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Sammanfattning 

Syftet med studien var att analysera olika lärares och elevers inställning till val av 

skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna berör olika aspekter av fenomenet, vem 

väljer bok till den individuella och den gemensamma läsningen, väljer elever olika böcker 

beroende på vad de har för kön eller läskunskaper och finns det något annat som påverkar 

elevernas val av skönlitteratur i skolan? För att få svar på studiens syfte och frågeställningar 

har en fenomenografisk forskningsansats använts. Halvstrukturerade intervjuer har 

genomförts med tio lärare, och en enkätundersökning genomfördes i fyra olika klasser på 

mellanstadiet. Utfallsrummet har därefter analyserats utifrån en fenomenografisk 

analysmetod. Resultatet av studien belyser dels hur olika lärare arbetar med val av 

skönlitteratur, när och hur de stöttar eleverna med valen. Dels visar det lärarnas olika 

uppfattningar av hur eleverna väljer böcker. Slutligen ges en inblick i elevernas inställning till 

skönlitteratur och hur de går tillväga när de väljer den.  

 

Nyckelord: Bokval, individuell läsning, gemensam läsning, skönlitteratur, grundskola, 

läsande förebilder.  
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1. Inledning 

När jag under en svenskkurs var på föreläsning med författaren och kulturrådets dåvarande 

läsambassadör Johanna Lindbäck sa hon något som jag funderat på sen dess. Hon ansåg att 

elever inte kan eller ska välja böcker själva. Det är helt enkelt för svårt för eleven att hitta en 

bok som passar deras språkliga behov. I skolan ska eleven möta alla typer av texter och 

Lindbäck menade i sin föreläsning att skönlitterära texter är den svåraste typen en läsare 

möter. Både Lindbäck och Lindö (2005) menar att det krävs mycket av en läsare som läser 

skönlitterära böcker, både språkligt och personligt.  Läsaren måste kunna läsa mellan raderna, 

förstå ironi, tolka, reflektera, värdera och analysera information. Läsaren utvecklas också på 

ett personligt plan, hen får insikt i andra människors livssituationer, utvecklar empati och 

identitet. I dagens skola värderas den skönlitterära läsningen högt och i läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshemmet står det att: 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 

och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.  

(Skolverket, 2015, s.223) 

Detta sker främst genom läsning av böcker. Lindö (2005) skriver att berättelser ständigt 

funnits för att skapa mening i människans liv, både i muntlig, skriftlig och bildlig form. Men 

om eleverna lämnas ensamma i bokval och läsning blir det enligt Lindbäck inte bra. Hon 

menar att de svaga läsarna endast väljer en sorts bok, nämligen de tunna. De enda som klarar 

av att välja och läsa skönlitteratur på egen hand är de som redan är väldigt duktiga. Mina 

upplevelser av val av skönlitteratur är begränsad till det jag sett under min 

verksamhetsförlagda utbildning och det jag upplevt under min egen skolgång. I samtliga fall 

har eleverna haft en uppsjö av skönlitteratur att välja från men är i princip helt ensamma med 

sina val, med undantag av de boktips eleven ibland fått av lärare, bibliotekarier och 

klasskamrater.  

Jag vill med detta examensarbete analysera hur olika lärare arbetar med valen av 

skönlitteratur, har eleverna fira händer att välja vilka böcker som helst eller är det alltid 

läraren som bestämmer? När och om eleverna får fria händer i biblioteket, är det då någon 

skillnad på vad tjejer väljer för böcker jämfört med killar, och kan läraren med hjälp av 

lärarledda val och gemensam bearbetning få alla elever att läsa all typ av skönlitteratur? 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera lärares och elevers inställning till val av skönlitteratur i 

undervisningen. 

 Vem väljer böckerna till den individuella och den gemensamma läsningen?  

 Vad är lärarens inställning till elevers val av böcker med avseende på elevens 

kön och läskunskaper?  

 Vad påverkar eleverna i deras val av skönlitteratur i skolan? 
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3. Bakgrund 

I denna del kommer bakgrunden till studien redovisas. Vad tidigare forskning och litteratur 

inom området säger om lärares och mellanstadieelevers förhållande till skönlitteratur och 

valet av den. Arbetet med skönlitteratur i undervisningen kommer att förankras i skolans 

styrdokument. Bakgrunden kommer dessutom beröra vilken teori som genomsyrar studien, 

men startar med att definiera några för studien återkommande begrepp.  

3.1 Begreppsdefinition 

Denna inledande del av bakgrunden kommer att beröra några nyckelbegrepp för studien, detta 

för att förtydliga min tolkning av meningen bakom begreppen.  

3.1.1 Individuell läsning och gemensam läsning 

Individuell läsning syftar till den läsning som sker tyst och enskilt. ”Bänkbok” och 

”tystläsingsbok” ingår i denna kategori. Gemensamläsning är den läsning som läses högt. Den 

kan ske i olika konstellationer, läraren läser högt och eleverna lyssnar passivt eller gemensamt 

där både lärare och elever är aktiva och ordet skickas vidare mellan eleverna. Den 

gemensamma läsningen kan också ske i mindre grupper.  

3.1.2 Läsförmåga och Literacy 

Läsförmåga har länge endast innefattat två förmågor, avkodning och läsförståelse, men under 

senare delen av 1900-talet har synen förändrats (Liberg, Folkeryd & af Geijerstam, 2013). 

Perspektivet har blivit vidare och nu menar forskarna att samspelet mellan individ och 

lässituation spelar stor roll. Liberg et al. (2013) menar att olika texter kräver olika typer av 

avkodning och läsförståelse. De jämför till exempel faktatexter med skönlitterära texter och 

menar att de kräver helt olika typer av avkodning och förståelse. När forskare nu pratar om 

läsförståelse använder de sig ofta av begreppet literacy. Begreppet innefattar förutom 

förmågan att kunna avkoda och förstå texten även ett reflekterande förhållningssätt till 

innehållet i texten, att kritiskt kunna granska textens innehåll och form, att kunna samtala om 

läst innehåll och att använda sig av det på olika sätt. Läsförmåga kommer i texten innefatta 

hela literacybegreppet.  

3.1.3 Skönlitteratur 

Skönlitteratur definieras av Nationalencyklopedin som ”den litteratur som är skriven med 

konstnärliga ambitioner och normalt inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 

verklighetsbeskrivning.” Denna studie har fokus på den skönlitteratur som eleverna läser i 

skolan och hur den väljs. Bok och böcker kommer i studien att syfta till skönlitteratur om 

inget annat anges.  

3.2 Litteratur och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur om studiens ämne. Såväl svenska 

som utländska forskare inom ämnet kommer att presenteras. 

3.2.1 Läsande förebilder 

Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör! Vuxnas läsning med och för barn är 

viktigt för barnens utveckling till goda läsare (Lindö, 2005). Föräldrarna blir de första läsande 

förebilderna barnen stöter på och det är föräldrarna som förser dem med de allra första 
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böckerna och läsupplevelserna. Millard (1997b) lyfter särskilt föräldrarna som viktiga 

förebilder, framför allt för de allra yngsta barnen. Det är även en fördel att ha god tillgång till 

böcker och rutiner för läsning, och då framför allt högläsning som gynnar alla, svaga som 

starka läsare (Lindö, 2005). När barnen sedan börjar skolan blir läraren ännu en nyckelperson. 

Det blir då lärarens uppgift att bjuda in till nya läsupplevelser som vidgar elevernas repertoar.  

Den tredje nyckelperson som elever stöter på i sin läsutveckling och val av böcker är 

bibliotekarien. Bibliotekarierna skall agera som det största stödet i elevernas val av 

skönlitteratur menar Ross (2001). De ska se till att det finns ett brett utbud av böcker i olika 

genrer och svårighetsgrader. Hon fortsätter och poängterar att om en läsare ska vara öppen för 

att ta emot tips av någon krävs det en person som läsaren i fråga litar på, vuxna/erfarna läsare 

tar inte emot tips från vem som helst, så är det även för de yngre läsarna. Det gäller därför för 

alla, föräldrar, lärare och bibliotekarier att skapa en god läsrelation med barn och unga, de 

måste alla vara läsande förebilder som eleverna litar på. 

3.2.2 Olika typer av texter 

Text är inte nedtecknat tal, att läsa en text ställer nya och annorlunda krav på eleven. Elever 

behöver, framför allt i tidiga skolåldern, en planmässig och medveten vägledning för att 

utveckla förmågan att kunna läsa. Lundberg (2010) skriver om nivågraderade texter och 

förklarar innebörden av begreppet. Hans definition av nivågraderade texter är texter som 

utvärderas av läraren. Han menar att läraren tittat på meningslängd, innehåll, typografi, 

komplexitet i händelseförlopp och så vidare. Läraren kontrollerar alltså vilken nivå en text är 

på för att lättare urskilja om en bok är lättläst. Med detta sätt att kontrollera texter blir det 

även tydligt att en text inte automatiskt blir lättläst för att typsnittet är större eller att boken är 

tunn, innehållet i texten och berättelsens händelseförlopp spelar också stor roll. Lundberg 

poängterar dock att nivågraderade texter inte är en garanti för att läsinlärningen ska bli lättare, 

det finns inte en specifik text som passa alla elever på en viss nivå i sin läsutveckling. 

Nivågradering är inte heller en garanti för kvalitet. Han menar dock att det är ett bra sätt för 

lärarna att bli medvetna och skapar god kunskap om de böckerna de väljer till eleverna.  

För att få eleverna att läsa på sin fritid måste läraren lära eleverna att älska böcker, men 

dessutom lära dem att det finns olika böcker med olika syften (Ohlhausen & Jepsen, 1992). 

Det kan vara njutningsläsning, för att träna på läsförmåga, för att träna på nya lässtrategier 

eller för att lära. Det är därför viktigt att lära eleverna att det finns olika svårighetsgrader på 

böcker och de ska vara medvetna om vid vilket tillfälle de behöver en viss typ av bok. 

Ohlhausen & Jepsen (1992) berättar om en lärare som läst ur Odysseus av James Joyce för sin 

klass, en bok som var för svår för läraren i fråga. Detta gjorde hon för att modellera att det 

alltid finns olika svårighetsgrader på böcker och att det finns böcker som till och med är svåra 

för läraren att förstå.  

En berättelse som gynnar nybörjare måste enligt Lundberg (2010) ha en tydlig 

berättelsestruktur med huvudperson, ram för berättelsen, en sekvens händelser eller episoder 

och en upplösning, med en sådan struktur motiverar och håller boken kvar läsarens intresse. 

Även språkets uppbyggnad i texten spelar in, satsmelodin i berättelsen ska kännas naturlig, 
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meningslängden ska variera för att inte kännas ryckigt för läsaren, texten ska kännas rytmisk 

och låta naturlig.  

3.2.3 Elevens självbild  

Att det finns ett samband mellan självbild och prestationer är flera lärare och skolpsykologer 

överens om, men det innebär inte alltid att elever med god självbild presterar bra och elever 

med sämre självbild presterar sämre. Enligt Taube (2007) är korrelationen starkare mellan 

negativ självbild och låg prestation. Det är inte heller ovanligt att elever med god självbild 

ändå är lågpresterande. Hon menar att positiv självbild är viktigt men inte avgörande för ett 

gott skolresultat. Negativ självbild påverkar eleverna mer och de utvecklar på så sätt ett 

passivt inlärningssätt där eleven inte använder sina förmågor på ett adekvat sätt. Taube 

benämner detta fenomen som onda och goda cirklar där hon dels lyfter elevens självbild men 

hon poängterar även att omgivningens förväntningar spelar stor roll för hur eleven kommer att 

lyckas. Hon menar att vuxna i elevens omgivning både direkt, i form av ord, och indirekt, i 

form av kroppsspråk, överför sina förväntningar på eleven som i sin tur tolkar det som, den 

här personen tror inte jag kommer klara av den här boken. Även Molloy (2007) menar att 

eleverna påverkas av omgivningens förväntningar, om läraren ställer hög krav kommer eleven 

att prestera bättre.  

Taube (2007) menar att den svage läsaren ofta får ett defensivt beteende och inte gärna provar 

några nya böcker. De lägger så mycket energi på att undvika fler misslyckanden och vågar 

inte satsa och försöka sig på böcker som för dem hade utmanat och förbättrat deras 

läsförmåga. Varför försöka när risken att misslyckas är så stor? Detta leder i sin tur till att de 

svaga läsarna läser färre böcker. Lundberg (2010) poängterar att den tid som läggs ner på 

själva läsningen är betydligt mer betydelsefull än vilken undervisningsmetodik läraren 

använder. Det finns enligt Lundberg inga genvägar till en god läsförmåga. Man kan bara lära 

sig läsa bra genom att läsa mycket (Lundberg, 2010, s. 118). Svaga läsare som läser mindre 

och dessutom har lägre förväntningar på sig från omgivningen drabbas hårt och deras 

läsförmåga blir i många fall lidande. Ross (2001) menar i likhet med Lundberg att de som 

läser mycket blir starka läsare. McGeown (2015) beskriver att elever som aktivt deltar i 

aktiviteter som rör läsningen (bearbetning av den lästa boken) förbättrar sin läsförmåga och 

utvecklas som läsare. Det kräver dock, fortsätter hon, att eleven har relativt god läsförmåga 

för att kunna bidra och få ut någonting av läsaktiviteterna. Gång på gång blir svaga läsare 

berörda och deras läsförmåga lidande. 

Detta fenomen brukar även kallas för Matteuseffekten. Uttrycket kommer ursprungligen från 

en vers i Matteusevangeliet (Bibelkommissionen 2000, 25:29) som lyder, ”Var och en som 

har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han 

har.” Reichenberg (2006) skriver att elever som har svårigheter med läsförståelsen ofta 

utvecklar en negativ självbild och uppfattar sig som dåliga läsare. När elever upplever att de 

är dåliga läsare presterar de ofta sämre än vad de egentligen har förutsättningar för.  

3.2.4 Elevers val av böcker 

För att eleverna ska utvecklas och bli självständiga i sina val av böcker måste läraren skapa 

tillfällen där eleverna får göra egna val, men läraren måste också inse att eleverna kommer att 
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gör både bra och dåliga val. Om eleverna ska lära sig att bedöma sin egen förmåga måste 

läraren ge dem frihet och erfarenhet av att välja själv och att välja fel (Ohlhausen & Jepsen, 

1992). Ett problem är dock att elever har svårt att uppskatta sin egen läsförmåga. Fredriksson, 

Villalba & Taube (2011) menar att 69 % av eleverna i årskurs 3 tror att deras läsförmåga är 

bättre än vad den i självaverket är. De fortsätter och slår fast att elevernas uppskattning av den 

egna läsförmågan inte är pålitlig om läraren vill bedöma vad de faktiskt kan. Om eleverna inte 

kan uppskatta sin egen läsförmåga blir det självklart svårt för dem att välja böcker på en nivå 

som passar dem, men att välja själv och att ibland välja fel ökar elevernas medvetenhet enligt 

Ohlhausen & Jepsen (1992). 

Eleverna måste få hjälp och stöttning med sina val. Kortsiktigt med att välja böcker som är på 

en bra och utvecklande nivå för dem, men också långsiktigt med att förstå och utvärdera sin 

egen läsförmåga så att de i ett senare stadie kan göra bra och medvetna val utifrån deras nivå 

på läsning. Ross (2001) menar att förmågan att kunna välja böcker är viktig, men det är sällan 

något som lärs ut i skola. Eleverna förväntas helt enkelt förvärva denna förmåga på egen 

hand. Hon fortsätter och menar att det i förlängningen blir svårt för eleverna om de inte får de 

verktyg de behöver, då eleverna bara får fler och fler böcker att välja bland. Inom 

barnlitteraturen finns det förhållandevis lite böcker att välja från men när eleverna avancerar 

och blir säkrare i sin läsning får det fler och fler böcker att välja från och valen blir då svårare.  

Svaga läsare väljer ofta böcker som de anser ser bra ut. De tittar mycket på omslaget och 

eventuella bilder i boken. Men det finns inte en generell regel att svaga läsare endast väljer för 

svåra eller för lätta böcker. Kragler (2000) menar att svaga läsare generellt väljer för svåra 

böcker, men hon lyfter även forskning som visar det motsatta, att de väljer för lätta. Det 

Kragler kan urskilja i sin undersökning är att det inte finns ett säkert mönster på hur de svaga 

läsarna väljer. De väljer inte alltid uteslutande svåra eller lätta böcker, de gör som hon 

benämner det, jojo-val och pendlar mellan att ibland välja för svåra böcker och ibland för 

lätta. De svaga läsarna särskiljer sig också vid tillvägagångsättet för val av bok. De lyssnar 

enligt Kragler främst på rekommendationer från lärare, föräldrar och klasskamrater. Men hon 

lyfter även andra strategier elever använder sig av för att undersöka om det verkligen hittat en 

bok som passar dem. Eleverna skummar bland annat igenom det första stycket men de 

bläddrar även igenom hela boken eller titta på ordens och meningarnas längd. Eleverna 

använder dock mycket sällan dessa strategier i kombination.  

