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Bakgrund: Lärande har i alla tider stått i fokus. Idag har man ett nytt sätt att se på kunskap, 
och hur man kan nå denna kunskap genom hela livet, med just det livslånga lärandet som 
grund. Utvecklingen i dagens samhälle och skola går mer och mer mot att se eleverna som 
enskilda individer med egna förmågor, erfarenheter och möjligheter, snarare än att se dem 
som tomma kärl som förväntas fyllas med allehanda kunskap. Den stora frågan blir då hur en 
pedagog kan arbeta med elevens lärande utifrån ett läslustsperspektiv? Vårt gemensamma 
intresse för läsning och svenska som helhet, har lett oss till att undersöka hur pedagogerna 
funderar kring begreppet läsning. 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna med olika läsformer, arbetar 
med elevers läsning i klassrummet. Vi har även som avsikt att undersöka vilka uppfattningar 
pedagogerna uttrycker om läsningens olika former i låg- och mellanstadiet. 
 
Metod: Vår undersökning innefattar kvalitativa intervjuer med pedagoger, utifrån 
halvstrukturerade frågor kring läsning.  
 
Resultat: Vi har fått en inblick i hur sex pedagoger arbetar kring läsning. Det som 
framkommit är att pedagogerna främst har två synsätt på läsning, dels ett instrumentellt 
synsätt, dels ett lustfyllt. Pedagogerna arbetar till stor del medvetet för att främja läslusten, de 
värderar däremot den instrumentella läsningen något högre än läslust. Detta kan kännas som 
oförenligt med den tanken som de flesta av pedagogernas svar speglat: För att kunna nå 
instrumentell kunskap krävs det att eleverna är kapabla att känna läslust. 
 
De yngre eleverna i lågstadiet har inte sällan mer högläsning och lägre krav på sig att uppnå 
den instrumentella kunskapen än de äldre eleverna. Pedagogerna ser, med bara några få 
undantag, litteraturen som ett komplement till läromedel, snarare än tvärt om.  Eleverna delas 
ofta in efter nivå inom klasserna eller grupperna och diskussionen kring starka och svaga 
elever styr hur mycket man relaterar läsningen till instrumentell läsning eller till lustfylld 
läsning. 
 
Valet av litteratur bestäms mycket utifrån pedagogens motiv och den egna motivationen till 
läsning. Variationen i bruket av böcker och annat material är ganska lika mellan de olika 
pedagogerna i vår undersökning. Man har högläsning i viss utsträckning i klasserna och 
talböcker bara till det fåtal elever som man anser ha behov av det. Pedagogerna delar även in 
läsning av skönlitteratur och annan litteratur, i dels träning av språket och dels i läslust. Ofta 
har en form av läsning ett annat, högre mål, som till exempel talbok för att komma igång med 
läsningen, eller för att motivera eller stimulera elevernas läslust. 
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Böcker ska blänka som solar 
och gnistra som tomtebloss 

Medan vi läser böckerna 
läser böckerna oss. 

 
Kan böckerna läsa människor? 

Det kan de förstås! 
Hur skulle de annars veta 

Allting om oss? 
 

Lennart Hellsing 
 
Inledning 
 
Lärande har i alla tider stått i fokus för skolans verksamhet. I dagens samhälle har vi delvis ett 
nytt sätt att se på kunskap – den har blivit en del av debatten. Det har länge diskuterats hur 
lärande kan uppnås på bästa sätt. Finns det en viss metod som vi ska följa? Ska vi göra 
kartläggningar eller vågar vi lita på vår magkänsla för att uppnå det som kan ses som det 
bästa för våra barn? Idag går utvecklingen mer mot att se eleverna som enskilda individer med 
egna förmågor, erfarenheter och möjligheter, snarare än att se dem som tomma kärl som 
förväntas fyllas med allehanda kunskap. ”När barnet är 6-7 år har det redan hunnit suga upp 
en fantastisk mängd kunskaper och vetande: kanske mer än det kommer att lära sig under 
återstoden av sitt liv. Barnet har redan lärt sig bl a ett helt språk - och ibland fler. […] 
Förklaringen till denna fantastiska process är att ett litet barn inom sig har ett gränslöst begär 
att lära.” (Åge 1995, s. 11f) 
 
Beroende på vilken syn man har på barnen, deras uppväxtvillkor och förmågor, blir sättet att 
se på eleven som lärande individ olika. En fråga som diskuterats bland andra, är elevens rätt 
(eller pedagogens förmåga) till ett intresse för lärandet. Hur kan en pedagog arbeta med 
elevens lärande utifrån ett lustfyllt perspektiv? Vi har uppmärksammat att de senaste 
rapporterna från skolverket tar upp hur förskoleklasserna har tagit efter skolans exempel, 
snarare än tvärt om. Skolan har kommit till korta i sin strävan efter att fullt ut införa ett mer 
lustfyllt lärande, vilket är negativt för våra elever. Resultaten har dock vänt under de senaste 
åren, men fortfarande skiljer det mycket mellan olika skolor och kommuner. 
 
I Lpo94 (s. 4) står det att ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära”. Det pedagoger ska sträva efter, är att väcka en 
nyfikenhet hos eleverna till att själva vilja lära sig. Väcker man viljan till att lära, finns det en 
möjlighet att man även väcker elevernas inneboende förmåga till läsandet och det livslånga 
lärandet. Pedagogerna ska kunna ge eleverna en lust till lärandet och, inte minst, till läsandet. 
Litteraturen kan fungera som en arena för samtal gällande relationer, samspel och en tolerans 
mot andra människor, vilket dagens samhälle kräver av våra medborgare. Lpo94 (s. 5) säger 
att ”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa det 
bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” 
Genom att pedagogerna delar med sig av kunskaper, tankar och idéer med varandra, kan de 
bli stärkta i sin roll som inspirationskällor för elever i deras sökande efter kunskap.  
 
Att ge elever en skola som kan uppfylla alla de krav, förväntningar och önskemål som finns i 
skolplaner, läroplaner, är inte alltid lätt. Man ska se till elevernas och föräldrarnas deltagande 
i undervisningen. Pedagogen ska ”… visa respekt för den enskilda individen och i det 
vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.” (Lpo94, s. 6) 
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Vårt gemensamma intresse för läsning och svenska som helhet, har lett oss till att undersöka 
hur pedagogerna funderar kring begreppet läsning. Har pedagogerna tankar kring vad alla 
elever bör ha läst, till exempel det som är en del av vårt kulturarv, eller är det viktigare att 
läsandet skall vara en upplevelse, fyllt av läslust, elevernas egna erfarenheter och önskningar? 
Lpo94 tar upp tre syften som ska verka som grund för undervisningen. Dessa syften är att 
eleven ska vara utforskande, ha nyfikenhet och lust att lära. Dessutom ska varje elev utveckla 
ett eget sätt att lära och ett rikt och nyanserat språk.  
 
Kursplanen i svenska säger att, utbildningen ska ge eleverna ”… möjligheter att använda och 
utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 
skönlitteratur, film och teater”. Eftersom språkförmågan har stor betydelse för eleverna i deras 
fortsatta lärande, är det ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa så goda möjligheter som 
möjligt. Svenska som ämne ska bland annat ge eleverna läsupplevelser och möjlighet att 
utväxla egna erfarenheter kring ämnet. För elevernas personliga identitet har språket och 
litteraturen stor betydelse. Ämnet svenska har som första syfte att främja elevernas förmåga 
att tala och skriva väl. Det skriva ordet har en stor betydelse i samhället och ställer krav på 
elevernas förmåga att bearbeta texter och den allmänna språkförmågan. Kursplanen i svenska 
säger även att:  
 

Eleven skall 
– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder 
samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
sammanhängande samt kunna reflektera över det […].” (Skolverket 2000) 

 
Vi vill även se hur pedagogerna förhåller sig till eleven som läsare. Vad är viktigt med 
litteraturen och varför är det viktigt? Lpo94 säger att ”Medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (s. 2). 
Är det elevens vilja att läsa som skall styra och är det i så fall pedagogens uppgift att hitta 
litteratur som passar elevens läsnivå? Ska läsning leda till elevens självbild och 
identitetsbyggande, eller är det en del av lärprocessen? Tänker pedagogerna i dessa banor när 
de planerar lektionerna? 
 
