och så.

– Men då skriver ni väl till exempel en skrivuppgift i svenskan om det? Då får ni ju i princip en 

skrivuppgift mindre när flera ämnen går ihop?

– Ja, typ om vi har haft ett prov eller så. Den ene läraren kollar om det är bra skrivet och den andre 

kollar på innehållet då och snurrar runt det på alla möjliga håll och kanter.

  

17. – Flera lärare är ju ibland med på lektionerna. Är det ett bra sätt?

– Ibland. Då vi hade engelskavecka gick typ Moa (engelskläraren) med när Thomas (läraren i 

träteknik) berättade och programmerade cnc-maskinen. Han pratar ju bara svenska. Då gick hon med 

och förklarade på engelska hela tiden och det bara krånglade ihop det helt, men sen har hon varit med 

på samhäll och det var lättare att förstå.
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Bilaga 5, Enkätundersökning – läsprojekt IP2

Kryssa i för:      kille   �           eller           tjej  �

1. Läser du romaner på din fritid och i så fall vilka slags romaner?

…………………………………………………………………………………………. 

2. Brukade du läsa på fritiden innan du började på IP?

………………………………………………………………………………………….

3. Vad lockar dig till läsning av romaner? Ge några tips och skriv vad som är 

motiverande! (Lärande? Roande?)……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….. 

      4.  Under bokrean var två lärare med och samarbetade inom läsprojektet.                                           
           Hur uppfattade du det?.......................................................................................................

5. Är det bra att arbetslaget köper in varsin roman till er och skänker den i gåva? Är det 

      bra att du får läsa romanen på skoltid?  Varför/varför inte?.............................................

      …………………………………………………………………………………………...

     ……………………………………………………………………………………………

     6.   Tycker du att arbetslaget bör göra likadant med nästa års tvåor?......................................

     7.   Vanligtvis brukar svenskläraren ha hand om läsningen i skönlitteratur. Vad tycker du 

           om att ha lässtund tillsammans med en lärare som egentligen har ett annat ämne? …….

           ……………………………………………………………………………………………

     8.   Spelar det någon roll om fler lärare ur arbetslaget är engagerade i läsningen och   

           diskuterar dem? I så fall – på vilket sätt?...........................................................................

           ……………………………………………………………………………………………

           ……………………………………………………………………………………………

9. Förra året läste du Trädgudars land av Jan Fridegård. Ni fick gå till Futurum och 

lyssna på en vikingaberättelse och därefter skriva en fortsättning på den. Vad tyckte du 

om det?...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

10. Flera lärare var då involverade. Upplever du det som positivt? Motivera ditt svar!.........

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



46

……………………………………………………………………………………………

Bilaga 6, Intervjufrågor till svenskläraren

1. När bestämde ni er för i arbetslaget att ”pusha” för läsning av skönlitteratur?

2. Hur arbetar arbetslaget tillsammans för att främja läsningen?

3. Brukar eleverna vara intresserade av att läsa skönlitteratur och redovisa böcker?

4. Får eleverna välja själva vilken roman de vill läsa under lässtunden?

5. Alla i arbetslaget har ju läst exempelvis Trägudars land, precis som eleverna i år 1. 

märker du någon skillnad på elevernas engagemang när alla lärare samarbetar och är 

insatta i litteraturen? På vilket sätt då? Diskuterar andra lärare romanen med eleverna?

6. På vilket sätt tror du att eleverna påverkas av att både lärare i karaktärsämnen och i 

kärnämnen har läst romanerna?

7. Hur upplever du att läsprojektet fungerat med bokinköp på bokrea?

8. Kommer eleverna gärna till lektionerna där läsning av romaner gäller?

9. Verkar eleverna uppskatta när du läste vikingaberättelsen, som en lärare i svetsteknik 

skrivit, och där eleverna fick skriva en fortsättning på berättelsen? Flera lärare i 

arbetslaget var med den gången. Hur tror du att det påverkar eleverna? Märks det 

någon skillnad mot när du som svensklärare är ensam med eleverna och de lyssnar 

eller gör en skrivuppgift? Har flera lärare någon inverkan för eleverna?

10. Upplever du någon skillnad för eleverna med ämnesintegrerad undervisning jämfört 

med traditionella lektioner och i så fall på vilket sätt?

11. Vilka gemensamma tankar har arbetslaget när det gäller elevers läsning av 

skönlitteratur?

12. Har du någon uppfattning om det främjar även andra ämnen att eleverna läser?
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Bilaga 7, Lista på romaner vid bokinköp

Skönlitterära romaner med historiska inslag
Vägen till Jerusalem Jan Guillou
Tempelriddaren Jan Guillou
Över näktergalens golv Lian Hearn
Ostindiefararen Jan Mårtensson
Kungars död Conn Iggulden
Alexander den store Bengt Liljegren
Alexander den store Bengt Liljegren

Skönlitterär roman med dramainslag
Ego girl Carolina Gynning

Fantasy
Liftarens guide till galaxen David Adams

Dokumentärroman
Mordet på Anna Lindh Leif Jennekvist

Kriminalromaner/Deckare/Thrillers
Gamens öga Jan Mårtensson
Män som hatar kvinnor Stieg Larsson
Box 21 Roslund & Hellström
Asyl Liza Marklund
Skuggspel Michael Connelly
Natt till den fjärde november Karin Fossum
TWA Flight 800 störtad Nelson DeMille
Berätta inte för någon: 
det förflutna jagar dig Harlan Coben
Djävulsstjärnan Jo Nesbø
Död i ruta 1 Olov Svedelid
Död i ruta 1 Olov Svedelid