Barn och unga läser mindre än tidigare, många vill ofta lägga skulden på de nya medierna 

som på senaste tiden explosionsartat blivit en stor del i alla människors vardag. Men 

Johnsson-Smaragdi & Jonsson (2006) kan inte se något samband och menar att tv inte 

konkurrerat ur läsning, inte heller anser de att nya medier, så som internet har någon större 

inverkan på att läsandet sjunkit. Ändå kan Johnsson-Smaragdi & Jonsson se att bokläsandet 

minskar hos barn och unga. Brink (2000) menar i likhet Johnsson-Smaragdi & Jonsson att 

läsandet bland barn och unga sjunkit. Han menar dock att det kan ha och göra med att utbudet 

av skönlitteratur för barn och unga utvidgats och det medför att det blir svårare att hitta bra 

böcker. Johnsson-Smaragdi & Jonsson menar i sin tur att anledningen till det sjunkande 

läsintresset måste sökas i vilken attityd hem och samhälle har till litteratur men också hur 

skolan väljer att hantera läsning och litteraturen. De menar att många elever ser läsning som 
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något som ska ske i skolan, när de är hemma vill de inte ägna sig åt den aktiviteten. De lyfter 

också möjligheten att eftersom läsning är en aktivitet vuxen- och skolvärlden vill att barn och 

unga ska ägna sig åt är det just därför de avfärdar den.  

För att öka elevernas motivation till att läsa kan lärare eller läsande förebilder gå tillväga på 

olika sätt. Kragler (2000) menar att elever måste få känna glädjen av att välja böcker själv. 

Det ökar elevernas motivation om de får läsa något de själva valt och är intresserade av, 

eleverna blir mer engagerade i hela lärprocessen och dessutom mer involverade och de får en 

känsla av ägande i sin egen läsutveckling. Men som tidigare nämnts är förmågan att välja 

böcker något som sällan aktivt lärs ut i skolan. För att erövra den förmågan måste läraren 

finnas till som hjälp och stötning. Kragler lyfter vikten av lärarens engagemang även under 

den individuella läsningen.  

3.2.5 Genus och bokval 

Läsförmågan hos pojkarna i årskurs 4 har försämrats, det visar PIRLS-undersökningen som 

genomfördes 2011 (Skolverket, 2012). Det är ett problem som blir synligt i skolan, men 

Molloy (2013) skriver i en debattartikel i DN att även om det är där problemet framträder och 

blir synligt är det inte där det uppstår. De första läsande förebilderna barnen stöter på är som 

tidigare nämnt deras föräldrar och när Millard (1997b) frågar vem i barnes hemmiljö som 

hjälpt dem mest i deras läsutveckling är svaret framför allt mamman. Det är hon som agerar 

det största stödet hemma. Molloy (2013) menar att anledningen till att pojkar läser mindre än 

flickor är att de sällan ser sina manliga förebilder, så som pappa och äldre bröder, läsa. Hon 

menar att pojkar bara läser om män också gör det. På samma sätt är det enligt Millard när det 

kommer till boktips och vem barnen delar lästa böcker med. De flesta eleverna, både flickor 

och pojkar, menar enligt Millard att den person i hemmet de har mest stöd ifrån är mamman. 

Att mamman i allmänhet är den största läsande förebilden för barn är genomgående tydligt i 

hela Millards undersökning. Enligt henne är det mamman som är nyckelpersonen i den tidiga 

läsutvecklingen, det är mamman som själv läser mest i familjen och det är mamman barnen 

ofta litar på när det kommer till boktips. Pappan finns där men då ofta i sällskap av mamman, 

och läser han är det ofta dagstidningar eller fotbollsresultat på Tv:n. Pojkarna i dagens 

samhälle läser helt enkelt mindre för att de sällan ser vuxna män läsa. Läsningen blir då enligt 

Molloy en feminin handling som ofta avfärdas av pojkarna.  

Modersmålsundervisning, i detta fall svenska och då framför allt läsningen, är något som 

särskilt pojkarna distanserar sig från, då det i stor utsträckning handlar om känslouttryck och 

saknar fasta regler och rätta svar. Connell (2000) menar att detta är långt ifrån den maskulina 

arbetsvärlden och just därför väljer pojkar ofta bort läsning. Brink (2000) menar i likhet med 

Connell, att pojkarna är skolans största förlorare. Trots att pojkarna får mer stödinsatser och 

extraresurser så kommer de inte ifatt flickorna. Han menar att pojkars sätt att tänka behöver 

uppmärksammas och pojkarna måste bli mötta i sammanhang de är förtrogna med och på 

deras egna villkor. Brink (2005) har också en teori om varför flickor ofta förväntas vara mer 

könsöverskridande i sina val av böcker och menar att pojkflickan är mer allmänt accepterad 

än den feminina pojken. Millard (1997a) poängterar även hon att litteraturundervisningen i 

skolan ofta sammanfaller bättre med flickornas intresse. Flickor vill enligt Millard bli 

känslomässigt engagerade i texten de läser, medan pojkar söker humor och manliga hjältar. I 
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skolan används skönlitteraturen ofta för att utveckla individen och ge eleverna tillgång till 

andra livsvärldar och erfarenheter (Lindö 2005). Alltså mer i linje med det flickor intresseras 

av i skönlitteratur.  

Det är inte bara skillnad på flickor och pojkars läsförmåga, de skiljer sig även när de kommer 

till val av böcker. Molloy (2007), Lindö (2005), Brink (2005) och Westlund (2015) är bara 

några av dem som skriver om skönlitteratur och de ofta väldigt delade åsikterna bland 

eleverna. Pojkar och flickor väljer enligt dem ofta olika genrer, pojkar tenderar att välja 

science fiction, sport-, spion- och krigsgenrer mer frekvent än flickor. Flickor å andra sidan 

väljer romantik, relationer och djurrelaterade böcker oftare än pojkarna. Några genrer som är 

könsöverskridande är äventyr, komedi, skräck/spök och fantasy. McGeown (2015) menar att 

pojkar ofta begränsar sig i sina val och väljer böcker utifrån vilket kön huvudkaraktären har. 

Flickorna som också till största del läser om kvinnliga huvudpersoner är dock mer flexibla i 

sina val och överskrider, ofta ivrigt, könsgränserna i litteraturen. Brink menar dessutom att 

flickor gärna väljer samma titlar som de andra flickorna i klassen, medan pojkarna är mer 

individuella i sitt val av bok.  Brink lyfter dock Sune och Bert böckerna av Anders Jacobsson 

och Sören Olsson och menar att det är böcker pojkar ofta läser och tycker om trots att de 

handlar om kärlek och relationer, ämnen som ofta ses som typiska flickämnen. I dessa böcker 

är det dock en manlig huvudkaraktär och mycket humor som Brink tror lockar pojkarna. 

3.2.6 Lärares val av böcker 

Lärare på mellanstadiet möter ständigt elever som kommit olika långt i sin läsutveckling. Det 

finns elever som läst i flera år, och som på så sätt blivit mera automatiserade i sin läsning. 

Andra elever har just ”knäckt koden” och har således inte kommit lika långt i sin 

läsutveckling. Elever som går på mellanstadiet brukar ofta refereras till som bokslukare, just 

för att bokslukaråldern vanligtvis infinner sig under den perioden (Brink, 2000). Men eleverna 

på mellanstadiet har som sagt olika utgångslägen och kommit olika långt i sin läsutveckling. 

De måste därför arbeta med läsning på deras egna villkor. Det är alltså viktigt att lärare på 

mellanstadiet inte tar förgivet att alla elever är så kallade bokslukare, några behöver mer stöd 

och hjälp att välja texter som ligger på den nivån de befinner sig.   

För att locka och inbjuda elever till skönlitteraturens värld är det viktigt att ”sätta rätt bok i 

händerna på dem”. Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barn och elever får de 

läsupplevelser de behöver för en livslång läslust. Millard (1997b) lyfter som bekant 

föräldrarna som de första nyckelpersonerna i barnens läsutveckling men även lärare menar 

hon är betydelsefulla, framför allt för de elever som inte har läsande föräldrar. Millard 

(1997a) menar att lärarens kunskap och intresse för skönlitteratur är avgörande för elevernas 

läsutveckling. Läraren måste ha bred kunskap om litteratur för att stödja eleverna i sina val av 

böcker, men också för att välja böcker till eleverna som utmanar och utvecklar deras 

läsförmåga. Lärarens kunskap om litteratur och hens egna läsvanor bör alltså vara goda då 

mycket tyder på att lärarens kunskap inom ämnet är avgörande för elevernas utveckling. 

Tyvärr blir det vanligare och vanligare att lärarstudenter inte själva läser eller är intresserad av 

skönlitteratur. Petersson (2009) har med hjälp av enkäter undersökt lärarstudenters läsvanor 

och syn på den skönlitterära läsningen i skolan. Lärarstudenternas läsvanor sticker inte längre 

ut från befolkningen i stort där endast 25 – 30 % läser böcker regelbundet. Detta blir 
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problematiskt för de blivande lärarna i svenska då de förväntas ha en bred kunskap om 

skönlitteratur och framför allt om den skönlitteratur som är aktuell för den åldersgruppen de 

ska undervisa. 

Läraren måste ha så pass mycket kunskap om eleven och dennes förutsättningar att hen kan 

välja litteratur som passar just den eleven, och dessutom veta när och vilka böcker som kan 

utmana och utveckla elevens läsförmåga. Lindö (2005) menar att lärare till viss del ska välja 

litteratur som eleverna kan känna igen sig i, men också beröra litteratur som utmanar dem 

med inblick i andras livsstilar, erfarenheter och livsöden. Lärare måste göra medvetna val när 

det kommer till skönlitteratur framför allt i dagens samhälle då barn och unga utsätt för ett 

massivt kommersiellt tryck. 

En känsla nära hopplöshet är antagligen något många lärare känner igen sig i när det är dags 

att välja böcker till en hel klass. Brink (2000) nämner detta och poängterar att läraren måste 

vara väl förtrogen med elevernas läsförmåga och läsbakgrund, men dessutom med utbudet av 

böcker i det aktuella biblioteket. Han påstår dock att det ofta inte är läraren som följer med 

eleverna till biblioteket, den uppgiften överlåts till en praktikant, vikarie eller fritidspedagog. 

Detta menar han är mycket anmärkningsvärt då det är en viktig uppgift att se till att rätt elever 

får rätt bok. Att se till att alla elever väljer en bok som passar dem är en svår uppgift som en 

eventuell vikarie eller fritidspedagog inte är kvalificerade för (Brink, 2000).   

Det finns inte något specifik generalisering som kan ligga till grund för läsundervisningen 

menar Svensson (1988). Elever med samma ålder, läsförmåga och sociala bakgrund behöver 

inte ha samma läsintressen, det är därför enligt Svensson absolut viktigast att lära känna den 

enskilde eleven. Rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle uppnås bäst genom individualisering 

och kännedom om elevernas individuella intresse. Lundberg (2010) poängterar att det  

generellt viktigaste men också svåraste är att väcka elevernas läslust. Det är viktigt att 

eleverna tidigt får uppleva läsningens och litteraturens goda värld som enligt Lundberg är en 

oöverträffad källa till glädje, spänning och kunskap. Några vetenskapligt grundade 

anvisningar finns tyvärr inte och vägen till läslust ser olika ut för alla individer, men 

Lundberg lyfter särskilt lärarens roll och poängterar hur viktig del de spelar i läsutvecklingen. 

Molloy (2007) menar att rutiner har stor betydelse och poängterar att det är särskilt gynnsamt 

för de svaga läsarna. Lundberg fortsätter och menar också att en genuin läslust endast kan 

utvecklas om avkodningen blivit nog automatiserad. Det är därför viktigt att som lärare vara 

väl medveten om elevernas nivå på avkodning och läsning. De får inte heller lämnas ensamma 

i sin läsning, den måste hela tiden följas upp och bearbetas. Kragler (2000) lyfter en lärare 

som under tiden eleverna läser haft små, som hon kallar det, konferenser med den enskilda 

eleven. De har tillsammans gått igenom fem olika punkter och samtalat kring boken. Varför 

de valt den, hur det gick/går att läsa den, de fick läsa ett stycke högt för läraren, läraren 

kontrollerade att eleven förstod det lästa och de diskuterade vad deras plan för boken var, 

tänkte eleven läsa ut boken eller hur de skulle bearbeta en färdigläst bok. Kragler menar att  

läraren ska hjälpa eleverna utveckla olika verktyg och strategier för att välja böcker i stället 

för att bestämma vilken bok eleven ska läsa.  
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3.2.7 Val av högläsningsbok 

Högläsning kanske vanligast förekommer i förskolan men det finns stora fördelar att läsa högt 

även för äldre barn. Dominković, Eriksson & Fellenius (2006) menar att högläsningsstunden 

kombineras med både avkoppling och att gemensam kunskap om litteratur byggs upp. Hall 

(2007) lyfter också särskilt högläsningen och menar att den är betydelsefull för barn och unga 

som är nybörjare på läsning. Vid högläsning kan läraren lyfta underförstådda, men även 

tydliga budskap. Läraren kan också modellera hur eleverna ska tar sig an en text, demonstrera 

hur de ska gå tillväga när de stöter på något de inte kan eller förstår, eller ”tänka högt” och 

använda sig av olika strategier tillsammans med eleverna. Högläsning skapar fler tillfällen för 

gemensam bearbetning jämfört med den individuella läsningen. 

Att jobba på detta sätt hjälper inte bara eleverna till reflekterande tänkande inom läsning, men 

också i flera olika medier de kan stöta på i vardagen. Hall (2007) understryker dock att lärare 

ofta är medvetna om hur betydelsefull den höga läsningen är för eleverna men att den ofta blir 

åsidosatt för annat i läroplanen. Hall fortsätter och poängterar att när läraren väl har tid att läsa 

högt för klassen bör hen välja bra böcker som utvecklar eleverna. Hall har listat en del 

riktlinjer men hon understryker att läraren måste lita på sitt egna professionella omdöme när 

det kommer till val av en text, det är läraren som känner individerna i klassen bäst och att 

boken skall passa dem är det viktigaste. Hennes första rekommendation är att ta hjälp, av 

bibliotekarier, titta på listor av barn- och ungdomslitteratur gjorda av experter och undersöka 

vilka böcker som nyligen vunnit pris. Hon menar att detta kan ge läraren tips om vad som 

finns och vad som är bra, men böckerna måste ändå kontrolleras så de passar den tänkta 

gruppen. Hon poängterar också att det kan vara nyttigt att titta på när boken gavs ut. För om 

läraren har mer i åtanke än att läsa boken, kanske ska klassen tillsammans diskutera ett 

aktuellt eller angeläget ämne, då är det viktigt att boken känns aktuell. Hon menar också att 

det kan vara en fördel att läsa böcker som berör samma ämnen men med olika författare, då 

ger läraren eleverna en mer varierad bild av ämnet. 

Läraren kan enligt Hall (2007) använda sig av den skönlitterära boken på flera olika sätt bland 

annat som diskussionsmaterial men också till kreativt skrivande, teater, eller för att träna på 

olika lässtrategier och träna barnen i att skapa sig en djupare uppfattning av det lästa. Det 

finns en mängd olika saker att ha i åtanke när läraren väljer en bok som ska läsas högt för hela 

klassen. Det är därför viktigt att noga begrunda de val som görs och fundera på vad 

högläsningsboken ska användas till. 

3.2.8 Bearbetningens betydelse 

Det är viktigt att ge den skönlitterära läsningen tid i skolan, men att endast läsa böcker är inte 

tillräckligt. Lärare och elever måste gemensamt bearbeta texten genom till exempel boksamtal 

och reflekterande skrivning. Att bearbeta och jobba med lästa böcker bidrar även till att 

litteratur får en naturlig plats i klassrummet. Mycket fokus läggs ofta på texten och tjockleken 

på boken men Westlund (2015) menar att fokus framför allt ska vara på bearbetningen av det 

lästa. Inte heller här finns det en generell undervisningsmetod, menar Lundberg (2010), han 

poängterar att en undervisningsmetod inte kan betraktas isolerat. I undervisningen ingår lärare 

och elever, deras inställning och förkunskaper spelar stor roll för hur framgångsrik en metod 

är. Reichenberg (2014) lyfter PIRLS-undersökningen från 2001 som visar att lärare i Sverige 
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inte ägnar så mycket tid åt läsundervisning som andra deltagande länder. Sverige ligger långt 

under medelvärdet när det kommer till aktiviteter som utvecklar läsförståelse och lässtrategier 

(Skolverket, 2012) 

Genom att bearbeta och aktivt arbeta med skönlitteratur får böcker en tydlig plats i 

klassrummet och Lindö (2005) menar att det är en av de bidragande faktorerna för en god 

läsinlärning, att ha en god tillgång till böcker. Både Westlund (2015) och Lindö (2005) lyfter 

än en gång den gemensamma läsningen, och bearbetningen av den, som särskilt gynnsamt då 

alla elever, oberoende av läsförmåga kan delta. Westlund menar att de svaga läsarna ofta får 

färre eller något lättare uppgifter för att bearbeta det lästa och det är enligt henne inte bra. 

Eleverna måste få verktyg för att ta sig an och hantera, för dem, komplicerade texter. Om 

läraren hela tiden gör skillnad på eleverna och deras läsinlärning kommer de svaga läsarna ha 

ännu svårare att utveckla sin läsförmåga. Vid gemensam läsning och bearbetning arbetar 

lärare och elever tillsammans, de svaga läsarna blir inte lika utsatta och kan även om de inte 

aktivt deltar under hela arbetsgången få ut mer av undervisningen än om de skulle arbetat på 

egen hand.  

3.2.9 Bibliotekariens roll 

Att välja böcker är svårt, till och med för erfarna läsare, att hitta en bok av alla de tusen som 

finns kan kännas som en omöjlig uppgift, framför allt för oerfarna läsare. De behöver därför 

hjälp. Den långa vägen till att bli en läsare börjar i barndomen, och då kräver barnen och 

ungdomarna ett stort stöd av redan erfarna läsare. Som nämnts tidigare i detta examensarbete 

lägger Ross (2001) stort ansvar på bibliotekarierna. Att välja en bok handlar om mycket mer 

än bara preferenser, överväldigande många deltagare i Ross studie nämner att de ofta väljer ny 

bok beroende på humör. 