Vår studie avser att försöka belysa pedagogernas tankar kring, och om läsning, och då främst 
vilka aspekter av läsning som väger tyngst. Hur pedagoger arbetar med läsning och hur de ser 
på läsandets vikt för eleven är en viktig del av vår uppsats. 
 
Eftersom kursplanen i svenska talar om vikten av läsning för upplevelsen, identitetsbyggandet 
och för den allmänna språkförmågan, är vi intresserade av hur pedagoger resonerar och 
arbetar med de olika former av läsning som förekommer i skolan och hur de får dessa mål att 
gå ihop. Vilka konflikter kan pedagogerna se och hur legitimerar de val av form? Kursplanen 
i svenska poängterar vikten av att undervisningen ska ålderanpassas och vi vill därför se om 
åldern spelar en viktig roll, eller om pedagogerna anpassar undervisningen efter andra 
kriterier. 
 
 
Syfte och problemformulering  
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna genom olika läsformer arbetar med 
elevers läsning. Vi har som avsikt att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna uttrycker 
om läsningens olika former i låg- och mellanstadiet. 
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• Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna kring läsningens olika former i låg- och 
mellanstadiet? 

 
• Skiljer sig arbetet med läsningen mellan olika åldrar i låg- och mellanstadiet? 
 
• Hur skiljer pedagogerna mellan olika former av läsning? Varför skiljer de mellan 

dessa olika former? 
 
• Vilka former prioriteras, och varför? 
 
 

Forskningsbakgrund 
 
1842 infördes folkskolestadgan i Sverige och detta innebar att det var skolans ansvar att lära 
barn läsa och skriva. Precis som idag, började skolan först när barnen var sju år, vilket 
medförde att man började tala om läsmognad. I och med att man införde detta begrepp, 
befästes skolans ansvar för barnens läsning och skrivning. Man skulle lära sig läsa så som 
skolan ville – genom att man mekaniskt lärde sig utantill-kunskap och genom att man 
kopierade det läraren hade att erbjuda. (Åge 1995) 
 
Lärande 
 
Under de första åren, upp till sex, sju års ålder, lär sig barnen kanske mer än de kommer att 
lära sig under resten av sina liv. De kan ha lärt sig ett eller flera språk, på en bråkdel av den 
tid det hade tagit oss vuxna. Åge (1995, s. 11f) säger att: ”Förklaringen till denna fantastiska 
process är att ett litet barn inom sig har ett gränslöst begär att lära.” Ahlén (2005) påpekar, att 
för varje år lägger skolan allt större och tyngre krav på eleverna. Kraven på läsförmåga, 
ordkunskaper, ordförråd och begreppsbildning ökar främst i årskurs tre och fyra i skolan. 
Läromedlen blir avsevärt svårare för eleverna att tolka både lästekniskt innehållsmässigt och 
genom att materialet blir mer abstrakt. Elever med läs- och skrivsvårigheter får sträva med 
avkodning snarare än att koncentrera sig på innehållet. Det ställs större krav på elevernas 
minne. Ahlén skriver att för att bli en duktig läsare, måste man läsa. Hon citerar Margareta 
Grogarn som säger att: ”Läs 10 minuter per dag, men läs så du begriper” (s. 33f).  
 

Det behövs många fler roliga, lättlästa, bra, inte så barnsliga böcker för denna ålder! 
Det är nu som man på allvar upptäcker dem som har svårigheter med läsningen och 
skrivningen. […] Nu går det inte att vänta längre, utan de som har svårt med läsningen 
måste få hjälp så att de kan klara att läsa så bra som möjligt innan självförtroendet knäcks 
och innan de kommer upp i de högre klasserna då texterna blir ännu svårare. ’Larmet’ 
brukar gå i skolår fem, om inte förr. (Ahlén 2005, s. 33f) 

 
Ahléns text påvisar att det stöd som eleverna får, ofta kommer för sent, vilket kan leda till 
ödesdigra konsekvenser för elevens läsning: 
 

Att arbeta förebyggande ger alltid bättre resultat än att i efterhand försöka bryta och 
kompensera […]. Det gäller för alla inblandande att vara engagerade, väcka intresse för 
språket, locka fram nyfikenheten hos barnet och försöka få arbetet med språket och 
läsning att bli så roligt, omväxlande och stimulerade som möjligt. (1998, s. 40) 

 
Hur ska vi kunna få eleverna att se det lustfyllda i läsningen, om de bara ser det svåra med 
det? Det är i de lägre åldrarna som man måste passa på att locka fram en lust till lärande, 
precis som man i de äldre åldrarna måste göra arbetet så pass fängslande för eleverna, genom 
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att fånga deras intressen, att de blir medryckta av arbetet. Man får dock inte glömma att även 
om barn lär sig mest under de första åren, så sker den fortsatta språkliga 
kompetensutvecklingen under hela skoltiden. Eleverna skaffar sig bättre förståelse för 
språkliga regler i ett konstant samspel med pedagoger, andra vuxna och de texter de läser. 
(Evenshaug & Hallen 2001) Alla elever kommer inte till skolan med berättelser och sagor. De 
kommer inte alltid från trygga hemförhållanden, som ger dem möjlighet att pröva sina inre 
förmågor. ”Men alla barn kommer till skolan med erfarenheter, som de ska få möjlighet att 
klä i språk, möjlighet att förvalta och vidareutveckla. Barn ska få möjlighet att känna sig 
stolta över sig själva. Hela hemligheten med läsning och språk finns här, att barnet får nära sin 
nyfikenhet och att vi vuxna tilltror barnet dess kompetens.” (Norberg 2003, s.13) 
 
Att nå en kunskapstörst och ett engagemang för innehållet hos eleverna och för att dessutom 
kunna få dem att reflektera och lära sig av texten, kräver att texten som de läser känns 
meningsfull. Detta innebär dock inte att man som pedagog enbart ska utgå från elevernas 
intressen, utan att man även klarar av den svåra balansgång som det innebär att kombinera 
intresset hos eleverna, med det ämne som de har till hands. (Pramling Samuelsson & Sheridan 
1999) Man ska inte glömma att elever lär sig under hela sin skolgång, vilket innebär att man 
som pedagog har oändliga möjligheter till variation. Åge (1995) menar att man genom tidig 
språkstimulans och rätt uppsättning metoder, eventuellt kan ”eliminera” 90 % av alla med läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Eleverna kan många gånger förvåna. Får de arbeta med det som intresserar dem och dessutom 
får möjlighet kan se ett klart syfte med arbetet, medför det att motivation för och lust till 
lärandet underlättas. Det är en del av pedagogens uppgift att förmedla kunskap, men precis 
som McNiff (2003) skriver i början av sin bok, vem är det som bestämmer vilken kunskap 
som är värdefull, och i så fall, med vilken rätt? ”Which knowledge is valuable? Whose 
knowledge is valued? What do we use your knowledge for? Answers depend on values.” (s. 
1)  
 
Läsning 
 
Om man slår upp ordet Läsning i Nationalencyklopedin kan man läsa Ingvar Lundbergs 
(elektronisk) definition av ordet:  
 

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 
omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 
avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 
skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 
läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl.  

 
Hur kan man då tolka detta? Att en elev i början av sin läsning, kommer att kräva mycket av 
oss pedagoger, i form av tid och möjlighet till övning – det vill säga läsning? Att en elev ska 
ges tillfällen att göra sig förtrogen med skriven text och att texten även ska kunna förstås av 
eleven? Hur ska pedagogen då göra för att denna förståelse ska kunna uppnås? 
 
Elever behöver få möjligheten att själva leta bland alla slags böcker, som kan tänkas motsvara 
de behov, det utvecklingsstadium och den personlighet som eleven har. För att få en väl 
fungerande läsmiljö, så som Chambers (1995) beskriver i sin bok Böcker omkring oss : om 
läsmiljö, är det viktigt att eleverna får bokbotanisera fritt. Detta gäller inte minst de elever 
som kommer från bokfattiga hem och som mer än andra elever måste få möjligheten att lära 
känna sig hemma bland de oftast ”förbjudna” platserna såsom bibliotek och bokhandel. 
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Chambers beskriver hur bokfattiga familjer kan ha svårt för att se det positiva med att själva 
äga böcker, speciellt då man oftast har ett bibliotek där man gratis kan njuta av böcker. 
 

Alla föräldrar vill säkert att deras barn ska få en bra utbildning, och de vet kanske också 
att läsning är grundläggande för att åstadkomma detta. Men eftersom bokägande ligger 
långt ifrån det accepterade sociala mönster de vuxit upp med och lärt sig se som normalt, 
har de svårt att förstå hur stark koppling det finns mellan att äga böcker och att verkligen 
lära sig att uppskatta dem, mellan att köpa böcker och att verkligen läsa dem. (s. 76) 

 
Även att läsa, men bara uteslutande läsa samma slags böcker, döms ut av Chambers (1994). 
Det hävdar hon: ”[…] är att läsa som om jorden vore platt. Läsaren kan fortsätta läsa utan att 
någonsin upptäcka (eller vad värre är – inte vilja upptäcka) att jorden är rund, pluralistiskt och 
mångfacetterad.” (s. 14) 
 
Norberg (2003) tar upp uppdelningen i skolbok, bänkbok och skönlitterär bok. Denna 
uppdelning rangordnar böckerna och placerar läroboken överst och den skönlitterära boken 
längst ner. Han anser att pedagoger vill följa en skolbok trots utbudet av barnlitteratur. ”Vi 
måste våga överge läseboken till skönlitteraturen och det rika utbud som vi faktiskt har inom 
räckhåll.” (s. 21f) 
 
Av de tre variablerna, avkodning, förståelse och motivation, som Ahlén (1998) gör gällande 
att läsningen är beroende av, måste avkodningen först ske automatiskt och utan att eleven ska 
behöva tänka på det, innan den kan förstå vad som läses. För att detta ska vara möjligt, måste 
bokens innehåll och stimulansen i omgivningen motivera eleven att läsa böcker. Detta kan 
uppnås med bland annat språklekar, högläsning och genom att öva på det talade språket. 
”Motivationen gynnas av ett arbetssätt i klassen som uppfattas som lustfyllt av barnen och 
som ger utrymme för fantasi och variation.” (s. 31f) Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) betonar vikten av en kompetent pedagog som klarar av den svåra balansgången mellan 
stora barngrupper, barnens intressen samt att samtidigt klara av att hålla kvar elevernas 
intresse till lärande och ämnet. Eleverna skall kunna klara av uppgifterna, men ändå kunna få 
nya utmaningar för att inte tappa intresset. Elbro (2004) beskriver läsning som ett 
tillämpningsämnesområde. Han förklarar att läsning ska ses som en konst, en förmåga ett veta 
hur man gör när man läser, att veta hur man går vidare i sin läsutveckling, vilka svårigheter 
som finns, ”[…] hur man med fördel kan undervisa i läsning och vad som är utmärkande för 
och orsak till svårigheter med att läsa.” (s. 14) Att man enbart ska se på läsfärdigheter i 
skolan, har man som ambition att förändra med hjälp av den allmänpedagogiska syn som 
gäller i dag. Eleverna ska styras in på en mer informell undervisning för att utveckla de 
”mjuka” egenskaperna så som spontanitet, nyfikenhet och läsglädje. Forskningen har dock 
inte vid ingången av denna uppsats, lyckats nå resultat som stödjer någon av dessa 
inriktningar. 
 
Debatten kring läsningens metodik har länge gått mellan att lära sig utifrån helordsmetoden1 
och mellan att utgå från bokstäver och delar av ord: ljudmetoden. Ett tredje alternativ som 
kommit på senare tid, är att utgå från barnets talspråk vid läsinlärning. Lundberg säger att det 
har varit, och är, svårt att bevisa vilket sätt som rent vetenskapligt är den bästa metoden, men 
som han nämner, är pedagogerna oftast mer benägna att arbeta med läsning genom en 
kombination av samtliga metoder. Problem som kan uppstå, beror delvis på att våra elever 
sällan kommer till skolan utan tidigare kunskaper kring läsning, och det är då vår uppgift att 
individualisera undervisningen och se till varje enskild elevs förutsättningar. Delvis beror 

                                                           
1 not: Man utgår från hela ordbilden för att sedan arbeta sig ner till de olika delarna. Motsatsen är att utgå från en 
del (bokstäver, fonem) för att sedan lära sig att bygga upp hela ordet. 
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problemen på att språket i böckerna kan vara svårbegriplig. För en elev med god förförståelse, 
behöver inte texten automatiskt bli lättbegriplig och lättläst, om den är uppbyggd av svåra och 
långa meningar med många helt nya ord för eleven. (Lundberg i NE) 
 
Vill man arbeta med böcker för eleverna som ligger på olika nivåer finns det många 
valmöjligheter. Främst klassikerna, finns ofta på inte mindre än fyra olika nivåer: originalet 
som ofta är långt och svårläst, en ungdoms- och barnvariant av denna, en bearbetad 
lättlästversion och nuförtiden, finns många böcker även inlästa på talbok, antingen originalet 
och/eller den bearbetade versionen. Facklitteraturen som man brukar i skolan, är oftast ännu 
lättare att få i olika versioner. Mycket av den informationen som finns i läroböckerna, finns 
även tillgänglig på nätet eller på cd-rom (Ahlén 2005). En av rädslorna, eller fördomarna, hos 
pedagogerna ute på skolorna, är att eleverna ska sluta ”läsa” om de får möjligheten att höra på 
talböcker. Angående just talböcker skriver Ahlén (1998) att: 
 

Ett av de viktigaste resultaten, förutom att läsintresset, läsglädjen och läskunskapen 
ökade, var att när den första nyfikenheten på talböcker var stillad, tröttnade de barn som 
inte hade behov av att få boken genom örat (det gick för långsamt att läsa på det viset), 
medan de som behövde stödet kunde fortsätta läsa dem. (s. 41) 

 
En av de författare som vi genom vår utbildning kommit mest i kontakt med, är Aidan 
Chambers. Hennes böcker tar upp viktiga aspekter kring konsten att läsa, kring konsten att 
kunna få våra barn att läsa. Chambers (1995) poängterar ”sanningen”, den specifika 
nödvändigheten av att ge tid till läsning. En del av läsandet kan gå lätt, som till exempel att 
läsa skyltar och annat som finns runt omkring oss hela tiden, medan annat kräver större 
engagemang, koncentration och vilja av läsaren: 
 