Bibliotekariernas uppgift blir alltså att ta fram böcker för alla preferenser och 

sinnesstämningar och sedan att stödja de oerfarna läsarna i den processen det är att välja en 

bok. Ross (2001) menar att ett brett utbud av böcker är nödvändigt för att uppmuntra 

läslusten. Det ska finnas både prisvinnande författare, men också lättare ungdomsböcker och 

bokserier. Hon lyfter särskilt bokserier och menar att de ofta är populära bland barn och unga 

och det är bra att uppmuntra den typ av litteratur då repetition, som ofta förekommer i en 

bokserie, är gynnsam för läsinlärningen. I bokserier får läsaren möjlighet att följa samma 

huvudpersoner och samma typ av text i flera böcker och det skapar enligt Ross säkra läsare. 

Det finns dock inte ett rätt eller fel sätt att välja böcker på och den procedur som passar en 

läsare kan vara helt fel för en annan. Att välja böcker är för många något väldigt personligt. 

Någon i Ross (2001) undersökning uppger att de på senaste tiden haft svårt att hitta nya 

böcker då det inte har funnits någon att diskutera böcker med. Placeringen av nya böcker i 

biblioteket fungerar för några som tips och andra tittar i nyligen tillbakalämnat-hyllan för att 

se vad andra läst. Detta är olika typer av rekommendationer, och det anser många av 

deltagarna vara avgörande för deras val av bok. Men det beror också på vem det är som 

rekommenderar den, det måste vara en tillförlitlig person. Några säger att de tittar mycket på 

fram- och baksida, synopsen och reklam för boken, andra anger att de gärna väljer böcker som 

vunnit pris. Sen finns det dem som väljer bort böcker av samma anledningar som nyss 
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nämnts. Åsikterna går alltså isär och det är tydligt att bokval är något väldigt personlig. Det 

finns inte ett rätt sätt att göra. Ohlhausen & Jepsen (1992) menar att de vuxna i elevernas 

närhet måste hjälpa dem att urskilja vilka böcker som är för lätta, för svåra eller perfekta för 

dem och för den typ av läsning de för tillfället ska ägna sig åt. När eleverna lär sig att urskilja 

det på egen hand blir eleverna självständiga och ansvarstagande i sin egen 

kunskapsutveckling.  

3.3 Teori 

Syftet med studien var att ta reda på och analysera hur ett antal lärare arbetar med valen av 

skönlitteratur. Å ena sidan skapar läraren en känsla av engagemang och valfrihet hos eleven 

när de får välja bok fritt men å andra sidan kan de då välja en bok som är långt över eller 

under deras nivå på läsning och de blir då lätt stillastående i sin kunskapsutveckling.  

Det finns en mängd olika lärandeteorier men den sociokulturella synen på lärande är kanske 

den vanligaste i dagens skola. Säljö (2014), Strandberg (2009) och Imsen (2006) är bara några 

av dem som idag skriver om och tolkar Lev Vygotskij teori om barns lärande i samspel med 

andra. Imsen (2006) menar dock att undervisningen sker tvärs över de teoretiska skiljelinjerna 

och att den inte kan utformas utifrån endast en teori. I praktiken närmar sig de olika teorierna 

varandra och undervisningen bygger på flera element från de olika lärandeteorierna. Imsen 

fortsätter och menar att tillämpningen av de olika teorierna bör användas efter noga avvägning 

med hänsyn till skolans mål och värdegrund. Läraren kan alltså använda sig av olika sorters 

teorier beroende på vad undervisningen ska handla om. 

Då denna studie fokuserar på valen av skönlitteratur i skolan, hur läraren motiverar elever 

med olika förutsättningar att läsa skönlitteratur, är den framträdande teorin Self-

Determination Theory eller SDT som den förkortas. Detta är en teori som Edward Deci har 

utvecklat tillsammans med Richard Ryan. Fokus i denna teori ligger på motivationen och hur 

läraren både teoretiskt och praktiskt kan stödja eleverna för att öka, framför allt den inre 

motivationen. Jungert (2015), Hornstra, Mansfield, van, d. V., Peetsma & Volman (2015), 

menar alla att en av de största utmaningarna lärare ställs inför är just att motivera eleverna. 

Motivation är enlig Lozic (2015) individens önskan att delta i olika lärandeprocesser och 

denna motivation påverkas av både inre och yttre faktorer. Yttre motivation är sådant som ofta 

kommer ifrån en annan person, det kan vara betyg, materiella belöningar eller beröm. Inre 

motivation kommer ifrån eleven själv, hen deltar i en aktivitet för sin egen vinning och har ett 

behov att upptäcka nya saker. En elev som drivs av inre motivation är genuint intresserad av 

stoffet, och lär inte endast för ett betyg eller beröm till skillnad från de elever som till största 

delen drivs av yttre motivation. Deci & Ryan (2000) menar själva att SDT är en teori om olika 

sociala sammanhang, individens utveckling och individuella skillnader och hur dessa olika 

processer påverkar motivationen hos eleverna. De menar att för eleven ska känna en inre 

motivation till studierna är det viktigt att de tre grundläggande behoven tillgodoses, de är 

kompetensbehovet, samhörighetsbehovet och autonomibehovet. Med detta menas att eleverna 

ska ges möjlighet att utvecklas i skolan, de ska bygga upp bra relationer med klasskamrater 

och lärare, och eleverna ska ha inflytande i utförandet av uppgifter och till viss del val av 

uppgifter. Alla dessa behov påverkar den inre motivationen och är inte bara applicerbara i 

skolans värld utan också i andra sammanhang. Jungert (2015) menar att inre motivation 
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handlar om intresset och glädjen för en uppgift, men också att eleven ska känna en valfrihet 

istället för kontroll. Han fortsätter och påstår att elever blir mer motiverade att utföra en 

uppgift om de känner sig duktiga och kompetenta. Här är lärarens roll viktig, Hornstra, 

Mansfield, van, d. V., Peetsma & Volman (2015) poängterar att läraren är en nyckelperson 

när det kommer till att skapa och utveckla lärmiljöer som förbättrar och tillgodoser elevernas 

möjlighet att engagera sig och på så sätt ökar deras motivation. 

3.4 Skönlitteratur i Läroplanen och skollagen 

Svenska är vår grund, utan kunskap i läsning, skrivning och tal är det svårt att fungera i ett 

samhälle där kommunikation och skrivna texter får en större och större roll (Lundberg, 2010). 

I skollagen står det att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa (Sverige 2010, s. 56). Att läsa är en av de många 

förmågorna skollagen syftar till, det är ett sätt för människor att tillägna sig kunskap. Det är 

alltså av stor vikt att eleverna får möjlighet att läsa och utveckla sin läsning i skolan. 

Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2015) är ett 

av skolans styrdokument och det som ligger närmast framför allt lärare men också elever. 

Läroplanen innehåller, skolans värdegrund & uppdrag, de övergripande målen & riktlinjerna 

och kursplanerna. I alla delar av läroplanen finns det stöd för användningen av skönlitteratur i 

undervisningen. I Skolans värdegrund och uppdrag står det att ”skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket 2015, s.7). Detta kan uppnås på 

flera olika sätt men ett av dem är läsning och bearbetning av skönlitteratur. Skönlitteratur kan 

ge en unik inblick i andra människors liv men det kräver att läraren väljer rätt böcker och 

bearbetar innehållet tillsammans med eleverna på lämpligt sätt. Det framgår också hur viktig 

läsning är för elevens identitetsskapande och utveckling i läroplanen. I Skolverkets material 

(2015, s. 9) står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” I de övergripande målen och 

riktlinjerna står det att alla som arbetar på skolan ska verka för att utveckla kontakter med 

kulturliv utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö (Skolverket, 2015). Det är 

med andra ord i läroplanen fastställt att vuxna som är verksamma på skolan ska se till att 

eleverna får komma i kontakt med bibliotek i, men framför allt utanför skolan. 

Skolverket har alltså redan innan de kommit till kursplanen för svenska fastställt hur viktig 

den skönlitterära läsningen är för eleven och dennes personliga utveckling och förståelse för 

andra. I kursplanerna förtydligas det ytterligare och här betonas även läsningens betydelse för 

förståelse av omvärlden och utvecklingen av språket. Men även att eleverna i undervisningen 

ska möta, samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen 

(Skolverket, 2015). Eleven ska enligt Skolverkets material inte bara behärska färdigheten, att 

kunna läsa, de ska även kunna använda den färdigheten för att erövra ny kunskap inom andra 

ämnen. De ska utöver det även ha kunskap om olika typer av skönlitterära texter från andra 

delar av världen och andra tider. Det är mycket som hänger på elevernas läsförmåga och 

starka läsare har lättare att ta till sig kunskap från olika typer av texten de läser. För att 

utveckla sin läsförmåga och mer framgångsrikt utvinna kunskap från texter behöver eleven 
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möta varierade typer av texter med olika svårighetsgrader. Det är lärarens uppgift att se till att 

elever läser och att de läser varierat.  

I ett Sverige där läsförståelsen bland elever sjunker (Skolverket, 2012) och barn och unga 

läser allt mindre blir det viktigare och viktigare för skolan att aktivt jobba med att skapa ett 

intresse för läsning och läslust. För som kursplanen i svenska inleds är språk människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket 2015, s.223).  
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4. Metod 

 I detta avsnitt kommer det redogöras för studiens forskningsansats, vilka metoder som 

används för att samla in data och hur urvalet av informanter gått till. De forskningsetiska 

överväganden som genomsyrar hela arbetet kommer också att beröras. 

4.1 Forskningsansats  

Studiens syfte är att ta del av lärares och elevers uppfattningar om ett specifikt fenomen, i 

detta fall inställningar till val av skönlitteratur. Därför har en fenomenografisk 

forskningsansats valts. Fenomenografi är en kvalitativ ansats som ofta används inom det 

pedagogiska forskningsfältet och är väl lämpad för att ta del av och analysera människors 

tankar om olika fenomen. Uljens (1989) betonar att fenomenografi är en forskningsansats där 

forskaren intresserar sig för, och skapar meningsinnehåll av, människors olika uppfattningar 

om fenomen i omvärlden. På ungefär samma sätt beskriver Dahlgren & Johansson (2015) 

ansatsen. Med en fenomenografisk ansats menar Uljens (1989) att forskaren skapar förståelse, 

beskriver, analyserar och tolkar människors uppfattning av ett fenomen eller företeelse.  

Man utgår ofta ifrån att företeelsen eller fenomenet har olika innebörd för olika människor. 

Uppfattningar är det centrala begreppet i fenomenografi, men definitionen av uppfattningar 

inom fenomenografin är inte att förväxla med betydelsen av uppfattningar i vardagsspråket. 

Inom fenomenografin undersöker forskaren uppfattningar av ett fenomen, jämfört med 

uppfattningar om ett fenomen. I vardagsspråket handlar det ofta om den åsikt en person har 

om en viss företeelse istället för den uppfattning en person har om en företeelse. 

Uppfattningar inom fenomenografin är alltså ett sätt att förstå eller erfara något (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Ansatsen har valts för studien, då syftet är att analysera olika lärares och 

elevers syn på val av skönlitteratur i skolan. Där valet av skönlitteratur är fenomenet och det 

som ska undersökas är lärarnas uppfattning av det. Hur upplever just de lärare som deltagit i 

studien detta specifika fenomen? Studien söker alltså inte efter rätta svar eller ett korrekt sätt 

att jobba på.  

4.2 Undersökningsmetod 

Datainsamlingen har i studien skett på två olika sätt. Fenomenografiska intervjuer har 

genomförts med två intervjupersoner, mig själv och en medstudent. Sammanlagt har tio olika 

lärare intervjuats. Efter ett par intervjuer togs beslutet om att även elevernas åsikter om ämnet 

var relevanta. Därför genomfördes en enkätundersökning i fyra olika mellanstadieklasser, där 

eleverna fick svara på frågor om böcker och bokval.  

4.2.1 Fenomenografiska intervjuer  

Dahlgren & Johansson (2015) beskriver fenomenografiska intervjuer som halvstrukturerade. 

Forskaren förbereder en intervjuguide där de övergripande temana finns med men under 

intervjun kan samtalet utvecklas beroende på de svar informanten ger. Forskaren kan även 

ställa följdfrågor om informantens svar och på så sätt blir det fylligare och mer detaljerade 

svar (Bryman, 2011). Det som kännetecknar halvstrukturerade intervjuer är just de öppna 

frågorna där informanten beskriver sina uppfattningar av fenomenet med egna ord, de ger 

också uttömmande svar och frågorna kan anpassas efter informanten så allt hen har på hjärtat 

kan tas upp. Även Bryman menar att halvstrukturerade intervjuer är speciellt framgångsrikt 
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när forskaren vill ta del av informantens ståndpunkter. Trost (2010) betonar att denna 

frågeguide inte bör vara för lång och komplex, den ska ta upp det intressanta området i stora 

drag. Blir forskaren för låst vid sin intervjuguide, och inte ställer följdfrågor blir svaren inte 

lika uttömmande och hen får kanske inte en korrekt bild av informantens uppfattningar. I 

bilaga 1 presenteras de frågeguider som låg till grund för de intervjuer som genomförts.  

Johansson & Svedner (2010) skriver att det underlättar att spela in intervjun, om informanten 

ger sitt medgivande. Delvis för att ha tillgång till svaren även efter intervjun, men också för 

att forskaren är intresserade av hur informanten uttrycker sig, vilket tonfall personen har, när 

hen pausar eller avbryter sig. Dahlgren & Johansson (2015) menar att det är nödvändigt att 

spela in fenomenografiska intervjuer, för att sedan transkribera dem i sin helhet. Detta för att 

analysarbetet sedan ska bli tillförlitligt och grundligt genomfört. När alla intervjuer är 

genomförda och alla svar är transkriberade har forskaren utfallsrummet för företeelsen hen 

undersöker. Forskaren kan dock aldrig vara säker på att alla tänkbara uppfattningar av 

företeelsen finns med i utfallrummet. Utökar forskaren antalet deltagare eller använder sig av 

helt andra informanter kan forskaren få ett helt annat utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 

2015). 

Intervjuerna i denna studie har genomförts med två intervjuare. Detta dels för att våra studier 

berör närliggande ämne, dels för att vi tagit hjälp av varandras kontaktnät för att få en större 

grupp intervjupersoner. Vi har genomfört intervjuerna tillsammans men bearbetat och 

analyserat dem enskilt. Trost (2010) menar att intervjuarna med fördel kan vara två men 

betonar också vikten av att de är samspelta. Han fortsätter och menar att en intervju med två 

samspelta intervjuare ger en större mängd information och en djupare förståelse.  

Vid ett tillfälle genomfördes en gruppintervju. Detta med hänsyn av arbetsekonomiska skäl 

för intervjupersonerna. Gruppen bestod av tre lärare, verksamma på samma skola. 

Gruppintervjun fungerade i princip på samma sätt som en intervju med endast en 

intervjuperson. Något som skilde sig och som Bryman (2011) också betonar är mer 

komplicerat, är att transkribera en gruppintervju. Intervjupersonerna avbryter och fyller i 

varandras meningar, det är dessutom svårare att urskilja vem som är vem, då rösterna på 

inspelningar låter väldigt lika.  

Det finns givetvis också problem med fenomenografiska intervjuer, Johansson & Svedner 

(2010) menar att intervjuer kan gå fel på två sätt, det första är att informanten inte är helt 

sanningsenlig, eller ger svar som inte avspeglar hens inställning eller erfarenhet. Det andra 

beror på intervjuaren och om hen försöker vinkla frågorna så att alla aspekter av området inte 

belyses, eller om intervjuaren försöker pressa på sina egna åsikter. Vid fenomenografiska 

intervjuer är det alltså viktigt att intervjuaren lämnar sina personliga åsikter och 

ställningstagande utanför intervjun. För att få så sanningsenliga och genuina svar som möjligt 

bör intervjuaren enligt Johansson & Svedner vara tydlig med vad intervjun skall mynna ut i 

och försäkra intervjupersonen om att datan kommer att presenteras avpersonifierat. Johansson 

& Svedner fortsätter och menar att vikten av ett bra förhållande mellan informanten och 

intervjuaren också har betydelse. Informanten skall känna förtroende och respektera syftet 

med intervjun. En annan aspekt som intervjuaren måste ta hänsyn till när kvalitativa intervjuer 
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genomförs är att inte bli för låst i de redan förbestämda frågorna, Johansson & Svedner menar 

att intervjun då lätt kan bli en muntlig enkät eller en för strukturerad intervju. För att undvika 

detta menar de att intervjuaren ska vara lyhörd och verkligen lyssna på det informanten säger 

och sedan ställa rikligt och relevanta följdfrågor. Trost (2010) menar att intervjuaren ska vara 

väl påläst på sin intervjuguide och kunna den utantill. Han skriver också att guiden ska 

fungera som just en guide, innehållet och ordningsföljden på frågorna ska bestämmas under 

samtalet och kan skilja sig från det första utkastet.  

Utifrån mitt syfte, att ta del av och jämföra olika lärares syn på att arbeta med val av 

skönlitteratur i undervisningen, är den fenomenografiska forskningsansatsen och de 

fenomenografiska intervjuerna det mest framgångsrika och bekväma tillvägagångssättet.  

4.2.2 Enkäter 

Enkäter ger bred men ytlig information. Det är därför inte för studien lämpligt att ha det som 

huvudmetod då fokus är att få djupa och uttömmande svar av intervjupersonerna. Men korta 

och ytliga tankar om elevernas upplevelser av fenomenet kändes efter ett par intervjuer 

relevant. Johansson & Svedner (2010) menar att enkätmetoden kan vara en av de svåraste 

metoderna men att de är värdefulla att använda om forskaren vill jämföra samband mellan 

studiens innehåll och fakta om informanternas ålder, kön och liknande. Detta är också 

relevant för min studie. Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) betonar vikten av att 

inte lägga sig i för mycket under tiden informanterna svarar på enkätfrågorna då det kan ha 

betydelse för hur frågorna uppfattas av informanten. Om forskaren förklarar frågorna för 

några informanter och inte andra kan frågorna komma att uppfattas på flera olika sätt. Det är 

alltså viktigt att formulera tydliga enkäter. Forskaren bör enligt Johansson & Svedner (2010) 

tänka på ett par saker när enkäten formuleras. Den ska vara kort och bestå till största del av 

fasta svarsalternativ. Forskaren bör dessutom tänka på hur frågorna är formulerade, de ska 

innehålla vanligt språk, luddiga formuleringar och negationer bör undvikas. Då denna enkät 

kommer att rikta sig till barn i åldern 9 – 12 år är det extra viktigt att tänka på tydlig 

formulering och att språket är lätt att förstå.  

4.3 Urval 

Tio svensklärare i Norrbotten har tillfrågats via mail att delta i datainsamlingen, alla 

tillfrågade har valt att ställa upp. Urvalet av lärarna har varit ett bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Bryman (2011) förklarar att bekvämlighetsurvalet består av de personer som 

för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Dessa personer har i sin tur tipsat om nya 

informanter som kan vara av intresse för studien, detta blir då ett snöbollsurval. Bryman 

menar att bekvämlighets- och snöbollsurvalet är nära sammankopplade. Eleverna som deltagit 

i enkätundersökningen är elever till ett par av de lärare som intervjuats. Urvalet av vilka 

klasser som deltagit i undersökningen har även det varit ett bekvämlighetsurval. Fyra olika 

klasser har svarat på enkäten (bilaga 3) sammanlagt har 61 elever medverkat. Elever från alla 

årskurser på mellanstadiet finns representerade. Av de deltagande eleverna är 46 flickor och 

15 pojkar. I nästa avsnitt presenteras de deltagande lärarna.  
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4.3.1 Presentation av informanter 

Alla lärare har adekvat utbildning för undervisa i svenska på mellanstadiet och alla förutom 

två arbetar just nu i de årskurserna. Två av lärarna har mottagit Svenska akademins 

svensklärarpris. 

Intervju 1 – Daniel 10 års erfarenhet 

Intervju 2 – Sandra 22 års erfarenhet 

Intervju 3 – Regina 12 års erfarenhet 

Intervju 4 – Anita 28 års erfarenhet  

Intervju 5 – Malin 18 års erfarenhet  

Intervju 6 – Lena 39 års erfarenhet, arbetar just nu på gymnasiet. 

Intervju 7 – Anneli 40 års erfarenhet 

Intervju 8 – Klara, Lisbet och Anna  

Klara 15 års erfarenhet  

Lisbet 41 års erfarenhet  

Anna 15 års erfarenhet, arbetar just nu på lågstadiet.  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Att forskning bedrivs är enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt, både för samhället i stort och 

för individen, men att forskningen bedrivs på ett etiskt rätt sätt är ännu viktigare. 

Vetenskapsrådet har därför tagit fram fyra allmänna huvudkrav som ställs på forskningen, de 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innefattar forskarens skyldighet att informera de berörda vad syftet med 

forskningen är. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad, men den ska ge de 

berörda personerna grundförståelse för vad det är som ska undersökas och hur. Det ska också 

enligt Vetenskapsrådet tydligt framgå att det är frivillig och att den data som samlas in endast 

kommer att användas till forskning. Nästa krav är samtyckeskravet som ger den deltagande 

rätten att bestämma om hen vill medverka eller ej. Den medverkande har rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor hen kommer att delta. Forskaren får inte heller 

om den medverkande valt att dra sig ur, trycka på och övertala om ett fortsatt deltagande. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som skyddar den medverkandes personuppgifter. 

Personuppgifterna ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Det fjärde och sista av Vetenskapsrådets krav är nyttjandekravet och innebär att 

insamlad persondata och uppgifter om enskilda inte får användas i annat syfte än forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Att dessa krav efterföljs är forskarens ansvar. 
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4.5 Genomförande 

Lärarna blev kontaktade via mail, där de först fick en kort presentation av våra intentioner. 

När de valt att ställa upp i undersökningen fick de en mer detaljerad förklaring av vad 

intervjun skulle komma att handla om. Efterhand som lärarna valt att ställa upp bokades 

intervjuer in. Under tre veckor genomfördes de, sammanlagt vid åtta olika tillfällen. Några av 

lärarna är verksamma på samma skola, och en av lärarna var inte verksam på mellanstadiet, 

men är i grunden utbildad för de årskurserna. Som stöd för samtalet användes en intervjuguide 

med i förväg formulerade frågor (bilaga 1). Efter ett par genomförda intervjuer upplevdes det 

relevant att ta del av elevernas tankar för att studien skulle får en större bredd och 

tillförlitlighet. Därför genomfördes enkätundersökningar i ett par klasser. De klasser som 

deltagit är fyra olika mellanstadieklasser på två olika skolor. Enkäterna gjordes efter att alla 

intervjuer var genomförda.  

Alla krav som Vetenskapsrådet ställer på forskare har i denna studie uppfyllts. Lärarna har 

blivit informerade om studiens syfte och deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

De är i studien avpersonifierade och de namn som förekommer i resultat är alla fingerade. 

Vårdnadshavarna till de medverkande eleverna har blivit informerade (bilaga 2) och även där 

har möjligheten att inte ställa upp funnits.  

4.6 Analysmetoder 

I en studie med fenomenografisk forskningsansats sker dataanalysen enligt en 

fenomenografisk analysmodell. Det finns enligt Dahlgren & Johansson (2015) flera olika sätt 

att gå till väga, men de har exemplifierat ett av tillvägagångssätten, och det kommer vara 

utgångspunkten i studiens analys. De har delat upp analysen i 7 steg som sträcker sig från att i 

steg 1, bekanta sig med materialet, till steg 7 som är den kontrastiva fasen.  

Det första steget är, som nyss nämnts, att bekanta sig med materialet, de transkriberade 

intervjuerna. Läsa igenom dem flera gånger och samtidigt föra anteckningar. Steg två i 

processen är att kondensera materialet, att skilja ut det mest signifikanta och betydelsefulla 

uttalandena. Det kan vara korta stycken eller långa uttalanden. I nästa steg, det tredje, jämför 

forskaren de olika passagerna med varandra. Vad har de olika informanterna för likheter och 

skillnader i sina uttalanden? I detta steg är det viktigt att bortse från ytliga skillnader, för att 

urskilja om de olika informanterna har samma uppfattning. I det fjärde steget grupperas de 

olika passagerna utifrån de skillnader och likheter som identifierades i föregående steg. Det 

kan dock finnas olikheter i svaren trots att essensen i uttalandena är lika. I steg fem artikuleras 

kategorierna och det innebär att forskaren måste bestämma sig var gränsen för de olika 

kategorierna ska dras, hur stora skillnaderna kan tillåtas vara i de olika svaren men ändå passa 

in i samma kategori. I det sjätte steget namnges de olika kategorierna, i detta fall är de olika 

kategorierna, och då även namnen, studiens frågeställningar. När detta görs framträder det 

mest signifikanta i materialet, men också vad materialet verkligen handlar om, vad resultatet 

av insamlingen blivit. I det sjunde och sista steget granskas de olika passagerna utifrån de 

kategorier forskaren formulerat. Meningen är att kategorierna ska vara uttömmande och det 

kan därför vara lägligt att lägga ihop kategorier som påminner om varandra, för att skapa färre 

men grundligare kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015).  
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Dahlgren & Johansson (2015) nämner också att det finns olika sätt att presentera det 

analyserade utfallsrummet. En del väljer enligt dem att presentera sitt utfallsrum självständigt 

medan andra väver ihop utfallsrummet med teori, tidigare forskning och egen analys. 

Utfallsrummet för denna studie kommer att presenteras självständigt. Dahlgren & Johansson 

menar också att teorin samexisterar med analysen och forskaren har utifrån sin kunskap och 

förståelse utformat intervjuguide och analyserat utfallsrummet.  

4.7 Reliabilitet och Validitet 

Att prata om reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie är inte relevant menar både Trost 

(2010) och Patel & Davidson (2003). Begreppen härstammar från kvantitativ metodologi och 

om dessa begrepp ska användas i en kvalitativ studie måste de assimileras. I en kvantitativ 

studie är begreppen fokuserade på mätning, vilket inte är det främsta intresset i en kvalitativ 

studie, det menar Bryman (2011). Därför måste begreppen anpassas för en kvalitativ studie. 

Reliabilitet är den tillförlitligheten studien har. Trost (2010) menar att det i en kvantitativ 

studie vanligtvis innebär att en mätning eller undersökning inte utsatts för slumpinflytanden. I 

en kvalitativ studie är detta inte aktuellt på samma sätt. I en kvalitativ studie ser intervjuerna 

olika ut och de anpassas efter informanten och vad som tas upp. Att intervjua en informant vid 

flera olika tillfällen och få olika svar är något som i en kvantitativ undersökning kan bidra till 

en låg reliabilitet. Patel & Davidson (2003) poängterar dock att det inte behöver vara så i en 

kvalitativ studie, då nya svar istället kan innebära att informanten lärt sig något nytt, förändrat 

något i sitt arbetssätt eller fått nya insikter. På samma sätt skiljer sig validiteten i en kvalitativ 

studie från en kvantitativ. I en kvantitativ studie är validiteten ofta kopplad till enbart 

datainsamlingen medan i kvalitativa genomsyrar god validitet hela studien. God validitet kan 

yttra sig på olika sätt, till exempel hur forskaren tillämpar och använder sina förkunskaper i 

forsknings processen. Validitet av själva datainsamlingen innebär att forskaren lyckat skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av informanternas uppfattning av fenomenet.  

Även Trost (2010) påpekar att när det talas om reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie 

skiljer sig begreppen från den vanliga definitionen av begreppen. Det blir därför något 

malplacerat att tala om reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie. Han fortsätter och 

poängterar att kvalitativa studier och insamlingsmetoder ändå skall genomföras så att 

utfallsrummet blir trovärdigt, adekvat och relevant.  

  



  21 

 

5. Resultat 

Nedan presenteras studiens utfallsrum. Intervjuerna och enkäterna kommer att presenteras 

kategoriskt utifrån frågeställningarna och varje avsnitt avslutas med en sammanfattning.  

Informanternas svar har sammanställts och analyserats utifrån en fenomenografisk 

analysmodell. Utfallsrummet presenteras självständigt, utan koppling till teori, tidigare 

forskning och utan egen analys, det kommer beröras i resultatdiskussionen. Namnen i 

resultatet är fingerade.  

5.1 Presentation av utfallsrummet  

Alla lärare som deltagit i studien använder sig på ett eller annat sätt av den individuella 

läsningen. Några lärare använder sig av den sporadiskt, andra har läsningen schemalagd 

någon gång under dagen. Alla lärares elever har dock alltid en bok tillgänglig för den 

individuella läsningen. Daniel, Sandra och Anna brukar regelbundet besöka det kommunala 

biblioteket med sina klasser. Anna som arbetar på lågstadiet menar att hon ensam inte kan 

tillgodose alla elevers behov av tips och stöttning och därför går hon till det kommunala 

biblioteket för att få hjälp av bibliotekarierna. Annas elever går även till skolbiblioteket och 

då följer ofta en fritidspedagog med, framför allt för att hålla ordning. Sandra och Daniel som 

båda undervisar på mellanstadiet går till det närliggande kommunala biblioteket, de anser att 

skolbiblioteket är otillräckligt för deras klassers behov. Anitas, Malins och Annelis skolor får 

regelbundna besök av stadsbibliotekets bokbuss. Behöver eleverna byta böcker mellan 

besöken använder de sig av skolbiblioteket. Lena, Klara och Lisbet använder sig endast av 

skolans bibliotek. 

Alla lärare använder sig, på ett eller annat sätt, av högläsningsbok. De allra flesta gör på det 

kanske mest traditionella sättet där läraren läser och eleverna lyssnar, men några använder sig 

dessutom av gruppläsning där eleverna får läsa högt tillsammans, i helklass eller i mindre 

grupper. 

Lena, Anneli, Klara och Anita är alla ansvariga för skolans bibliotek, de har olika 

tillvägagångssätt när de köper in nya böcker. Anneli och Klara involverar gärna eleverna när 

nya böcker ska köpas in, eleverna får lämna förslag som de tar i beaktande när de beställer 

nya böcker. Lena och Anita gör inte det.  

Eleverna fick svara på en del frågor om sina läsvanor och hur de tänker kring valen av 

skönlitteratur. Enkäten inleddes med ett par frågor om läsvanor, för att få en överblick av 

elevernas syn på läsning. Eleverna svarade som följer. 

  

13% 
0% 

87% 

Bara i skolan Bara hemma Både hemma och i skolan



  22 

 

Diagram 1 – Var läser du?  

Av alla tillfrågade elever svarar 87 % att de läser både hemma och i skolan. Ingen läser endast 

hemma och 13 % av eleverna läser bara i skolan.  

 

Diagram 2 – Är det kul att läsa?  

När eleverna fick frågan om de tycker det är kul att läsa svarade 62 % Ja, 25 % Nej, och 13 % 

svarade på ett eller annat sätt att de ibland tyckte det var kul att läsa. Några hade kryssat för 

båda, andra skrev ett eget alternativ (så som Njaa och ibland) och en del skrev att det berodde 

på boken.  

Sammanfattningsvis 

Deltagande lärare använder sig alla av läsning men på olika sätt, några har den som en stående 

punkt varje dag/vecka, andra använder den när det finns tid över. På samma sätt använder 

lärare i olika utsträckning, bibliotek och bibliotekarie. En del går uteslutande till ett 

kommunalt bibliotek då de anser att skolans bibliotek är otillräckligt, andra lärare använder 

endast skolbiblioteket och resterande låter bokbuss och skolbibliotek komplettera varandra.  

Fyra lärare är ansvariga för att köpa in nya böcker till skolans bibliotek.  

Elevgruppen är som helhet relativt positivt inställda till läsning av skönlitteratur och över 

hälften tycker det är kul att läsa.  

5.1.1 Vem väljer bok?  

Nedanför presenteras utfallsrummet av frågeställningen ”Vem väljer boken?”. Svaren har 

delats in i två kategorier, den individuella läsningen och den gemensamma läsningen.  

5.1.1.1 Individuell läsning  

Alla lärare som deltagit i studien hjälper sina elever med val av böcker. I störst utsträckning 

sker stödet när eleverna har svårt att välja själv, många lärare menar att det ofta är de svaga 

läsarna. Fyra av lärarna, Daniel, Sandra, Anita och Anna försöker även involvera 

bibliotekarierna i elevernas val av böcker. Daniel försöker, utöver bibliotekariernas hjälp, 

själv instruera och inspirera men också hjälpa och tipsa sina elever. Han går tillväga på olika 

sätt med varje elev och menar att det inte finns en lösning som passar alla. Han går mycket på 

magkänslan, men poängterar att det är viktigt att själv visa sig intresserad, men även hur 

boken presenteras för eleven. ”Man måste ge dem lite förväntningar” säger han. Även Sandra 

och hennes elever tar mycket hjälp av bibliotekarierna, de får tips och blir vägledda in i 

böckerna. Sandra upplever att många elever har svårt att välja böcker. De tittar gärna på 

62% 
25% 

13% 

Ja Nej Ibland
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utsidan och väljer utifrån den, även efter tips och uppmuntran från Sandra och 

bibliotekarierna. Även om den individuella läsningen inte har så stor plats under Sandras 

lektioner är hon ändå närvarande och hjälper eleverna att välja böcker, framför allt de svagare 

läsarna. 

Anita, är den lärare som särskiljer sig mest och hon har flera olika tillvägagångssätt när det 

kommer till bokval för den individuella läsningen. Ibland ger hon eleverna helt fria händer 

och de får välja lite som de vill, ibland hjälper Anita till med tips i likhet med ovan nämnda 

lärare. Någon gång har Anita med hjälp av en bibliotekarie valt böcker till alla elever, något 

som de flesta eleverna uppskattade, men inte alla. Det här tillvägagångssättet är dessutom för 

studien unikt, ingen annan lärare anger att de, enskilt eller med hjälp, uteslutande valt böcker 

till alla elever. Anita upplever att eleverna vanligtvis blir väldigt låsta i sina val och ofta väljer 

utifrån omslag. Hon försöker därför introducera eleverna för andra genrer än vad de vanligtvis 

läser. Hon gav vid ett tillfälle alla elever ett genrehjul där olika genrer fanns representerade, 

eleverna fick sedan i uppdrag att prova minst en bok från varje genre. Det upplevde Anita som 

ett effektivt sätt att få eleverna att läsa mer mångsidigt och prova böcker de annars kanske inte 

hade valt.  

De övriga 6 lärarna, Regina, Malin, Anneli, Lena, Klara och Lisbet använder sig inte av 

bibliotekariernas tips och hjälp.  De använder sig till största delen av skolbiblioteket där 

bibliotekarierna sällan finns.  

Regina och Malin menar att många av eleverna ofta är självgående i sina bokval, dock 

upplever båda två att det är de svaga och ensidiga läsarna som ofta behöver extra stöd och 

tips. De övriga lärarna påstår inte att det endast är de svaga som behöver tips och stöttning, de 

ger en mer allmän bild av att alla elever någon gång behöver hjälp, vissa elever oftare än 

andra.  