Viss slags text, som kvällstidningarnas nyheter till exempel, kan läsas mycket fort och det 
samtidigt som vi gör något annat och pratar dessutom. Men böcker, och då i synnerhet 
litterära verk, tar inte bara jämförelsevis lång tid att läsa utan kräver också 
uppmärksamhet och koncentration. (s. 14) 

 
Chambers skriver även om hur man på bästa sätt kan hjälpa en läsare under utvecklingen 
genom att uppmuntra och bekräfta även de små delarna som hör till läsning. Till dessa delar 
räknar Chambers sådant, som att alls ta sig till bokhyllan, till biblioteket, att titta på böcker, 
eller att rent av plocka till sig en bok för att i nästa stund lägga tillbaka den och leta vidare. 
”Att bestämma ifall den är värd mer tid eller om man ska ta en annan i stället är att lyckas. Att 
slå sig ner och börja ”läsa” är att lyckas.” (s. 14) Regelbunden läsning är grunden för att man 
ska kunna lära oss att hålla koncentrationen en längre tid och för att man ska kunna få den 
positiva upplevelsen som läsning kan innebära. De böcker man läser ska kännas värda den 
mödan man är beredd att lägga ner på dem och de ska kunna läsas i en miljö som inte stör. 
Den miljö som ska inspirera till läsning ska vara avsedd enbart för läsning. I sin bok har 
Chambers en underbar kommentar från en elev, där vikten av ett utrymme vigt enbart till 
denna aktivitet, tydligt framgår: ”’När du går och handlar mat’, sa han ’brukar du då laga och 
äta maten i affären där du köpt den? Nej, självklart inte. För mina elever är biblioteket som en 
affär. Det är där de gör sitt ’bokhandlande’, de pratar med mig och med sina kompisar om vad 
de ska välja och vad som är bäst. Men när de valt går de helst någon annanstans för att läsa. 
Precis som man går hem för att laga och äta maten man köpt.’” (s. 38)  
 
Enligt Lundqvist (1984) så kan böcker klassas som antingen bokhandels-, biblioteksböcker 
respektive kioskböcker. Dessa sistnämnda böcker klassar hon som masslitteratur eller 
skräplitteratur med kriterierna att de är hårt genrebundna exempelvis kärleksromaner, 
agentböcker, mysterieböcker, deckare etcetera. som säljs i stora kvantiteter till ett lågt pris. De 
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dyra böckerna vill aktivera människor, provocera dem och bygger inte sällan på forskning 
kring den miljö som den placerar sig på. Ett ytterligare kännetecken är att det enbart är 
bokhandels- och biblioteksböcker som recenseras. Det är dessa böcker som är intressanta och 
där författaren är intresserad av responsen av sitt verk. 
 
Uppföljning av litteraturarbete 
 
”Att undervisa i litteratur är inte bara att få eleverna att läsa, utan även på olika sätt följa 
upp deras läsning.” (Lundqvist 1984, s. 12) Lundqvist är kritisk till att bara låta eleverna läsa, 
utan att på något sätt följa upp detta. Hon medger dock att det inte är möjligt att följa upp och 
diskutera all litteratur. Om man enbart använder sig av fri läsning och påstår att detta är den 
metod man har, så är det ett misstag. Det innebär att man inte har en metod: ”Det är nämligen 
ingen metod alls. Det är brist på metod.” poängterar Lundqvist. Vidare säger hon att man 
befäster ”[…] en inställning till litteraturen som är i grunden förnekande eller ringaktande. 
Skönlitteraturen framstår som onyttig, och därmed onödig. […] Om läsning bara kommer som 
belöning för väl utförd rättstavning eller annan s k viktig verksamhet, så befästs inställningen 
att den är en hobby ungefär likvärdig med frimärkssamlig eller knyppling.” (s. 12) 
 
Boksamtal kan innebära olika saker. Det kan vara det ordnade samtalet i klassrummet där alla 
har läst samma bok med ett gemensamt mål och det kan vara samtalet vänner emellan om den 
nyligen lästa romanen som får oss att vilja läsa just den samma på grund av det intresse som 
kompisen visat den. Det är enligt Chambers (1995), meningslöst att slösa tid på en bok som 
du aldrig ordentligt ”läser”. För nybörjare innebär detta ofta att de anser sig ha misslyckats 
när de inte förstår alla delar av texten. Men som Chambers betonar, är det tiden och 
uppmärksamheten som boken ges, det som bör räknas till prestationen. Chambers (1987, 
1994, 1995) beskriver Läsandets cirkel (se bilaga 1), om hur man genom att ta del av, och 
samtala kring läsandet, kan få denna cirkel att gå snarare i en uppåtgående spiral där de 
positiva erfarenheterna byggs på varandra. Enligt Chambers så företar man sig en rad olika 
saker varje gång man läser. Läsning är inte en kedjereaktion där man börjar på A och slutar på 
Ö utan mer en cirkel ”där rörelsen för oss tillbaka till början igen”. (Chambers 1995, s. 11) 
Norberg (2003) säger att forskningen visar på att läsningen utvecklas mer om den kombineras 
med att eleverna får bearbeta texten genom boksamtal. Det gäller oavsett ålder på eleverna, 
från de små ända upp till eleverna i gymnasiet. 
 
Läslust 
 

Det är barnen som erövrar omvärlden, vi vuxna kan bara skapa möjligheter för detta 
genom att vi stödjer, möter och utmanar dem i deras lustfyllda lärande. (Pramling 
Samuelsson & Sheridan 1999, s. 9)  
  

Wingård (1994) rapporterar om ett danskt projekt som har undersökt vad det är som motiverar 
barn till läsning och hur de bestämmer sig för att läsa böcker. De kom fram till att det fanns 
sex olika kategorier som alla var för sig är tillräckligt viktiga för att kunna få elever väl 
inställda till läsning, men att de i kombination blir en ännu starkare drivkraft till viljan att läsa. 
 

1. underhållning, spänning och omväxling 
2. medel att förbättra sin egen situation, en god grund för framtida utbildning och arbete 
3. tidsfördriv och avslappning 
4. självklarhet eller t o m tvång, något man ”bara måste kunna” 
5. kunskapsbank, medel att stilla nyfikenheten på omvärlden 
6. lästräning  
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Som pedagog kan man få eleverna att vilja läsa, inte minst genom det egna, visade intresset 
för litteratur. Norberg (2003) citerar Daniel Pennac som frågar sig: ”Vi lär barn att läsa men… 
var lär sig barn att älska att läsa? (s. 16f) Chambers (1995) säger att man ska berätta om 
böcker för eleverna utan att få dem att förvänta sig för mycket, inte göra dem besvikna om det 
du lovat inte stämmer för deras del, men att man inte heller ska glömma att visa sin egen 
entusiasm för boken. Rimsten-Nilsson (1981) säger att barn som tidigt lär sig att uppskatta 
litteraturen och blir roade av den, oftast lär sig läsa. ”Läsning av barnlitteratur kan sedan vara 
ett naturligt sätt för barn att underhålla och utveckla läsförmågan. Det gäller alltså för vuxna 
att ge dem läsning på ett sätt som är lustbetonat och därigenom skapa läslust.”(s. 136) 
 

En central fråga för pedagogen blir att upptäcka vad varje barn fångas eller roas av, ge 
dem nya tillfällen att gå vidare i sitt lärande mot de innehållsdimensioner som vi tror att 
barn kommer att ha glädje och nytta av att kunna. (Pramling Samuelsson & Sheridan 
1999, s. 35) 

 
Åge (1995) har, som vi tidigare nämnt, sagt att ”[…] ett litet barn inom sig har ett gränslöst 
begär att lära”. (s. 11f) Språket blir för barn en naturlig del av vardagen. Kunskapen i sig, 
leder till att barnet vill lära sig än mer genom att de ser kunskapen som lustfylld och detta 
sporrar barnet att gå mot nya utmaningar. I barnens natur ligger viljan att lära. För att inte 
förlora detta måste man stimulera deras vilja till eget sökande efter kunskap, med 
meningsfulla aktiviteter. Många barn har för lite stimulans i skolan och upplever skolan som 
tråkig. 
  