Regina upplever att de många eleverna gärna mottar tips och rekommendationer från läraren 

då de flesta vill hitta en bra bok. Problemet, menar hon, är när eleverna inte alls är 

intresserade av läsning. Då är det viktigt att hitta sätt att motivera de eleverna. Att använda sig 

av alternativa sätt att läsa en bok, till exempel ljudbok, är ett sätt som Regina finner 

framgångsrikt. Det är också viktigt att hitta och fånga upp intressen hos eleverna som kan 

fungera som en inkörsport till den individuella läsningen. Det finns mycket andra medier som 

idag lockar eleverna (till exempel Netfilx) men det ser inte Regina som problem utan istället 

en möjlighet. Hon försöker hitta böcker med för eleverna bekanta och intressanta teman och 

genrer. Det tycker hon i förlängningen ökar elevernas motivation till att läsa. 

När Malin ser att en elev endast väljer en typ av böcker som dessutom är för lätt för eleven 

brukar hon prata med eleven och tipsa om andra böcker med liknande innehåll men med något 

mer avancerat språk. På samma sätt gör hon med de svaga läsarna eller dem som helt enkelt 

bestämt sig för att läsning är tråkigt, hon försöker då hitta en bok som passar elevens intresse 

eller i samma genre som tidigare varit uppskattad av eleven. Malin menar att de starka läsarna 

sällan ber eller behöver hjälp med att hitta rätt böcker, de är aktiva i sina val. Ofta upplever 

hon att skolbiblioteket inte räcker till för de eleverna. 
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Lena arbetar mycket med att stötta sina elever i val av böcker. Men hon menar dock att det är 

minst lika viktigt att stötta eleverna efter att de läst ut en bok. Hon nämner att stöttningen förr 

endast kom innan eleven börjat läsa, alltså i själva valet av bok. Så är det inte längre och hon 

menar att det är samtalen kring färdiglästa böcker som utvecklar elevernas läsning. Det 

betyder inte att litteraturvalet är oviktigt, det poängterar Lena och lägger mycket ansvar på 

läraren. Valet får inte gå på slentrian eller att boken väljs endast för att de råkar finnas på 

skolan. Hon fortsätter och menar att boken måste vara på en lagom svår nivå som passar 

elevens intresse. Men även språknivån och handlingen har stor betydelse. En skönlitterär bok 

kan ha mer eller mindre komplicerad handling. Hon är väldigt noga med att välja  en bok som 

passar just den individ hon hjälper med val av bok. Hon är även noga med att ha läst böckerna 

innan eleverna får tillgång till dem, just för att kunna ge rätt elev rätt bok. Det underlättar 

väldigt att vara väl förberedd och ha en repertoar av böcker, stor som liten. Det blir på så vis 

lättare att tipsa eleverna om rätt böcker. Lena säger också att det är väldigt viktigt att inte 

fördöma elevers läsande om läraren anser att de inte läser ”rätt” böcker. Hon påpekar att bara 

för hon inte tycker att en bok är bra eller givande betyder inte det att en elev har samma åsikt.  

Huvudsaken menar hon är att eleverna läser och att de tycker det är roligt. Även om en elev 

bara läser en genre, kan läraren få in andra typer av böcker, till exempel vid den gemensamma 

läsningen i hel klass.  

Anneli arbetar med bokval på flera olika sätt, men det hon anser som mest betydelsefullt och 

som hon lägger mycket tid på är att skapa ett förtroende mellan eleven och den som ska tipsa 

om boken. Hon menar att en del elever inte tror läraren har något att tillföra när det kommer 

till böcker. De tittar hellre själva på fram- och baksida och väljer utifrån det. Men för att 

eleverna ska kunna ta emot boktips gäller det att de litar på tipsaren, och att det finns en god 

relation dem i mellan. Anneli menar att hon själv inte tar emot boktips från vem som helst, 

läsning är såpass personlig. På samma sätt är det för eleverna men många kan inte formulera 

det. En del barn tar bara emot böcker och tips och reflekterar inte så mycket över det, medan 

andra elever närmar sig det försiktigt. För att få eleverna att läsa krävs enligt Anneli en god 

relation och att läraren själv tycker om att läsa. Den som tipsar måste vara en läsande förebild. 

Det gäller enligt Anneli att läsa av alla eleverna, se var de är i sin läsning och vid rätt tillfälle 

ge dem rätt bok. Det är Annelis mål att alla elever ska få uppleva det lustfyllda med läsning. 

De ska vara delaktiga i så stor utsträckning som möjligt, vid val och bearbetning. Det får inte 

heller endast bli pliktläsning, ibland kan Annelis mål med läsundervisningen bara vara att 

njuta av en bok. 

Lisbet och Klara arbetar på samma skola som Anna, men de tar inte lika stor hjälp av 

bibliotekarierna som Anna gör. De menar att när eleverna börjar mellanstadiet kan de gå till 

skolbiblioteket själva. De skolas de in och lär sig hur det fungerar för att hålla ordning på 

böckerna. Lisbet menar dock att även eleverna på mellanstadiet behöver hjälp och stöd för att 

hitta rätt böcker. Hon säger att läraren inte får bli för låst vid biblioteket, hon berättar om en 

pojke som absolut inte hittade böcker som passade honom i skolan, istället tog eleven med 

böcker hemifrån. Lisbet upplever att detta fungerade jättebra för eleven och han läser nu 

många bra böcker. 
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Klara brukar ibland uppleva att eleverna vill byta bok väldigt snabbt efter att de börjat på den, 

eleverna brukar säga att de inte tycker boken är bra. Då brukar Klara säga åt dem att behålla 

den i minst två läspass till och ofta behåller eleven boken efter de gångerna. Hon menar att det 

är en balansgång, det är otroligt viktigt att känna sina elever och veta när och hur det går att 

uppmuntra dem att fortsätta med en bok.  

De 61 elever som deltagit i enkätundersökningen svarar såhär på frågan om vuxna kommer 

med bra tips på böcker.  

 

Diagram 3 – Kommer vuxna med bra tips?  

72 % av eleverna har svarat att det tycker att vuxna kan komma med bra tips, 23 % tycker inte 

att vuxna kommer med bra tips och 5 % har hittat på diverse uppfinningsrika lösningar för att 

visa att vuxna ibland kan komma med bra tips. De elever som svarade Nej fick följdfrågan: 

 

 

Diagram 4 – Varför tycker inte du att vuxna kommer med bra tips? 

Att vuxna tipsar om tråkiga böcker tycker överlägset flest elever, hela 74 %. De 11 % som 

valde annat menar att vuxna ofta tipsar om böcker som eleven i fråga redan läst eller så är det 

inte rätt ”lässtil”. 

Sammanfattningsvis 

Lärarna har olika tillvägagångsätt när de hjälper eleverna med val av böcker till den 

individuella läsningen. Något som är övergripande för alla lärarna är att de alla, på olika sätt, 

försöker att skapa läslust bland eleverna. Några lärare belyser förtroendet mellan den som 

tipsar om boken (ofta läraren) och de som tar emot tips (ofta eleven) som avgörande. De 

menar att förtroende är viktigt och i många fall avgörande, då läsning ofta är väldigt 

personlig. Inte ens vuxna tar gärna emot tips från någon de inte känner eller är väl förtrogen 

med.  
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Att hjälpa eleverna läsa varierat lyfter flera lärare som något viktigt, det ökar elevernas 

ordförråd men det ger dem också kunskap och inblick i nya och annorlunda genrer. Här har 

lärarna olika tillvägagångssätt, en del tycker att eleverna ska läsa varierat vid den individuella 

läsningen. Andra menar att den individuella läsningen är elevernas och det är då de ska känna 

självständighet och få välja utifrån det egna intresset, detta för att stärka läslusten. De lärarna 

menar att nya och varierande genrer kan introduceras vid den gemensamma läsningen.  

 Enkätundersökningen som gjorts visar att ungefär tre fjärdedelar av eleverna tycker att vuxna 

kommer med bra tips på böcker, av de elever som inte tycker det, menar övervägande att 

vuxna tipsar om tråkiga böcker.  

Lärarna i studien ger många handfasta tips på hur de undervisar för att skapa intresse för olika 

böcker, men också hur de hanterar elever som inte ger boken och läsning en chans.  

5.1.1.2 Gemensamma läsningen  

Tre av lärarna, Sandra, Regina och Daniel, tar ofta hjälp av bibliotekarierna för att hitta en 

passande högläsningsbok för hela klassen. De övriga sju diskuterar och rådfrågar kollegor.  

Regina har tidigare undervisat i idrottsklasser och då har idrotten varit ett gemensamt intresse 

för de flesta eleverna och det har speglat hennes val av högläsningsbok. När intressen i 

klassen inte varit lika framträdande eller hon helt enkelt velat variera högläsningen har hon 

tagit hjälp av bibliotekarierna, fått tips och idéer om vad som är bra och vad som brukar 

funka. Daniel tar även han hjälp vid val av bok till högläsningen, han frågar bibliotekarierna 

men låter också eleverna vara delaktiga i valet, det tycker han är viktigt. Det Daniel tycker är 

viktigast när han väljer en högläsningsbok är att genren passar gruppen, just nu är det 

humoristiska- och äventyrsböcker som passar bäst i hans klass, gärna en kombination av de 

båda. Han berättar att han tycker om att läsa klassiker högt, och då brukar han även arbeta 

ämnesöverskridande och knyta an till historia eller religion. Han poängterar dock att det är 

viktigt att vara lyhörd under läsning av lite svårare böcker, som klassiker ibland kan vara. Han 

har vid ett tillfälle slutat mitt i en högläsningsbok då han tydligt märkte att eleverna inte 

förstod. Det var klassikern Robinson Kruse av Daniel Defoe. Han upplevde att boken blev för 

svår för eleverna, han försökte med en förenklad version med den var för lätt, så han lade helt 

enkelt ned den boken. 

Sandra använder sig av mycket högläsning och gemensam läsning. När Sandra ska välja bok 

till högläsningen brukar hon be om tips från bibliotekarien. Hon försöker, i likhet med Daniel 

tänka ämnesöverskridande när hon väljer högläsningsbok. När klasserna på mellanstadiet 

hade temaarbete om krig inledde Sandra med att läsa en bok som utspelade sig i Sverige 

under andra världskriget. Hon varvar gärna de lite tyngre böckerna, som ibland kan vara svåra 

för eleverna att relatera till, med mer lättrelaterade böcker om barn i elevernas ålder i Sverige. 

Men gemensamt för all högläsning är att hon alltid pratar och diskuterar med eleverna om det 

lästa, det sker ofta i direkt anslutning till läsningen. 

De resterande lärarna vänder sig inte till bibliotekarierna, men de diskuterar ofta sinsemellan. 

Klara, Lisbet och Anna berättar att de pratar och tipsar varandra. De poängterar även hur 

viktigt de upplever att högläsningen är, den får med och intresserar alla elever och skapar ett 
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naturligt tillfälle att prata och diskutera litteratur. Klara tillägger även den typ av 

gemensamläsning där eleverna läser högt och menar att det är ett bra arbetssätt, det ger 

eleverna mycket. Läraren kan stanna upp mitt i texten, vid svåra ord eller bara efter ett stycke 

som känns aktuellt att diskutera. Hon brukar läsa på detta sätt med både skönlitteratur och 

faktatexter. 

När Lena väljer en bok som ska läsas av alla är det en lång process och hon är väldigt noga 

med att välja en bok som passar just den klassen hon har för avsikt att läsa boken med. Hon 

läser alltid böckerna innan eleverna, och hon menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. 

Läste man en bok för fem år sedan är mycket av innehållet bortglömt och det kan då vara läge 

att läsa om boken innan den används tillsammans med eleverna. Länsnivån är något Lena är 

noggrann med, den ska vara lagom svår, lite svårare än vad de klarar av på egen hand. 

Innehållet är också väldigt viktigt, det ska vara något som knyter an till eleverna med 

angelägna teman och det ska gärna handla om något som berör och väcker engagemang hos 

eleverna. Hon poängterar dock att det blir fel ibland, även om det är en bok som läraren anser 

ska passa gruppen bra så kan det finns något som gör att den inte gör det. Då menar hon att 

det är bättre att avbryta läsningen med den boken. Det har hon gjort flera gånger. Ibland blir 

det också motsatsen, då händer det att en bok hon varit väldigt tveksam till är mycket 

uppskattad av eleverna. Hon försöker variera sig när det kommer till genrer, varva böcker 

med angelägna teman med böcker med humor. Val av skönlitteratur menar Lena är en process 

och ett tufft jobb, men det är i slutändan värt arbetet. 

Anneli använder sig flitigt av klassuppsättningar av skönlitterära böcker. Hon använder sig i 

större utsträckning av gemensamläsning i stället för högläsning. Även de böckerna köper 

Anneli in och när hon väljer dem lyssnar hon mycket på förslag från kollegor och elever, men 

hon försöker även hålla sig uppdaterade vad de olika förlagen ger ut för nya böcker.  

Både Malin och Anita använder högläsningen för att introducera nya genrer för eleverna, 

sådant som de vanligtvis kanske inte skulle ha läst. Malin berättar att hon vid något tillfälle 

använde sig av ett seriealbum, för att visa att det också räknas som läsning.  Anita ser även 

högläsningen som en inkörsport till nya genrer och olika typer av texter, ibland läser hon bara 

korta noveller. Malin har läst klassikern Robinson Kruse, och då märkte hon tydligt att 

intresset för klassiker ökade i klassen. Det är alltså viktigt för Malin att variera de böcker hon 

väljer att läsa tillsammans eller för eleverna då det funkar som en inkörsport till nya genrer. 

Anita väljer ibland böcker som knyter an till ett annat arbetsområde de just arbetat med. När 

hennes klass jobbade om Afrika i geografin läste Anita Monica Sakes bok Pojken som levde 

med strutsar högt. Hon menar att det ger eleverna en bredare bild av ämnet.  

Sammanfattningsvis  

Alla lärare tar hjälp av någon när de ska välja bok till den gemensamma läsningen, men av 

olika personer. Någon rådfrågar bibliotekarien eller kollegor, andra arbetar med valet i flera 

veckor, läser böckerna och diskuterar dem med kollegor, andra tar hjälp av bokförlagens listor 

på nyutgivna böcker. Trots att tillväga gångsättet för valet av böckerna är relativt lika sker den 

gemensamma läsningen på lika många olika sätt som det finns informanter, men den finns i 

varje klassrum. Några lärare läser själv högt och sedan diskuteras det lästa gemensamt, andra 
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läser gemensamt med hela klassen, där alla elever har en bok och läser tillsammans. Detta 

sker ibland i kombination av varandra, beroende på vad läraren har för syfte med läsningen. 

Några inkluderar den gemensamma läsningen i andra ämnen och använder den skönlitterära 

boken som intro eller utgångspunkt för ett nytt arbetsområde, andra lärare ser den 

gemensamma läsningen som ett tillfälle för att introducera böcker eleverna kanske inte själv 

hade valt. Men genomgående tydligt är det att alla lärare anser att det otroligt viktigt att 

använda sig av den gemensamma läsningen med flera olika syften. 

5.1.2 Lärarens inställning till elevers val av böcker  

Nedanför presenteras utfallsrummet av lärarnas inställning till elevers val av böcker. Svaren 

har delats in i två kategorier, med avseende på kön och läskunskaper.  

5.1.2.1 Med avseende på kön  

Att det är skillnad mellan pojkar och flickors val är något Daniel, Malin, Anna, Klara och 

Lisbet upplever. På lågstadiet upplever Anna att pojkar hellre väljer faktaböcker eller 

serietidningar, medan flickor väljer mer skönlitterära böcker. Eleverna på mellanstadiet läser 

alla skönlitteratur även om pojkar och flickor drar åt olika genrer enligt de flesta lärarna som 

deltagit i studien. Klara, Lisbet och Malin menar att pojkar gärna väljer fantasy och flickor 

hellre läser ungdomsböcker, med fokus på känslor och relationer. Malin upplever dessutom 

att pojkarna är mer ensidiga i sina val och inte gärna går ur sin komfortzon. En annan skillnad 

som hon lagt märke till är att pojkar gärna läser böcker med manliga huvudkaraktärer och att 

de har svårt att läsa en bok ur ett kvinnligt perspektiv. Där är tjejer mer öppna menar hon, det 

spelar mindre roll för dem om huvudpersonen är en man eller kvinna alternativt pojke eller 

flicka. 

Daniel tycker sig också se att flickor och pojkar tendera att välja olika typer av skönlitteratur. 

Flickor är enligt Daniels uppfattning generellt mer mogna och har kommit längre i sin 

läsutveckling medan pojkar enligt honom hellre väljer enklare böcker. Han tycker sig se att 

det finns tendenser att pojkar och flickor gärna väljer olika genrer, där pojkar ofta väljer 

böcker om de spelen de spelar, teknik och humorserier så som Bert-böckerna av Anders 

Jacobsson och Sören Olsson (1993).  

Regina, Anita och Sandra tycker inte att det är någon större skillnad på vad flickor och pojkar 

väljer. Alla tre lyfter fantasy, en genre som på senaste tiden enligt dem går hem hos alla. 

Regina säger att den dominerande genren i hennes klass just nu är äventyr och fantasy. 

Hennes förklaring till att just dessa genrers är framgångsrika är Harry Potter och Star Wars. 

De har synts i flera olika former och typer av media, på så sätt har eleverna kommit i kontakt 

med dessa, framför allt på fritiden, och det avspeglar sig i vad eleverna väljer att läsa i skolan. 

Även Anita och Sandra ser detta i sina klasser och Anita lyfter även deckare som en 

könsöverskridande genre som läses av både flickorna och pojkarna. 
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Eleverna har svarat på enkäten som finns bifogad (bilaga 3). Delas svaren upp utifrån elevernas 

kön fås en bild av hur eleverna tänker kring tips från vuxna förebilder.  

 

Diagram 5 – Tycker du vuxna kommer med bra tips? 

Diagram 6 – Tycker du vuxna kommer med bra tips?  

Det blir tydligt att flickor är mer positivt inställda till tips från vuxna än vad pojkar är. 47 % 

av pojkarna tycker att vuxna kommer med bra tips jämfört med 81 % av flickorna. Av de 

pojkar som angett att vuxna inte kommer med bra tips menar 67 % att de ofta tipsar om 

tråkiga böcker. 22 % tycker att böckerna vuxna tipsar om är för lätta och en elev anger att han 

ofta redan har läst de böcker som läraren tipsar om. Flickorna tycker i större utsträckning än 

pojkarna att vuxna kommer med bra tips på böcker. Men av de 17 % som inte tycker det 

menar 80 % att vuxna tipsar om för tråkiga böcker. 

Eleverna tillfrågades även om vilken bok de läste just nu och vilken som var deras favorit 

bok. Pojkarna nämner bland annat Ranma ½ en mangaserie av Takahashi (2003), Pax serien 

av Larsson & Korsell (2014) ”Vi Fem” serien av Blyton (2011), och Kalle Anka Pocket.  

Flickorna nämner, Boktjuven av Zusak (2008), En lottomiljonärs dotters dagbok av Bush 

(2013), Harry Potter av Rowling (1999), Jag såg honom först! av Susso (2008), Jag är Malala 

av Yousafzai & Lamb (2013) Cirkusdeckarna av Höjer (2010), Mulleboken av Furberg (2008) 

och Tredje tecknet av Angerborn (2013). Titlar som både flickor och pojkar nämner är 

Dagbok för alla mina fans serien av Kinney (2013) och Alex Dogboy av Zak (2003)  

Sammanfattningsvis 

Huruvida det är skillnad på flickor och pojkar val av böcker är lärarna oense om. Några tycker 

inte alls det är skillnad och andra menar att skillnaden är jättestor. De som inte anser att det är 

så stor skillnad menar att fantasy är den mest framträdande genren bland eleverna och den går 

hem hos både flickor och pojkar. De andra, som anser att viss skillnad finns menar att flickor 

ofta läser om relationer och känslor. Men många menar också att flickorna är mer öppna i sina 

val, de kan läsa alla typer av böcker med huvudpersoner av motsatt kön, medan pojkarna är 

mer kräsna med sina val, och de läser helst böcker med manliga huvudpersoner. Med hjälp av 

enkätundersökningen syns det att flickorna som deltagit i studien har större förtroende för 

vuxna vad gäller bokval. När eleverna fått nämna sina favoritböcker syns en tydlig 

uppdelning vad gäller de böcker som nämnts, pojkarna anger Seriealbum, eller bokserier 

medan flickorna ger en mer varierad bild, med flera olika genrer och typer av böcker. 

81% 
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2% 
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Ja Nej Ibland

47% 

40% 

13% 
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5.1.2.2 Med avseende på läskunskaper  

Daniel och Regina var de enda två av informanterna som tyckte att de svaga läsarna valde för 

lätta böcker. Regina upplevde att de svaga läsarna ofta väljer lätta böcker med mycket inslag 

av humor. Daniel påpekar att de svaga läsarna gärna väljer andra typer av text än den han 

egentligen har för avsikt att de ska läsa, till exempel serietidningar. Detta är något som han 

inte finner som ett problem, istället utgår han ifrån det. Han säger att läsning ska vara lustfyllt 

och att det inte uppnås genom att tvinga eleverna till att läsa något de inte vill. Det är viktigt 

att hitta en balans, och om det uppnås får läraren enligt honom fler elever att känna läslust. 

Han brukar ibland läsa serietidningar med eleverna för att sedan i återgå till traditionell 

skönlitteratur.  

Anneli uppmärksammar de starka läsarna som ibland ligger och stampar på samma nivå, de 

läser böcker som känns trygga och det slutar med att eleven inte vidareutvecklas. De läser helt 

enkelt för lätta böcker. Då brukar hon tala om för dem att nu är det dags att höja ribban, för att 

kunna gå vidare och utveckla sitt ordförråd måste de läsa något mer utmanande böcker.  

Övriga lärare upplever att de svaga läsarna väljer för svåra böcker. Anneli tycker sig se att de 

svagare läsarna gärna väljer böcker som inte skiljer sig så mycket från de övrigas, men då blir 

de ofta för svåra. Anneli försöker därför hitta böcker som ser ut som de andras men som är 

lättare inuti. Samtidigt arbetar hon mycket med att hjälpa eleverna inse att de läser boken för 

sin egen skull, och det är okej att vissa böcker är för svåra för dem just nu. Sandra tycker 

också att de svaga läsarna ofta väljer för svåra böcker. Hon nämner ett par elever i hennes 

klass som ofta lyssnar på ljudböcker, då de har läs- och skrivsvårigheter. Men det händer att 

de lånar fysiska böcker på biblioteket som då ofta är för svåra, de får svårt att ta sig igenom 

dem. Sandra menar att detta är ett stort problem för läslusten, hon säger ”Man kan inte ge 

svaga läsare en för tjock bok, de kan inte ha en bok och hålla på att läsa den i ett halvår, de 

måste få känna glädjen av att läsa ut en bok.” Det problemet upplever Sandra att de svaga 

läsarna i hennes klass har, de sitter med tjocka böcker som de inte förstår och det är inte 

motiverande för deras läslust. Hon upplever också att de svaga läsarna ofta har svårt för 

böcker som de inte kan relatera till, det kräver för mycket av dem.   

På samma sätt upplever Anita det. De svaga läsarna kämpar hon extra mycket med, då de ofta 

väljer alldeles för svåra böcker. Hon ser också att de gärna försöker dölja att de valt för svåra 

böcker, de lånar högar med böcker men läser inte någon av dem på riktigt. Då brukar Anita 

sätta sig ner med eleven och prata, men hon är noga med att inte gå på för hårt, utan låter 

eleverna själva komma med insikten att de kanske ska välja en annan bok. Hon brukar också 

erbjuda eleverna att ta hem de svårare böckerna så de kan läsa dem där istället, då det finns 

mer tid hemma. På så sätt känner sig inte eleverna helt överkörda i sitt val av bok.  

Anna upplever att hennes elever på lågstadiet ofta väljer för tjocka böcker, som de sedan inte 

förstår. Hon ser också att eleverna läser ut de tjocka böckerna snabbare än vad som är möjligt. 

Anna menar att det ofta är svårt att få de yngre eleverna att tänka om, och välja en lättare bok. 

Enlig henne beror det på att eleverna i den åldern inte haft den riktiga läsupplevelsen, så de 

förstår inte känslan av att läsa ut en bok på riktigt. Klara och Lisbet menar att även på 

mellanstadiet händer det att eleverna väljer för svåra böcker, då försöker de fråga eleven hur 
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boken känns, vad de tycker om den och på så sätt hjälpa dem att själva inse att de valt en för 

svår bok och kanske ska byta. Klara menar i likhet med Sandra och Anna att det är svårt för 

läsaren att ta sig an en bok om de inte upplevt glädjen att ta sig igenom en bok. Men Klara 

upplever ändå att flera av eleverna är något mer medvetna om sina val, de väljer inte de tjocka 

Harry Potter böckerna och Lisbet fyller i att det helt enkelt blir tråkigt för dem att läsa en 

sådan tjock bok de inte förstår. 

Delas elevernas svar upp utifrån hur de svarat på frågan om de tycker det är kul syns ett tydligt 

mönster. Så här svarade hela elevgruppen på frågan, Är det kul att läsa? 

 

Diagram 7 – Är det kul att läsa? 

Den grupp elever som svarat nej på frågan har svarat som presenteras nedan på frågan, När 

läser du?  

 

Diagram 8 – Var läser du?  

27 % av de eleverna läser endast under skoltid och 73 % läser både hemma och i skolan. 

Tittar man närmare på hur eleverna som svarat ibland på samma fråga ser det i stället ut 

såhär: 

 

Diagram 9 – Var läser du?  

Av de elever som svarat att de tycker det är kul att läsa, läser samtliga både i skolan och 

hemma. 
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Sammanfattningsvis 

Två lärare upplevde att svaga läsare väljer för lätta böcker, resterande ansåg det motsatta, 

alltså att de valde för svåra. Gemensamt för alla är dock att de upplever att de svaga behöver 

mycket stöd och vägledning när det kommer till val av skönlitteratur. Lärarna har olika 

tillvägagångssätt för att få eleverna att läsa och för att få dem känna läslust. Gemensamt är 

dock att alla försöker skapa motivation till läsningen.  

Delas elevgruppen upp utifrån det svar de givit på frågan Är det kul att läsa? syns ett tydligt 

mönster. Av de elever som anger att, de inte tycker det är kul att läsa och de som ibland tycker 

det är kul är det många som endast läser i skolan. Alla elever som anger att det är kul att läsa 

läser både hemma och i skolan.  

5.1.3 Vad påverkar eleverna i deras val av skönlitteratur i skolan? 

Lena säger att fokus i flera år har legat på att stötta eleverna innan de börjat läsa, så länge 

eleverna haft en passande bok har allt varit bra och inget annat har behövts göras. Men nu 

börjar mer och mer forskning visa att det är samtalen och bearbetningen kring de färdiglästa 

böcker som utvecklar elevernas läsning. Det är viktigt att eleverna känner sig sedda i 

läsningen och att de får ett forum att prata om den.  

Alla lärare bearbetar på ett eller annat sätt den lästa individuella boken. Lena arbetar mycket 

med litteratur i helklass, även med de böckerna eleverna läser individuellt. De kan berätta en 

händelse ur sin bok, lyfta en mening de tycker om. De skapar diskussionsfrågor utifrån boken, 

med frågor som inte kräver att de andra eleverna läst just den boken, de kan beröra ett 

övergripande tema boken har, eller en händelse som kan diskuteras av alla i klassen. På så sätt 

fångar lärare och elever tillsammans upp det gemensamma i litteraturen, och de får samtidigt 

tips av varandra. Lena säger att ”Det blir ju tuffare och tuffare att jobba med läsning och då 

blir det ju samtidigt ännu viktigare.” med det menar Lena att det är viktigare nu än någonsin 

att få eleverna att jobba med läsning. Det är mycket annat som drar och lockar eleverna och 

de läser inte i samma utsträckning som de gjorde förr.  

För att få eleverna intresserade av böcker måste läraren jobba aktivt med böcker, Anneli gör 

på flera olika sätt. Ibland tar hon med ett antal böcker och läser första meningen ur dem, det är 

något som blivit väldigt uppskattat i flera olika klasser. Hon brukar även låta eleverna, efter 

avslutat läs-pass, ställa sig upp och läsa den meningen de just nu är på. Hon upplever att det 

gör flera elever i klassen nyfikna på de andras böcker och på så sätt tipsar de varandra. Hon 

använder sig även av mer strukturerade presentationer där eleverna får presentera olika böcker 

på olika sätt. Hon använder sig mycket av gemensam läsning där hela klassen tillsammans 

läser samma bok som de sedan diskuterar, pratar och arbetar med i olika gruppkonstellationer.  

Böckerna har en tydlig plats i Daniels klassrum och eleverna pratar och tipsar varandra om 

böcker självmant, men det har inte uppstått av sig själv, Daniel säger att ”ens egen attityd är 

avgörande för många saker, man kan så ett frö. Det är ju otroligt viktigt, att skapa läslust är ju 

inte alltid så lätt, men viktigt.” Daniel lyfter alltså sin egen och andra lärares roll i elevernas 

läsutveckling. Även Sandras elever pratar mycket om böcker med varandra, de tipsar och 

byter ofta böcker. Hon upplever också att eleverna som läser mycket hemma ofta har lättare 

att välja och hitta böcker att läsa, till skillnad från de som inte läser hemma, de har ofta 
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svårare att hitta böcker. Sandra och Daniel nämner båda att det är viktigt att ha böckerna nära 

till hands, de ska finnas där eleverna finns. Anna brukar ställa de böcker eleverna lånat och 

läst från det kommunala biblioteket i en bokhylla i klassrummet på så sätt får de andra 

eleverna ta del av dem. De får även skriva en kortare recension på boken de läst ut. Anna 

väljer sedan ut några recensioner lyfter dem i helklass och eleven som skrivit får svara på lite 

frågor. På så sätt blir hela klassen tipsad om den boken.   

Malin använder framför allt bearbetning till de böckerna eleverna läser gemensamt eller som 

läraren läser. Det hjälper eleverna få upp ögonen för annan sorts skönlitteratur. Men de 

bearbetar även den individuella läsningen i form av bokaffischer som eleverna får göra och 

sedan hänga upp i skolans bibliotek. På så sätt finns boktipsen i biblioteket även om eleverna 

är själva där. Det kommer även bibliotekarier från bokbussen och har bokprat och boktips, 

även det är väldigt uppskattat av eleverna. Böckerna presenteras på lite olika sätt men ofta 

med hjälp av olika dramatiseringar och kostymer.   

Klara som ansvarar föra att köpa in nya böcker, brukar gå runt i alla klasser och presentera de 

nyinkomna böckerna. Det upplever Klara och de övriga lärarna på skolan som väldigt 

uppskattat. Lisbet intygar att det alltid blir ett stort tryck på de nya böckerna efter att Klara 

varit inne och presenterat dem. Eleverna tipsar även varandra om de läst en bok de tycker är 

speciellt bra, de brukar även hålla små bokföredrag om böckerna de just läst ut.  

Regina är i likhet med Lena inne på att den tysta läsningen måste kompletteras med annat för 

att alla elever ska ha en möjlighet att ta del av den. Hon menar att ”Läsning är självklart för 

den som kan men inte för den som inte kan.” Hon bearbetar läsningen på olika sätt, dels med 

bokrecensioner, men brukar också presentera böcker på olika sätt och i olika forum. Mycket 

för att skapa ett intresse kring böcker och läsning, men också för att ge dem tillfälle att få 

boktips och förslag av varandra då de lyssnar och litar mycket på klasskamraternas och 

kompisarnas åsikter.  

Eleverna i enkäten svarade på hur de vanligtvis gick tillväga när de väljer nya böcker, här fick 

de möjligheten att välja flera olika alternativ men sedan en följdfråga där de fick lyfta det de 

ansåg som enskilt viktigast. Så här svarade de.   
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Diagram 10 – Hur brukar du gå tillväga när du väljer nya böcker? Vad är det absolut viktigaste när du väljer en 

ny bok? 

Det överlägset vanligaste och enligt eleverna viktigaste tillvägagångsättet är att läsa på 

baksidan. Ingen av eleverna anger att de brukar låta en vuxen bestämma. På alternativet annat 

angav eleverna att de brukade läsa första kapitlet eller att titeln skulle vara intressant. 

Eleverna fick sedan skriva vilken som var deras favoritbok och sedan svara på frågan hur de 

valde den. De hade möjligheten att välja flera alternativ. 

 

Diagram 11 – Varför valde du din favoritbok? 

Även här är det mest förekommande tillvägagångsättet att läsa på baksidan, tätt följt av att välja 

utifrån genren på boken. På alternativet annat har eleverna angett; Att de sett filmen, att 

framsidan såg rolig ut, att boken var en del av en bokserie, att det var en biografi av en person 

eleven tyckte var intressant eller att eleven hört mycket bra om boken. 
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Sammanfattningsvis 

Alla lärare är överens om att bearbetning behövs för att eleverna ska få ut något av det lästa. 

De anger alla olika sätt att bearbetar läsningen på, både den individuella och den 

gemensamma. Många säger också att ett av syftena med att bearbeta böcker är att eleverna 

ska få upp ögonen för nya böcker och tipsa varandra. Flera av lärarna försöker också motivera 

eleverna till läsning genom att alltid ha böcker tillgängliga. Det som påverkar eleverna mest 

enligt dem själva är innehållet i boken, vad den handlar om, och den enskilt största 

anledningen till att en elev väljer en bok är att texten på baksidan lockade.  
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6. Diskussion  

I denna del kommer metodvalet diskuteras följt av diskussion av utfallsrummet. Resultatet 

kommer att diskuteras med koppling till teori, tidigare forskning och personliga åsikter och 

reflektioner.  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att analysera olika lärares och elevers syn på valet av den 

skönlitteratur som används i skolan. Med syftet i åtanke valdes en fenomenografisk 

forskningsansats, som ingår i det kvalitativa forskningsfältet. Fenomenografi är en 

metodansats som lämpar sig när forskare vill beskriva och analysera människors uppfattning 

om fenomen i omvärlden, vilket var syftet för studien. Insamlingen av de olika 

uppfattningarna, som skulle komma att bli studiens utfallsrum, skedde med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer och enkäter och genomfördes av två intervjupersoner. I studien 

deltog tio lärare och 61 elever. Lärarna har varierande erfarenhet av yrket, men alla har varit 

verksamma i minst tio år. Av de tillfrågade lärarna valde alla att ställa upp på intervjuer, vi 

fick även tips om andra intressanta informanter som även de ställde upp på intervju. Inte 

heller fanns det något bortfall från elevgrupperna. De flesta informanterna är sen tidiga kända 

för en eller båda av intervjuarna, de har blivit tillfrågade enlig bekvämlighetsurvalet. På 

samma sätt har eleverna som deltagit i enkätundersökningen blivit utvalda. Vid ett tillfälle har 

en gruppintervju genomförts, detta endast på grund av arbetsekonomiska skäl. De övriga 

intervjuerna har skett med en informant och två intervjuare. Alla intervjuer har spelats in för 

att fokus skulle vara på samtalet.  