Vi kan inte lära ett barn läsa. Hjärnan som är beroende av att olika delfunktioner 
samarbetar – är koordinerande – för att läsning skall bli möjlig. Om vi ger barnen 
meningsfull stimulans lär de sig läsa själva och i sin egen takt. Vår uppgift som vuxna är 
att ge dem värdefull hjälp på vägen till läsandet. (s. 41f) 

 
En stor del av hur man kan skapa läslust hos eleverna hänvisas i litteraturen till högläsning 
och berättande. För att kunna läsa en bok och ordentligt kunna uppskatta all den symbolik 
som finns i den, måste man enligt Knutsdotter Olofsson (1992) träna upp sin 
föreställningsförmåga. Om man inte gör det blir det jobbigt att lyssna på sagor, föredrag eller 
annat, då man har svårt för att skapa bilder i sitt inre som underlättar förståelsen. Muntliga 
berättelser är en utmärkt väg att nå till denna förståelse, dels genom att man lättare förstår 
struktur, mönster, skiljetecken, samt rytm och innebörd i berättandet. Det är detta som leder 
till att man kan få en lust till läsandet. Det underlättar även för nybörjarlyssnaren att ha texten 
framför sig för att kunna se den struktur som läsaren följer. Att dessutom kunna höra sådant 
som ligger över vår läsförmåga, väcker vår lust och får oss att vilja utvecklas. Chambers 
(1995) poängterar även att man inte ska glömma att det ”[…] inte bara små barn som tycker 
om att höra någon berätta: det gäller i lika hög grad ungdomar och vuxna”. (s.57). De ord som 
finns på pappret är magiska. De innehåller människor, platser och händelser som man bara 
kan drömma om. Trots den tid detta tar i anspråk, är det väl värt det då man på ett enkelt men 
ändå enastående unikt sätt levandegör litteraturen för våra elever. 
 
Bland förespråkarna för högläsning och berättande i skolan finner vi Ahlén (2005) som säger 
att högläsning leder till, förutom den rena läsupplevelsen och gemenskapen att diskutera 
böckerna, chans att stimulera fantasi och kreativitet, ett större ordförråd och ökad 
ordförståelse. Dessutom bidrar högläsning till att ge eleven satsmönster, språkklanger och nya 
uttryck. Man ska läsa högt både hemma och i skolan, och det gäller i lika hög grad i alla 
stadier. Chambers (1995) hänvisar till forskning som visar att förbereda eleverna genom 
högläsning, avgör hur stor framgång eleverna kommer att uppnå i läsning: 
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Det är alltid svårt att läsa sådant vi inte först hört. 
Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och det är ett stort 
misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna (den period då man brukar 
tala om läsinlärning). Faktum är att högläsning har ett så stort värde, och att läsinlärning 
är en så utsträckt process, och den korta tid vi brukar kalla läsinlärningsperioden en så 
liten del av det hela, att högläsning är nödvändigt genom hela skoltiden. (s. 67) 

 
Chambers vill att eleverna får högläsning minst en gång per dag och vågar till och med gå så 
långt att hon hävdar att: ”Ingen lärare kan anses vara kompetent i sitt yrke som inte ser till att 
det blir så för de barn hon/han har ansvar för. Man behöver inte själv vara den som varje dag 
läser högt, men man ska se till att någon gör det.” (s. 67). Evenshaug och Hallen (2001) 
nämner även möjligheten till samtal och diskussioner och impulser till lek under högläsning 
som en av dess många fördelar. 
 
Boksamtal i olika former hjälper barn att uttrycka sig kring sina egna liv. Samtalet är en social 
aktivitet som man bör stimulera utan krav från pedagogens sida. Och som Chambers (1994) 
skriver: ”[…] vad kan vara viktigare att kunna i talets tid?” (s. 10) 
 
Samtalen i klassrummet ska ta upp olika tolkningar, varför man har olika tolkningar och inte 
bara bekräfta pedagogens syn och uppfattning i ämnet ifråga. Samtalen i klassrummet 
behöver dessutom inte vara det samtal som ger eleverna mest, utan samtalen på väg hem kan 
vara till och med mer givande. Samtalet mellan elever i ett mer avslappnat sammanhang, kan 
innebära att de erfarenheter de fått genom de ordnade boksamtalen, kan ventileras och leder 
till en ökad förståelse. Lundqvist (1984) skriver att det bättre att göra något med en text, än att 
låta eleverna bara läsa för att man är rädd för att de ska tappa den lilla läslust de känner. 
 
Molloy (1996) skriver att bristen på ett gemensamt tema och gemensam litteratur försvårar 
arbetet med att föra litteratursamtal med eleverna. Ofta har eleverna tipsat varandra eller lånat 
böcker av varandra vilket medför att läsning av skönlitteratur oftast ses som ett kvinnligt 
fritidsnöje. Tack vare att flickor oftare läser skönlitteratur och dessutom diskuterar 
sinsemellan vad de läst har läraren möjlighet att utveckla dessa diskussioner med ”nya 
begrepp och perspektiv”. 
 
En diskussion som ofta förs på skolorna är frågan kring läxor. Chambers (1994) ser inte på 
läsning som hemläxa med blida ögon. Hon poängterar att det medför att man tappar nöjet med 
att läsa och att det snarare blir en plikt. Men inga regler utan undantag… Även här kan man 
ges möjligheten att ge ”läxa” någon enstaka gång, så länge det har ett syfte. 
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 

Locke hällde kunskap i dåtidens barn, som från en vattenkanna till ett tomt glas, Luther 
ville ge barnen glädjen i läsningen, Rousseau tänkte på det rena, naturliga barnet och 
tyckte att Defoe’s Robinson Kruse räckte som läsning. I Sverige var det eldsjälar som 
önskade, ville och genomdrev tankar om en mer meningsfylld läsning för Sveriges 
skolbarn. (Norberg, 2003, s. 14) 

 
Synen på barnet, på läsning och kunskap har förändrats genom tiderna. Rousseau talar om den 
tredje fasen, mellanfasen, då barnet är mellan barn och yngling i sin utveckling. Fasen 
kännetecknas av arbete och studier av sådant som barnet självt uppfattar som meningsfullt att 
känna till. Det är först nu, under denna fas, som barnet behöver lära sig läsa och hämta 
kunskap från böcker. (Stensmo 1994) (Svedberg & Zaar 1998) 
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Rousseau ansåg att man som pedagog bör utgå från barnets egen nyfikenhet på omvärlden. 
Vidare ansåg han att barnen inte behövde böcker utan skulle ta lärdom av sin verklighet.  
Pedagogens uppgift var att vägleda eleverna till att använda sina egna krafter, sina sinnen, sin 
vilja och sitt förstånd. Det största problemet med denna uppfostran var enligt Rousseau 
föräldrarna, som gärna ville att eleverna skulle läras upp i deras eget livsmönster. (Forsell 
2005) (Kroksmark 2003) 
 
I Émile (1977) har Rousseau skrivit:  
 

Människor, var mänskliga! […] Älska barndomen, gynna dess lekar, dess nöjen, dess 
älskvärda instinkt! […] Varför vill ni hindra dessa oskyldiga små varelser att njuta av en 
tid, som varar så kort, av ett så ovärderligt gott, som de inte kan missbruka? (s. 65) 

 
Lust och lek är en social träning som öppnar dörrarna till ett framtida lärande. Rousseau 
(1999) beskriver i sin bok Bekännelser hur viktigt det är att man som pedagog får eleven att 
känna lust att lära. Att låta inlärningen ta tid och ske med eftertanke.  ”Utbildningen är en 
långsam process som måste baseras på barnet och den unges naturgivna tillväxt och mognad. 
Lärandet skall inte påskyndas […]” (Stensmo 1994, s. 117). Här kommer barnets mognad in 
som en stor del av lärandet. 
 