Valet att vara två som intervjuade föll sig naturligt, dels då våra studiers syfte var närliggande, 

dels för att båda på så sätt fick ett bredare urval av informanter. Det har även fördjupat 

intervjuerna och givit informanterna mer tillförlitlighet. Jag har fått en bredare bild av mina 

informanters kunskap och uppfattningar om ämnet då jag tagit del av det samtal informanten 

och den andra intervjuaren haft. Det som sedan har kommit att bli mitt utfallsrum är endast 

den information som jag kopplat till min studies syfte och frågeställningar. För att ge en klar 

bild av vad samtalen i stora delar handlat om har jag även bifogat min och min 

medintervjuares frågeguider (bilaga 1).  

Valet av halvstrukturerade intervjuer var självklart utifrån studiens syfte. Med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer fick jag en djupare förståelse för informanternas uppfattningar 

och erfarenheter om fenomenet. Jag och informanten samtalade och jag hade möjligheten att 

ställa följdfrågor och på så sätt få fördjupade och uttömmande svar. Eftersom lärarnas 

uppfattning om val av böcker inte är något mätbart så föll det naturligt att välja en kvalitativ 

ansats framför en kvantitativ.  

Att även ta del av eleverna uppfattningar kändes efter ett par intervjuer relevant, men 

huvudfokus kom ändå att vara på lärarnas uppfattningar. Från eleverna var målet att få korta 

svar om hur de tänkte och vanligtvis gick till väga när de valde böcker. Det var också av 

studiens intresse att ta del av vilka böcker eleverna just nu läser och vilken bok som var deras 

favorit. För att få ett så brett och stort utfallsrum som möjligt valdes därför enkäter som 

insamlingsmetod. Med hjälp av enkäter fick jag korta men tillräckliga svar av eleverna. Att ta 
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del av elevernas inställning till val av böcker och vad de tycker om vuxnas tips har varit 

värdefullt för studien i helhet, det har även breddat studien med olika infallsvinklar.  Det har i 

sin tur ökat studiens tillförlitlighet. Att ha i åtanke är dock att endast 15 av de 61 deltagande 

eleverna var pojkar. Pojkarna är alltså något underrepresenterade och det påverkar givetvis 

utfallsrummet. Jag inte har kunnat skapa mig en lika generell bild av deras tankar och åsikter.  

Vid val av böcker är det mycket kunskap och erfarenheter som ligger bakom, något som inte 

hade framträtt under eventuella observationer. Att förstå lärarnas bakomliggande tankarna 

kring val av böcker var fokus för studien. Inga djupare tankar eller åsikter behövdes från 

eleverna då de inte var fokus för studien. Endast korta konkreta svar behövdes, den 

insamlingsmetod som då blev aktuell blev enkäter. Med hjälp av enkäter nådde jag ut till en 

större grupp elever på kort tid. Hade intervjuer istället valts som undersökningsmetod hade 

det varit otroligt tidsödslande för något som inte var huvudfokus i studien.  

Analysen av utfallsrummet har skett individuellt. Intervjuerna har transkriberades, 

kondenserats och sammanställts tematiskt. Enkäterna har sammanställts utifrån olika 

grupperingar och informationen har sedan analyserats efter dessa grupperingar.  

Benämna reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) är som jag nämnt i 

metodavsnittet något malplacerat. Begreppen behöver assimileras och tolkas utifrån en 

kvalitativ studie. Eftersom både lärare och elever tillfrågats om sina uppfattningar om studiens 

syfte styrker detta studiens tillförlitlighet. Studien trovärdighet styrks av antalet deltagande 

som för studiens storlek är relativt omfattande. En djupare och mer uttömmande bild av 

lärarnas kunskap och erfarenhet har också skapats då det vid varje intervju varit två 

intervjuare med, och samtalen har därför berört ett bredare ämnesområde.  

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras resultatet med anknytning till den tidigare forskningen som presenterades i 

bakgrundsavsnittet.   

6.2.1 Vem väljer boken? 

De flesta deltagande lärarna i studien menar att de oftast ger eleverna fria händer i biblioteket 

när det kommer till val av den individuella boken. Undantaget är de eleverna som lärarna 

upplever väljer för svåra eller för lätta böcker. Då går de alla in och försöker vägleda eleverna 

till andra, mer passande böcker. När det kommer till den gemensamma läsningen är det alltid 

läraren som väljer böcker, men de tar ofta hjälp av kollegor eller bibliotekarier. Kragler 

(2000) menar att ett sätt att öka elevernas motivation är att låta dem välja böcker själva, det 

väljer då förhoppningsvis något de är intresserade av och det ökar chanserna att de ska ta sig 

igenom boken.  

Motivation är elevens önskan att delta i en lärprocess och den motivationen kan påverkas av 

både yttre och inre faktorer (Lozic, 2015). Self-Determination Theory (SDT) fokuserar på den 

inre motivationen och hur lärare kan stödja eleverna för att främja den. Inre motivationen är 

ett inre intresse för uppgiften. Eleverna är genuint intresserade av undervisningsstoffet, de 

känner en mening med aktiviteterna och de deltar för egen vinning. Att få eleverna att känna 

en inre motivation är inte alltid lätt, men viktigt och vid läsning kanske extra viktigt. För att 
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bli en god läsare måste eleven lägga ner tid på läsningen, och för att göra det krävs motivation 

för uppgiften, men också en medvetenhet och kunskap om varför det är viktigt att läsa 

mycket. Hornstra, Mansfield, van, d. V., Peetsma & Volman (2015) poängterar lärarens roll i 

detta arbete, de ska skapa och utveckla lärmiljöer som förbättrar och tillgodoser elevernas 

möjlighet att engagera sig. Den kanske enskilt viktigaste utgångspunkten för att skapa 

motivation är att ge eleverna möjlighet att engagera sig. Det gäller att skapa en fungerande 

arbetssätt där eleverna å ena sidan får möjlighet och frihet att välja böcker som de intresserar 

sig för då det ökar den inre motivationen hos eleven. Å andra sidan måste de ändå läsa böcker 

som utvecklar deras läsförmåga, och för att hitta de böckerna kan de behöva vägledning av en 

lärare. Det handlar helt enkelt om att skapa en medvetenhet hos eleverna men också att 

läraren är tydlig. Ibland måste eleven läsa böcker som de kanske inte själva hade valt, men det 

är för att utveckla en specifik förmåga eller färdighet.  

6.2.1.1 Individuella läsningen  

För att kunna hjälpa alla elever med bokval till den individuella läsningen är det enligt Brink 

(2000) viktigt att vara väl förtrogen med eleverna och deras läsförmåga. Anneli tangerar detta 

och menar att förtroendet mellan elev och läraren är väldigt viktigt då läsning för många är 

väldigt personlig. Svensson (1988) menar att det inte finns en generaliserande regel som kan 

ligga grund för läsningen. Läraren måste lära känna varje enskild individ för att hitta rätt bok. 

Detta lyfter Daniel under vår intervju och säger att han har olika tillvägagångssätt beroende på 

vilken elev han just då stöttar. Ross (2001) menar också att läsare ofta väljer böcker utifrån 

humör. Att hjälpa eleverna hitta en passande bok är alltså en väldigt komplex uppgift som inte 

bara kräver att läraren har en stor repertoar med olika typer av skönlitteratur för alla olika 

nivåer, intressen och sinnesstämningar. Det krävs dessutom att läraren är väl förtrogen med 

sina elever. Lena poängterar att det ofta kan bli fel men att det inte gör något. Med så mycket 

varierande faktorer hos varje enskild elev är det näst intill omöjligt att alltid få rätt bok, till 

rätt elev vid rätt tillfälle. Lena menar att det är viktigt låta eleverna lägga ifrån sig en bok om 

de inte tycker om den. Klara berättar att hon brukar säga åt eleven att läsa under ett par 

läslektioner och om de fortfarande vill byta efter det, får de göra det. Men hon poängterar att 

det sällan sker, för efter att eleven läst ett par sidor har hen kommit in i boken. Många ger upp 

en bok för snabbt.  

Att ha en bra repertoar av böcker är något som många, både forskare och intervjuade lärare 

lyfter som det enskilt viktigaste. Det gäller alltså inte bara att vara väl förtrogen med eleverna, 

läraren måste också ha god kännedom om böcker och framför allt de som finns tillgängliga 

för eleverna. Skolbibliotek finns på alla de skolor de deltagande lärarna arbetar på, och fyra av 

lärarna är ansvariga för deras skolas bibliotek. Anneli, Lena, Klara och Anita ansvarar för att 

köpa in böcker till skolbiblioteket och på så sätt styr de till viss del vad eleverna väljer för 

böcker, då de styr utbudet av böcker. Ross (2001) poängterar vikten av att ha ett brett utbud 

av böcker, i olika genrer och svårighetsgrad men också prisvinnande författare och lättare 

barn och ungdomslitteratur. Det ska helt enkelt finnas något för alla typer av läsare på alla 

nivåer. Lena och Anita väljer själva vilka böcker som ska köpas in, medan Klara och Anneli 

involverar eleverna och låter de vara med och önska vilka nya böcker som ska köpas.  
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23 % av de elever som deltog i studiens enkätundersökning tycker inte att vuxna tipsar om bra 

böcker och den allra vanligaste anledningen är att vuxna tipsa om för tråkiga böcker. Vad 

detta beror på är svårt att säga. Johnsson-Smaragdi & Jonsson (2006) menar att eleverna ofta 

ser läsning som något vuxna och lärare vill att eleverna ska ägna sig åt, och därför vill 

eleverna inte göra det. Samma slutsats kanske kan dras när det kommer till elevernas åsikter 

om att vuxna tipsar om tråkiga böcker. De tycker att böckerna är tråkiga just för att det är 

vuxna som tipsar om dem. Kan inte eleverna själva se meningen bakom det bokval som görs 

åt dem blir böckerna automtiskt tråkiga. Detta är exempel på yttre motivation när den inte 

fungerar. Eleven har inget intresse för att läsa en bok de inte är genuint intresserade av, därför 

blir motivationen låg. Johnsson-Smaragdi & Jonsson menar att vuxenvärlden och skolan 

måste se över och ändra sin attityd mot den individuell läsning så det sammanfaller bättre med 

elevernas. Daniel och Lena nämner i likhet med varandra att de är noga med att uppmuntra all 

typ av läsning, att inte lägga värdering i vad de läser. Lena säger att hon aldrig fördömer 

elevers val av böcker, bara för att hon inte tycker att en bok är bra, betyder inte det att 

eleverna inte kan få ut något av dem. Kragler (2000) är inne på samma spår och menar att om 

eleverna får känna glädje av att välja en bok själv, ökar det deras motivation till att verkligen 

läsa den. De har valt en bok baserat på eget intresse och de har en inre motivation för att ta sig 

igenom boken, då de antagligen väljer en bok som de är intresserade av. Det är ändå viktigt att 

introducera annan typ av litteratur, men det ser inte Lena som ett problem, då det kan ske 

genom den gemensamma läsningen.  

En annan faktor som påverkar elevernas val av böcker är att de har problem att bedöma sin 

egen läsförmåga. Fredriksson, Villalba & Taube (2011) belyser detta problem och menar att 

69 % av eleverna i årskurs 3 tror att de läser bättre än vad de i själva verket gör. Detta 

påverkar givetvis eleverna när de ska välja böcker. Anneli menar att ett stort problem är att de 

svaga läsarna gärna vill läsa böcker som ser likadana ut som de andra klasskamraternas. 

Därför försöker Anneli att hitta och köpa in böcker som är åldersadekvat med riktar sig till 

svagare läsare. Hon försöker dock att skapa förståelse bland eleverna, att alla läser olika 

böcker och att det inte finns något rätt eller fel, bra eller dåligt.  

Att lära eleverna att välja böcker är nästintill avgörande för deras läsutveckling men ändå är 

det sällan det aktivt lärs ut till eleverna, det är ofta något de förväntas lära sig på egen hand 

(Ross, 2001). Alla lärare i studien säger att de ofta ingriper om de ser en elev med för lätt eller 

för svår bok. Om läraren istället arbetat förebyggande, och lärt ut hur eleverna ska tänka när 

de väljer en ny bok hade eleverna fått känna glädjen av att välja en bok själva men ändå fått 

en passande bok för deras aktuella nivå. Ohlhausen & Jepsen (1992) menar i likhet med Ross 

att läraren måste hjälpa eleverna att urskilja olika böckers nivå och att sedan lära eleven att 

välja utifrån den kunskapen. Detta bidrar också till att den inre motivationen hos eleverna 

ökar. De kommer lättare kunna läsa ut boken för att de är genuint intresserade av innehållet 

till skillnad från om läraren hade valt en bok de ansåg passa eleven. Det blir en typ av yttre 

motivation och eleven läser inte boken för egen vinning utan för lärarens.  

Ingen av lärarna i studien undervisar på det här sättet och att lära barnen konsten att välja 

böcker har inte stort fokus i dagens skola. Kanske hamnar den i skymundan när så mycket 

krut går åt att öka och jobba med elevernas läsförståelse och läsutveckling. Kanske läggs det 
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så mycket fokus på själva förståelsen att lärarna glömmer att läsning handlar om att skapa 

läslust. När eleverna känner lusten att läsa läser de också mer, och på så sätt ökar automatiskt 

läsförståelsen. För som Lundberg (2010) skriver så kan man bara bli en god läsare av att läsa 

mycket. Jungert (2015) menar att den inre motivationen handlar om en känsla av valfrihet hos 

eleverna istället för kontroll. Han menar att eleverna ska få känna glädje och intresse inför en 

uppgift. Lärarna i denna studie går ofta in och guidar eleven när de redan valt bok, indirekt 

talar de om för eleven att de valt fel bok. Det är inte lätt för eleverna att välja rätt bok om 

läraren inte ger dem några verktyg för det. Inte heller utvecklas elevens förmåga att välja bok 

om någon mer kunnig inom området, i detta fall läraren, endast hänvisar till en annan bok som 

de anser passa bättre. Det gäller att skapa förståelse för att olika böcker är olika svåra och har 

olika syften. När eleverna vet det kan de göra val som passar dem, deras intressen och 

sinnesstämning för tillfället och det ökar den inre motivationen för uppgiften.  

6.2.1.2 Gemensamma läsningen 

Den gemensamma läsningen sker i olika konstellationer i olika klassrum. Många av lärarna 

använder sig av högläsning där eleverna passivt lyssnar och läraren lyfter eventuella svåra ord 

eller händelser som kräver diskussion. Men den gemensamma läsningen kan också ske på 

andra sätt, många av lärarna arbetar med gemensam läsning där alla eleverna läser samma bok 

och sedan bearbetas den på olika sätt. Hall (2007) menar att särskilt högläsning är 

betydelsefull framför allt för nybörjare då läraren hela tiden finns med som ett stöd. Läraren 

kan modellera hur eleverna ska ta sig an en text och hur de ska gå tillväga när de stöter på ett 

problem med texten. Det räcker alltså inte endast med själva läsningen. Eleverna måste få 

verktyg och kunskaper av läraren. Alla lärare i studien arbetar med gemensamläsning och 

bearbetar den på olika sätt.  

Valet av bok är kanske det mest betydelsefulla när det kommer till högläsning. Alla lärare tar 

på ett eller annat sätt hjälp av någon när de ska välja bok. Några tar hjälp av kollegor, andra 

av bibliotekarier, allt beror på vad som finns tillgängligt. Huvudsaken är att boken alltid är 

vald med omsorg och att den är relevant för syftet med högläsningen. Det finns flera olika 

tillvägagångs för att välja bok och Hall (2007) listar några riktlinjer, men understryker att 

läraren ska lita på sitt eget omdöme, det är läraren som känner eleverna i klassen och har bäst 

insyn i alla elevers förutsättningar och behov. Läraren vet helt enkelt själv bäst vilken bok 

som passa klassen. Den första av Halls riktlinjer är att ta hjälp, av kollegor, bibliotekarier eller 

boklistor. Det är något alla lärare gör och de diskuteras mycket kollegorna emellan. Att läsa 

högt gynnar framför allt de svaga läsarna och det får ta del av böcker de kanske inte klarat av 

på egenhand.  

Sandra, Malin och Daniel arbetar alla ämnesöverskridande med den gemensamma läsningen 

och involverar den i till exempel SO-undervisningen eller så använder de boken som en 

inkörsport till diskussioner om, för klassen, aktuella ämnen. Att arbeta på detta sätt gör att 

lärarna verkligen tar sig tid för högläsning, då det ofta är något som blir åsidosatt för annat, 

men involveras läsningen med andra ämnen upplevs inte tiden som lika bortkastad. Hall 

(2007) menar att lärare ofta är medvetna om hur betydelsefull den gemensamma läsningen är 

men att den blir åsidosatt för annat. Klara och Lisbet tar upp precis detta under sin intervju 

och säger att de inte läser högt lika mycket som de önskar.  
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6.2.2 Lärarens inställning till elevers val av böcker 

Under denna rubrik kommer läraren syn på elevers val av bok diskuteras utifrån två olika 

aspekter, elevens kön och läskunskap.  

6.2.2.1 Med avseende på kön 

Här är kanske lärarna mest splittrade i sina åsikter. Några tycker det är jättestor skillnad på 

vad pojkar och flickor läser, andra tycker inte alls det är någon skillnad. Anita upplever inte 

någon större skillnad på flickor och pojkars val av böcker utan tycker att alla just nu gärna 

läser fantasy. Fantasy som kan ses som en typisk killig genre, men läses idag flitigt av både 

flickor och pojkar. Regina lyfter Harry Potter serien av Rowling (1999) och menar att den har 

ökat elevernas intresse för just den genren. Även eleverna lyfter Harry Potter böckerna och de 

menar att de är intresserade av de böckerna för de sätt filmerna och tycket de var bra.  