Dysthe (2003) jämför två olika synsätt, det behavioristiska synsättet och det 
konstruktionistiska synsättet. Det förstnämna synsättet innebär att barnet först lär sig 
grunderna, för att efter det börja tänka och reflektera. Det andra synsättet gör gällande att 
tänkande kommer i första hand eller samtidigt som faktakunskaperna. Detta påverkar hur man 
arbetar i klassrummet. Litteraturen kan bearbetas på olika sätt beroende på vilket sätt man har 
som grund. Att man arbetar från del till helhet eller tvärt om. 
 
Både Vygotskij och Piaget är företrädare för den konstruktionistiska teorin. 
Konststruktionism är en riktning inom utvecklingspsykologin som understryker att barnet 
genom sin aktivitet skapar sin egen kunskap (Evenshaug & Hallen 2001). De anser att 
människan är egen skapare av sina kunskaper. Medan Piaget representerar den rena 
konstruktionismen som utgår från individen, kritiseras han för att ha utelämnat den sociala 
konstruktionismen som Vygotskij främst företräder. Nilsson (2003) anser att det finns två 
faser i utvecklingen av kunskap: den automatiska kunskapen tillägnas omedvetet, medan den 
andra fasen utgörs av ett gradvis ökat medvetande av den medvetna, aktiva delen av kunskap. 
Enligt Evenshaug och Hallen anser Vygotskij att kunskap skapas socialt, inte minst genom 
språket. För Piaget är konstruktionism främst ett samspel mellan händelser och ting i miljön.  
 
Litteraturen speglar ofta en självgodhet. Piaget menar att hur barn läser litteratur styrs av det 
utvecklingsstadium de befinner sig i. Verklig kunskap kan liknas vid en process. Han talar om 
operativ kunskap som man får genom logisk inlärning. Detta är grunden till hur barn tänker. 
Det har dock visat sig att språk, kommunikation och speciella erfarenheter spelar en mycket 
större roll för barns tänkande än vad Piaget ansåg. ”Det avgörande för barnens 
uppmärksamhet och deras tänkande är således innehållet är intressant och har anknytningar 
till deras verklighet.” (Evenshaug & Hallen 2001, s. 132) 
 
Vygotskij och Piaget är överens om att barn är aktiva och nyfikna utforskare. Vygotskij har 
gått ett steg längre och satt fokus på ett mer dialogiskt samarbete. Samarbetet sker mellan 
barnet och en kompetent vägledare. Barnet försöker förstå instruktioner för att överhuvudtaget 
kunna styra sina egna aktiviteter. Detta sker inom den närmaste utvecklingszonen:  
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Det är inom detta område som vi kan förvänta oss att det äger rum en intellektuell 
utveckling. Därför blir det en viktig pedagogisk uppgift att agera inom denna 
utvecklingszon, stimulera barnen till aktivt samarbete med andra och ge dem hjälp och 
stöd för att klara av och behärska nya uppgifter. (Evenshaug & Hallen 2001, s. 136) 

 
Lev Vygotskij talar om den närmaste utvecklingszonen, den som barnet befinner sig i 
närheten av men ännu inte klarar av på egen hand. Högläsningsboken är en bok som är inom 
denna zon. Hit tar sig barnen en dag. De kan få försmak för det som finns i andra berättelser. 
Norberg (2003) säger också att högläsning handlar om att ge barnen en upplevelse som de 
inte kan nå själva. Ofta ger vi upp högläsningen, när eleverna har förstått läskoden. Det är 
detta läge som Norberg påpekar är kritiskt, det läge då eleven har börjat läsa. Högläsning ska 
istället användas mer frekvent. Det är nu eleven förstår vad läsning är och behöver förebilder 
för att få glädje och lust till litteratur. 
 
I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen, betonar Vygotskij (1995) vikten av en 
upplevelserik miljö. Fantasin är grunden för alla kreativa aktiviteter och möjliggör därför det 
konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Fantasin hjälper oss att vidga våra 
erfarenheter. ”I barnets fantasi ökar dess kombinationsförmåga i lika hög grad som dess 
fysiska skicklighet ökar genom motoriska lekar.” (Vygotskij 1999, s. 68) 
 
Begrepp 
 
Instrumentell läsning, ett sätt att nå ett annat mål, exempelvis använda sig av läsning som ett 
redskap för att nå kunskap, självförtroende eller dylikt. 
 
Klassikerna, den litteratur som överlever flera generationer. Det är den tidlösa och 
allmängiltiga känslan som en bok ger, som kan placera den på listan över klassiker. I 
Nationalencyklopedin står det att klassiker är ”författare eller litterärt verk som på grund av 
sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk”. Hit anser vi nyare litteratur såsom 
Astrid Lindgren med till exempel Pippi Långstrump och Maria Gripes Elvisböcker tillhöra, 
men självklart de äldre böckerna såsom Robinson Crusoe och Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige. Hos pedagogerna tror vi att det är vanligt att klassa litteratur som är ofta 
återkommande som klassiker, även om tidsperioden inte är så omfattande. 
 
Litteratur klassar vi som de böcker, tidningar, eller andra former av texter som används i 
olika situationer. Med detta avser vi alltså inte att kategorisera texter, utan att på ett 
övergripande plan behandla begreppet text ur olika medier. 
 
Livslångt lärande 
  

Den dag en människa föds börjar hennes livslånga lärande och utforskande av omvärlden. 
Barn föds med förmågan att uppfatta och erfara sin omvärld och att utifrån sina 
erfarenheter anpassa sig till denna. Dagligen gör barnet nya erfarenheter, vilket är 
grundade på alla tidigare erfarenheter. Hur barnet kommer att gripa sig an nya problem, 
situationer, ting eller människor är i varje konkret situation avhängigt av alla tidigare 
erfarenheter. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s. 9) 

 
De kunskaper som man erövrar under sin uppväxt har stor betydelse för det livslånga lärandet. 
Om en elev ges möjligheten att utvecklas genom att lära sig att lära sig, leder det till att man 
genom hela livet kan skapa sig nya kunskaper.  
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Vår studie handlar till stor del om lärande i olika former, vilket leder vidare till begreppen 
kring lärande. Ett begrepp som är återkommande i vårt arbete är det livslånga lärandet, som 
hänvisar till den bild en pedagog bör ha av lärandet och hur man ska se på elevens möjlighet 
att utvecklas som lärande individ genom hela skolan. 
 
Det livslånga lärandet skriver Pramling Samuelsson och Sheridan är indelat in i två aspekter: 
det tidsrelaterade och det innehållsrelaterade lärandet. Det tidsrelaterade lärandet innebär att 
man beskriver lärandet i ett tidsperspektiv, med människans hela liv som arena för det 
livslånga lärandet. Detta lärande kan ske medvetet eller omedvetet, olika mycket under olika 
perioder av livet, och för att inte förglömma, främst i de yngre åren. Det innehållsrelaterade 
lärandet rymmer både kunskapernas kvalitéer och föränderlighet över tid. Med detta menar 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), att de kunskaper som vi har, utökas, utvecklas och 
förändras under hela vår livstid. Att bli positivt bemött och stimulerad i lärandet, innebär att 
man kan få utrymme att utveckla nyfikenhet och lust att lära och att man kan bibehålla sitt 
själförtroende och sin tro på sin egen kompetens, åtminstone inom något område. 
 