De lärare som upplever en skillnad mellan flickor och pojkar menar att flickorna hellre läser 

om relationer och känslor medan pojkar hellre håller sig till faktaböcker eller böcker om 

spelen de spelar, teknik och humorserier. Connell (2000) menar att pojkar vanligtvis inte läser 

böcker om känslouttryck då det är långt ifrån den maskulina arbetsvärlden och det saknar 

fasta regler. Malin tycker sig också se att pojkar nästan uteslutande väljer böcker med en 

manlig huvudkaraktär, och hon upplever det som väldigt svårt att motivera pojkarna att läsa 

något med en kvinnlig huvudkaraktär. Där tycker hon att flickor är mer öppna och läser 

böcker med både manliga och kvinnliga karaktärer. Brink (2000) menar att detta beror på att 

pojkflickan är mer accepterad i dagens samhälle än den feminina pojken. Problemet har alltså 

inte sin grund i läsningen, snarare i samhället som helhet och vår syn på feminint och 

maskulint.  

Att ha förebilder är viktigt för alla, framför allt för barn och unga. Millard (1997b) lyfter de 

läsande förbilderna och deras betydelse för barns läsutveckling. Föräldrar, lärare och 

bibliotekarier är de läsande förebilderna de allra flesta eleverna kommer i kontakt med. Dessa 

förebilder är ofta kvinnor. Millard har med sin undersökning kommit fram till att den 

föräldern som barnen anger som den största läsaren och förebilden i familjen är just mamman. 

Molloy (2013) menar att anledningen till att pojkar läser allt mindre och mindre är för att de 

inte ser sina manliga förebilder läsa. Samma problem uppstår när eleverna kommer i kontakt 

med de läsande förebilderna i skolan, läraren och bibliotekarien. Båda dessa yrken är 

kvinnodominerade, av de lärarna som deltagit i denna undersökning är nio kvinnor och  en 

man. Inte heller här får pojkarna den manliga läsande förebilden de kanske behövt. Detta visar 

sig när eleverna tillfrågas om de tycker att vuxna kommer med bra tips, flickor är väldigt 

positivt inställda till tips från vuxna, hela 81 % anger att de tycker vuxna kommer med bra 

tips. Jämfört med 47 % av pojkarna. Inte så konstigt med tanke på att den vuxna personen 

som tipsar om böcker med stor sannolikhet är en kvinna.  

6.2.2.2 Med avseende på läskunskaper 

De flesta av lärarna upplever att det framför allt är de svaga läsarna som behöver hjälp att 

välja böcker, då de har svårt att välja böcker på en lämplig nivå. Elever som är svaga läsare 

väljer enligt de flesta deltagande lärarna för svåra böcker. Böcker som de sedan inte klarar av 

att läsa eller förstå. För att förbättra sin läsförmåga måste eleverna delta i bearbetning av det 



  42 

 

lästa det poängterar bland andra Lundberg (2010), McGeown (2015) och Ross (2001). De 

olika lärarna har olika metoder för att motivera elever som inte kommit så långt i sin 

läsutveckling. Anneli försöker hitta böcker som är åldersadekvata, då hon upplever att de 

svaga läsarna ofta tycker det är lite pinsamt att ha för barnsliga böcker. Hon försöker dock ge 

eleverna självförtroende och skapa en accepterande miljö där det är okej att läsa all typ av 

litteratur. Daniel, som upplever att de svaga läsarna gärna väljer för lätta böcker, försöker att 

variera läsningen så alla ska få sina intressen tillgodosedda. De läser allt ifrån serietidningar 

till klassiker i Daniels klass, men han är alltid lyhörd och försöker alltid se till att alla elever 

får ut något av läsningen. 

Sandra menar att detta är ett stort problem för läslusten att eleverna ständigt väljer för tjocka 

böcker, hon säger att ”Man kan inte ge svaga läsare en för tjock bok, de kan inte ha en bok 

och hålla på att läsa den i ett halvår, de måste få känna glädjen av att läsa ut en bok.”  

Lundberg (2010) menar att en genuin läslust endast kan utvecklas om avkodningen blivit 

automatiserad, innan dess går all energi åt att avkoda och eleven får inte en förståelse för 

texten. Detta pratar även Lisbet och Klara om och menar att många elever ger upp för tidigt 

om de har för svåra böcker, då det är jättejobbigt om all energi ska gå åt till att tyda. Lundberg 

menar att enda sättet att lära sig läsa bra är att läsa mycket. Elever som ständigt väljer för  

svåra böcker får en negativ självbild och anser sig själv som sämre än vad de i själva verket 

är. De hamnar i en ond spiral och eftersom de tycker att de är dåliga på att läsa, läser de 

mindre och då sjunker deras läsförmåga. Detta fenomen nämner bland andra Reichenberg 

(2006) som Matteuseffekten.  

6.2.3 Vad påverkar eleverna i deras val av skönlitteratur i skolan? 

Att barn läser mindre och mindre är tydligt, och det syns även i den sjunkande PIRLS 

resultaten (Skolverket, 2012). Många av lärarna i undersökningen menar att det är mycket 

annat som lockar eleverna, till exempel TV, spel och internet. Regina är den enda som skiljer 

sig från de åsikterna. Hon tycker att de nya medierna och elevernas andra intressen ökar 

läslusten om de tas med i undervisningen på rätt sätt. Kan läraren använda detta på rätt sätt 

ökar även intresset för läsningen. Johnsson-Smaragdi & Jonsson (2006) är inne på samma sak, 

de ser att läsintresset har sjunkit men de kan inte bevisa att det är på grund av tv eller andra 

nya medier. De menar att skolan måste se över hur de använder sig av litteratur i 

undervisningen, och vilken attityd de har gentemot skönlitteraturen. Regina har med hjälp av 

elevernas fritidsintressen lyckats motivera eleverna att läsa skönlitteratur, och väljer gärna 

litteratur som avspeglar elevernas fritidsintressen. Istället för att se elevernas andra intresse 

som ett hinder, involverar hon det i undervisningen och på så sätt motiverar hon dem att läsa. 

Lundberg (2010) menar att det enskilt viktigaste när det kommer till läsundervisning är att 

eleverna läser, och att de läser mycket. När eleverna fick svara på varför de valde en bok, är 

det ett par elever som nämner att de sett filmen och därför ville läsa boken, en elev nämnde att 

hen var intresserad av att läsa på engelska och valde därför gärna böcker på engelska. Att vara 

lyhörd och intresserad av elevernas intressen är en stor fördel och visar sig läraren intresserad 

ökar de förtroendet mellan dem.  

Lärarna i studien har flera bra tillvägagångssätt när det kommer till att bearbeta det lästa och 

alla menar att det är viktigt att just bearbeta läsningen för att eleverna ska få ut något av det. 
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Eleverna måste känna en mening med det de gör, att endast läsa en bok för att sedan gå vidare 

till nästa är inte särskilt motiverande eller kunskapsutvecklande.  Regina säger att ”Läsning är 

självklart för den som kan men inte för den som inte kan.” Att jobba gemensamt med 

skönlitteratur gör att fler elever kan få ut mer av läsningen och på så sätt successivt bli bättre. 

Detta är ett bra exempel på Lev Vygotskij syn på lärande, då han menar att elever lär sig i 

samspel med andra (Imsen, 2006). Elever som aktivt deltar i aktiviteter som rör läsningen 

förbättrar sin läsförmåga och utvecklas som läsare. Men för att delta krävs det att eleven har 

en relativt god läsförmåga (McGeown, 2015). Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilka 

elever som finns i klassen och vilka förutsättningar de har, för att sedan skapa 

undervisningsmoment som alla kan få ut någonting av. Lena poängterar att det är viktigt att 

eleverna känner sig sedda i sin läsning och att de får ett forum att prata om den.  

Det vanligaste tillvägagångsättet bland eleverna när de ska välja en ny bok var att läsa på 

baksidan. Handlingen i boken kan alltså tolkas som det enskilt viktigaste för eleverna. Men 

det finns andra syften med boken än njutningsläsning. Ohlhausen & Jepsen (1992) menar att 

det kan vara för att träna på läsförmåga, för att träna på nya lässtrategier eller för att lära. Att 

lära eleverna att det finns olika böcker för olika syften är enligt dem ett viktigt steg mot att 

skapa läslust. Eleven måste själv vara medveten om vad syftet med läsningen ska vara för att 

kunna göra ett så bra och medvetna val som möjligt. Det är också motiverande för eleverna att 

veta för vilket syfte de läser en viss bok. Är de medvetna om att de läser en bok för att 

utveckla sin läsförmåga är det kanske lättare för dem att acceptera att en bok är lite svårare att 

ta sig igenom. Med den inre motivationen, vetskapen om att de utvecklar sin läsförmåga, har 

de större möjlighet att ta sig igenom boken trots att de kan uppleva den som utmanande.  

6.3 Avslutande diskussion 

Läsförmåga är en otroligt viktig färdighet att ha och kraven på elevernas läsning ökar desto 

högre upp i årskurserna de kommer. De går från att lära sig att läsa till att lära genom läsning. 

För att öva upp och bibehålla läsförmågan måste eleverna läsa och läsa mycket, det menar 

både forskare och aktiva lärare. Eleverna ska i skolan utveckla en livslång läslust och här har 

läraren en nyckelroll. Läraren ska skapa och utveckla lärmiljöer som främjar och tillgodoser 

elevernas möjlighet att engagera sig i sin egen läsutveckling. Min första uppfattning om hur 

valet av böcker i skolan går till bekräftas av studiens utfallsrum. Eleverna lämnas ofta fria i 

sina val utan kunskap och verktyg för hur de ska gå tillväga när de väljer en ny bok. Blir det 

fel går läraren in och rättar till det genom att hänvisa till en ny enligt dem bättre bok för 

eleven. Oftast utan mer förklaring än att den boken är väl kanske lite för svår för dig eller om 

du ska utveckla din läsförmåga måste du läsa den här boken i stället. Hade läraren istället i 

förebyggande syfte lärt ut olika tillvägagångssätt för att urskilja olika böckers syfte och 

svårighetsnivåer hade det kanske i det långa loppet underlättat för både lärare och elever. 

Eleverna hade fått känna en känsla av självständighet och motiverats av att de själva valt 

böcker som passar dem och syftet med läsningen. Målet med skolan är trots allt att ge 

eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor, förmågan att välja bok är ofta förbisedd men 

kanske kan den vara en nyckel till att öka den kraftigt nedgående läslusten.  
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6.4 Vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur läslusten påverkas av olika sätt att välja 

böcker. Att djupare, mer uttömmande och under en längre tid verkligen jämföra de olika  

tillvägagångssätten av valet av böcker. Hur och vilka tillvägagångssätt som motiverar 

eleverna. Hur fungerar det i praktiken att läraren/bibliotekarien uteslutande väljer böcker till 

eleverna och vad det gör med elevernas läslust och läsutveckling. Hade det fungerat att lära 

eleverna olika tillvägagångsätt för att välja böcker och hur hade det motiverat eleverna? Eller 

är det bästa tillvägagångsättet kanske en kombination av flera olika tillvägagångssätt.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Här nedan redovisas de frågor som använts som underlag för intervjuer som genomförts. De i 

kursivtext är medintervjuarens underlag.  

Har skolan något skolbibliotek, finns det en bibliotekarie?  

Vid vilka tillfällen får eleverna möjlighet att välja böcker?  

Hur fungerar det när eleverna väljer böcker till tystläsningen?  

Hur fungerar det när du/eleverna väljer böcker till andra tillfällen? Som till exempel vid 

högläsning?  

Hur upplever du att valen av skönlitteratur går till? Lyssnar eleverna på tips från läraren eller 

en eventuell bibliotekarie? Får eleverna tips någon annanstans ifrån?  

Kan du se något samband mellan de böcker barnen väljer och de läskunskaper de har?  

 Kan du se något samband mellan de böcker barnen väljer och vilken kön de har?  

Finns det några typiska flick- respektive pojkböcker som du kan tyckas urskilja i din klass/på 

skolan? Vilka? Har de något samband? 

Finns det någon rutin för att presentera (nya) böcker för eleverna? Vem och hur?  

Använder du dig av tyst läsning i din undervisning? Varför? 

Är den tysta läsningen planerad på något sätt? Hur? 

Hur mycket tid ägnar sig eleverna åt tyst läsning och hur ofta (gällande skönlitteratur, 

exempelvis per vecka)?  

Sker uppföljning av det eleverna läst? I vilken form sker i så fall denna uppföljning?  

Vilka fördelar ser du med tyst läsning? Nackdelar? 

Hur genomförs den tysta läsningen rent praktiskt i klassrummet (elevernas placering, miljön i 

övrigt)? Anser du att miljöns utformning har betydelse för läsningen? 

Vilka förmågor förväntar du dig att eleven ska utveckla i samband med den tysta läsningen? 

Vilka mål förväntar du dig uppnå? 

Hur bedöms elevernas förmåga av läsförståelse i samband med den tysta läsningen? Kan du 

se några resultat av den tysta läsningen? 

Eleverna kan använda olika lässtrategier i samband med den tysta läsningen. Finns det idag 

något arbete kring detta, och hur ser det i så fall ut? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till grundskollärare för årskurs 4-6 vid Luleå Tekniska 

Universitet. Vi är just nu inne på vår sista termin och det innebär att vi skriver 

examensarbete. Våra arbeten handlar om individuell läsning och hur böckerna väljs till den. 

Vi behöver nu era barns hjälp, vi vill veta lite hur de tänker kring dessa ämnen.  Vi kommer 

därför att nästa vecka komma till ditt barns klass och ställa lite frågor, i enkätform och i 

kortare gruppintervjuer. Frågorna kommer att beröra läsning av skönlitterratur och hur 

barnen tänker när de väljer nya böcker att läsa. Huvudfokus ligger dock på läraren och hur 

hen arbetar med dessa ämnen och elevernas tankar och svar kommer vara ett litet 

komplement det.  

 

Både enkäterna och intervjuerna kommer att ske helt anonymt och i arbetet kommer varken 

ert barns namn eller skolan publiceras.   

Har ni några frågor eller om ni inte vill att ert barn ska delta hör av er till undervisande lärare 

eller till oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Frida Eriksson & Elisabet Clausén 

Frieri-2@student.ltu.se 

Elicla-0@student.ltu.se 
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Bilaga 3 – Enkätfrågor 

Frågor om böcker och hur du väljer dem.  

(  ) Flicka      Ålder:_______________ 

(  ) Pojke   Årskurs:_______________ 

1. När läser du?  

(  ) Bara i skolan 

(  ) Bara hemma 

(  ) Både hemma och i skolan 

2. Tycker du det är kul att läsa? 

(  ) Ja  

(  ) Nej 

3. Vilken är den senaste boken du läst/läser just nu? (Skriv titel och författare) 

 

 

4. Varför valde du den?  

(  ) Läste på baksidan 

(  ) Min lärare valde den 

(  ) Tycker om den genren (till exempel fantasy, deckare, eller hästböcker) 

(  ) För den hade lite sidor 

(  ) För den hade mycket sidor  

(  ) Fick tips av kompis 

(  ) Fick tips av en vuxen (till exempel bibliotekarie, lärare eller förälder) 

(  ) Har läst böcker av samma författare innan  

(  ) Jag har läst boken förr och vet att jag tycker om den  

(  ) Jag tittade på texten i boken 

(  ) Annat______________________________________ 

5. Tycker du att vuxna, till exempel lärare eller bibliotekarier brukar komma med bra tips på 

böcker? 

(  ) Ja 

(  ) Nej  

5b. Om Nej, varför inte? 

(  ) De tipsar om för svåra böcker 

(  ) De tipsar om för lätta böcker  

(  ) De tipsar om tråkiga böcker 

(  ) Annat_______________________________ 
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6. Hur brukar du göra när du väljer en ny bok? (Du kan välja fler alternativ) 

(  ) Framsidan ska se rolig ut 

(  ) Jag har läst böcker av författaren förut 

(  ) Lyssnar på tips från en vuxen (till exempel bibliotekarie, lärare eller förälder) 

(  ) Lyssnar från tips från en kompis/klasskamrat 

(  ) Väljer en genre som jag tycker om  (till exempel fantasy, deckare, eller hästböcker) 

(  ) Läser sammanfattningen på baksidan 

(  ) Läst en recension på internet/i en tidning 

(  ) Jag brukar låta en vuxen bestämma 

(  ) Jag bara tar en 

(  ) Väljer gärna en med lite sidor 

(  ) Väljer gärna en med mycket sidor  

(  ) Vill helst att boken är lättläst 

(  ) Tittar på storleken på texten 

(  ) Annat_______________________________ 

 

6b. Vilket av alternativen i förra frågan tycker du är allra viktigast när du väljer en ny bok?  

 

 

7. Vilken är den bästa bok du läst? (Skriv titel och författaren om du minns)  

 

 

8. Varför valde du den? 

(  ) Läste på baksidan 

(  ) Min lärare valde den 

(  ) Jag tycker om den genren (till exempel fantasy, deckare, eller hästböcker) 

(  ) Fick tips av kompis 

(  ) Fick tips av en vuxen (till exempel bibliotekarie, lärare eller förälder)  

(  ) Den hade lite sidor 

(  ) Den hade mycket sidor 

(  ) Har läst böcker av samma författare innan 

(  ) Jag tittade på texten i boken 

(  ) Annat_____________________________________ 

 

Tack för hjälpen!  