Lärande kan delas in i fyra olika betydelser: resultat av läroprocessen (kunskap), mentala 
läroprocesser, samspelsprocesser eller den fjärde betydelsen som är mer eller mindre lika med 
undervisning. (Dysthe 2003) Detta innebär att lärande inte kan anses vara ett entydigt, eller 
lättförklarat begrepp, utan att man måste se på lärande ur flera aspekter. 
 
Läslust kan ses som ett begrepp som visar på den inneboende lusten hos individen att 
självmant vilja öka sin kunskap och sina möjligheter till läsning. Det ska vara enkelheten i att 
vilja läsa en bok som ska styra eleverna in i denna värld av böcker och fantasi. Att ha läslust, 
är viktigt för att eleven ska kunna skapa sig förmågan till ett livslångt lärande. Själva det 
lustfyllda i lärandet, stimulerar de signalsubstanser som gör det möjligt för eleverna att öka 
elevernas förmåga att lära sig. (Norberg 2003) 
 
Läslust utvecklar barnens läsförmåga (Rimsten-Nilsson 1981) och det är upp till oss som 
pedagoger att upptäcka vad det är som kan frambringa denna lust.(Pramling Samuelsson & 
Sheridan 1999). De olika delarna som författarna nämner som främsta skapare av läslust, är 
bland annat högläsning, det muntliga berättandet och det fria botaniserandet. 
 
 
Metod  
 
Här presenterar vi övergripande vår metod och de tillvägagångssätt vi följt under arbetets 
gång. Undersökningen bygger på kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. 
 
Val av metod  
 
Utifrån vårt syfte att undersöka hur pedagogerna arbetar med elevers läsning och vilka 
uppfattningar pedagogerna uttrycker om läsning, valde vi att använda oss av intervjuer 
inspirerade av hermeneutiken, för att kunna få svar på våra frågeställningar. Därmed uteslöt vi 
andra metoder såsom observationer eller enkäter. Observationer hade inneburit att man genom 
att observera pedagogernas arbete, enbart hade bekräftat fakta, eller gett pedagogerna en 
känsla av att bli granskade. Vårt syfte var att få en bild av pedagogernas uppfattningar kring 
läsning, snarare än att kontrollera om de verkligen följer detta. På samma sätt kunde vi 
utesluta enkäten som instrument för vår undersökning, då den ger få, eller inga personliga 
svar.  
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Våra intervjuer var tänkta att upplevas som samtal, snarare än intervjuer. Målet med 
intervjuerna var att få pedagogerna att diskutera kring sina egna upplevelser, tankar och att få 
en djupare förståelse för pedagogernas arbetssätt, vilka är svåra att komma åt i en strikt 
uppsatt intervju eller i en enkät. Bell (2000) påpekar att intervjun är mycket mer flexibel. För 
att komma in på djupet i intervjuerna, anser vi att en kvalitativ metod är bäst lämpad. En 
kvalitativ studie utgår från individens upplevelser och tolkningar av dennes verklighet 
(Backman 1998). Innan vi gick ut för att göra intervjuerna genomförde vi en pilotstudie med 
en pedagog för att kunna anpassa våra frågor på ett bättre sätt efter syftet, efter vilka 
förändringar som krävdes, samt för att delvis få en möjlighet att vänja oss vid denna form av 
faktainsamling. 
 
För att kunna koncentrera oss på samtalet valde vi att använda oss av bandspelare under våra 
intervjuer. Detta möjliggjorde att vi i efterhand har kunnat gå tillbaka till intervjuerna och mer 
ingående studera delar av dem såsom ordval och tonfall. Bell (2000) skriver att 
bandinspelningar är ett bra sätt då man inte missar delar av intervjun och då det underlättar 
när man ska citera ur intervjuerna.  
 
Pedagogerna fick själva bestämma när och var de ville att intervjun skulle äga rum. Skolan 
som plats för intervjuerna medför att pedagogerna kan känna sig trygga både med miljön och 
med situationen. Till intervjuerna ordnade vi med lite fika för att lätta upp stämningen och för 
att komma in i ett mer förtroligt samtal. Under intervjuerna deltog vi tillsammans, utom i ett 
fall, vilket vi anser medför ett mer trovärdigt, mer objektivt material, eller som Kvale (1997) 
säger, intersubjektivt material, då den egna bilden av intervjun kan variera. Dessutom minskar 
risken att man glömmer relevanta följdfrågor och analysen av intervjuerna underlättas. 
Eftersom vi valde att spela in intervjun på kassettband, kunde vi koncentrera oss på att lyssna 
vad respondenten svarade och kunde dessutom ställa relevanta följdfrågor. En av oss 
antecknade väsentlig information, som man kunde riskera att missa med bara en 
ljudinspelning, och höll sig diskret i bakgrunden, medan den andre ansvarade för intervjun. 
Kvale skriver att när man använder enbart bandspelare, blir det lätt det enda pålitliga 
materialet. Det muntliga blir till skriftligt. På detta sätt kan det faktum att man är två vid en 
intervju, medföra att det handskrivna materialet tillsammans med två bedömningar kring 
intervjun, kan samverka. Efter varje intervju frågade vi om vi fick återkomma med 
ytterliggare frågor om vi upptäckte att vi saknade information inom något område, samt 
informerade dem om att de var välkomna med synpunkter i efterhand. Till intervjun hade vi 
med oss en intervjuplan med de övergripande frågor som berörde området. Delvis 
strukturerade intervjuer gör det möjligt att ställa följdfrågor under tiden och den intervjuade 
kan prata om det som han eller hon tycker är viktigt. (Bell 2000)  
 
Bearbetning och analys  
 
Efter att ha tagit del av pedagogernas uppfattningar om läsning, har vi försökt jämföra de 
olika pedagogernas svar med litteraturen kring ämnet samt med de svar vi fått av de andra 
pedagogerna. Materialet som vi fått fram utifrån intervjuerna, bearbetade och analyserade vi 
med utgångspunkt i en hermeneutisk textanalys. Den hermeneutiska tolkningen syftar till att 
vinna en giltig förståelse av innehållet i en text, en så kallad hermeneutisk cirkel, eller spiral:  
 

Det är vid analysen av kvalitativa intervjuer vanligt att först läsa igenom intervjun för att 
skaffa sig en mer eller mindre allmän mening. Sedan går man tillbaka till vissa teman och 
särskilda uttryck för att söka utveckla deras mening och återvänder sedan till den mer 
helhetliga meningen av intervjun i ljuset av delarnas fördjupande mening … (Kvale 1997, 
s. 50f) 
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Vi började med att skriva ut intervjuerna i sin helhet, för att lättare kunna arbeta med 
materialet samt för att få en överblick och ett mer hanterbart material. Utifrån de utskrivna 
texterna, gjorde vi meningsanalyser av det som framkommit i intervjuerna. Detta för att kunna 
tolka vad pedagogerna sagt. Efter detta klippte vi isär och delade in analyserna, tillsammans 
med en kort analyssammanfattning under olika delar av varje intervju. Dessa lade vi i olika 
högar som såg ut att höra samman. Från början fanns det inga bestämda kategorier, utan vi 
försökte se om det fanns gemensamma nämnare eller ej i de olika svaren. Exempel på grupper 
som då framkom var bland annat val av litteratur, teorier om läsning, individ/grupp, 
starka/svaga elever etcetera. Dessa grupper kunde vi i ett senare skede placera in i de tre 
största grupperna som vi fick och som består av sammanslagningar av dessa kategorier. 
Följande rubriker blev fastställda: Instrumentell läsning kontra läslust; Ålder kontra individ 
och grupp samt Val av litteratur.  
 
Urval 
 
Vår undersökning består av sex pedagoger från två olika skolor, belägna i en mellanstor stad 
på västkusten, varav två undervisar i en skola med elever i årskurs 1-9, och resten på en skola 
med elever från förskoleklass till sjätte klass. De skolor och personer vi valt att intervjua finns 
i vårt närområde. Från början var vårt syfte med studien att undersöka vilka uppfattningar 
pedagogerna uttrycker om läsningens olika former i låg-, mellan- och högstadiet för att få en 
klarare bild av hur ålder och skolans struktur påverkar arbetet med läsning. Valet av skolor 
baserade vi främst på att de skulle ha elever i årskurserna 1-9, då vår studie från början skulle 
beröra skillnaderna inom denna åldersgrupp, men på grund av lågt intresse från skolan, 
lyckades vi inte få fler än de två första intervjuerna med Agneta och Berit. 
 
Efter ett tag fick vi omvärdera vårt val och ta en skola som vi hade personlig kontakt med. 
Detta underlättade arbetet avsevärt och vi kunde genomföra resterande intervjuer relativt 
snabbt. Bortfallet på den första skolan påverkade vårt första syfte i sådan utsträckning, att vi 
fick revidera den, däremot har den inte påverkat resultatet på vårt nuvarande syfte, eftersom 
frågeställningen i dess nuvarande form, inte gör skillnad på pedagoger från olika skolor. Vid 
den första intervjun, visade det sig att vår första intervjuperson, Agneta, inte var en 
klassföreståndare, utan en speciallärare, vilket medförde att de svar hon gav, inte helt 
överensstämmer med syftet att intervjua pedagoger. Dock har hon erfarenhet som pedagog.  
 
Samtliga personer vi intervjuade var kvinnor med varierande, men relativt lång erfarenhet av 
skolan och med avslutad lärarutbildning. Intervjuerna fick vi genom personlig kontakt eller 
via förmedlad kontakt. Intervjupersonerna har vi namngivit (med fingerade namn) i 
bokstavsordning efter den ordning de intervjuats, A-F. 
 
Etiskt ställningstagande  
 
Vi har innan varje samtal med berörda pedagoger, informerat dem om intervjuns längd, 
övergripande syfte för intervjufrågorna samt om studiens anonymitet och vår tystnadsplikt 
gällande intervjusvaren. Plats, ort samt identitet ska inte nämnas i studien och det ska inte gå 
att identifiera dessa i den kommande uppsatsen. Vi gav dessutom pedagogerna möjligheten att 
tacka nej till att intervjun spelades in, då detta kan kännas besvärande. 
 
Vi har delvis presenterat syftet med kommande intervjuer för pedagogerna. De intervjuer vi 
genomfört har krävt viss återhållsamhet från vår sida för att inte påverka pedagogernas svar i 
allt för stor utsträckning. För stor påverkan, hade kunnat leda till att de svar vi fick, skulle 
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vara styrda i större utsträckning av pedagogernas förförståelse och deras antaganden kring vad 
de tror att vi vill höra.  
 
Tillförlitlighet 
 
Med validitet, eller giltighet, avses man att mäta om man verkligen beskrivit det man var ute 
efter att beskriva. För en intervju ska anses valid, måste den även vara reliabel (Bell 2000). I 
vårt fall är de resultat vi fått beroende av pedagogernas egen situation och deras egna 
uppfattningar. Kvale skriver att:  
 

Den vetenskapliga kunskapen ställer också anspråk på generaliserbarhet; 
samhällsvetenskapen hade i sina positivistiska versioner som mål att skapa lagar för det 
mänskliga beteendet som kunde generaliseras universellt. Enligt en kontrasterande 
humanistisk syn är varje situation unik, varje fenomen har sin egen inre struktur och 
logik. […] den humanistiska psykologin har betonat varje enskild persons unikhet. (Kvale 
1997, s. 209) 

 
Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menar man i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt kan 
ge samma resultat vid olika tillfällen. 
 
Validiteten i vårt arbete kan anses relativt god, då den lyckats beskriva de frågeställningar 
som vi haft. Det viktigaste i en kvalitativ studie är att validiteten är god, då det är omöjligt att 
göra en likadan studie med en annan grupp, i en annan situation, eller med andra objekt, det 
vill säga reliabiliteten är inte en avgörande faktor. En faktor som påverkar validiteten, är att vi 
i intervjusituationen representerar akademin. Detta innebär att vi åtagit oss, givits, en roll där 
pedagogerna sannolikt förväntar sig en viss struktur i intervjusituationen, en struktur som de 
måste anpassa sig till.  
 
Genom den begränsade datainsamlingen, kan man inte se resultatet som generellt utan 
gällande enbart den grupp vi studerat, eller möjligtvis i de arbetslag, och/eller de respektive 
skolorna studierna är utförda på. Vårt val av metod har inneburit att vi inte fått en bred, utan 
en mer djupgående studie, vilket var baserat på vårt syfte och våra frågeställningar. 
 
Det faktum att pedagogerna inte har varit fullt informerade om vårt syfte med studien, har 
minskat risken för påverkan på resultatet. Språket i intervjuerna har behållit sin 
talspråkskaraktär till stora delar. Omtagna ord och på annat sätt avbrutna meningar utan 
betydelse för textens betydelse är borttagna. Längre pauser i texten är markerade med punkter 
(…). Förtydliganden av betydelser har vi skrivit inom parantes (författarnas anm.). 
Utfyllnadsord av typ, ”hmmm”, ”alltså” osv. har tagits bort för att göra texten mer 
lättförstålig. Dessa redigeringar av texten har på intet sätt påverkat betydelsen av citaten. 
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Resultat och analys av intervjuer  
 
I den här delen tolkar och analyserar vi vår studie. Utifrån svaren på frågorna i intervjuguiden 
(se bilaga 2) har vi sammanställt resultatet av intervjuerna där skillnader och likheter i 
pedagogernas uppfattningar, synsätt och arbetssätt framkommer.  
 
Agneta 
 
Agneta är en utbildad lågstadielärare med småskolelärarutbildning. Hon arbetade i 13 år som 
lärare innan hon vidareutbildade sig till speciallärare. Möjligheten till en intervju fick vi 
genom personlig kontakt direkt på skolan. Trots att vi presenterade vårt huvudsakliga syfte 
med intervjun, framgick det inte att Agneta var speciallärare. Själva intervjun sköttes i hennes 
arbetsrum (utan några störningar), där hon tar emot de elever hon har extra undervisning. 
Detta gjorde det även möjligt för Agneta att visa oss det material som hon använder sig av 
och att kunna, vid behov, ta stöd i detta och visa oss väsentliga delar. 
 
Varje morgon har eleverna en halvtimme ”morgonläsning” (tystläsning, författarnas anm.) ur 
de många, lättlästa böcker som Agneta valt ut. Under denna halvtimme brukar Agneta ta ut 
eleverna en och en för att eleverna ska, i lugn och ro, få träna på att läsa högt. Denna 
morgonläsning säger Agneta, har gett synbara resultat. De elever som Agneta arbetar 
tillsammans med, kommer ungefär två gånger i veckan för att insatsen ska kunna ge resultat. 
Själv säger hon att: ”Och om man håller på med den tidiga läsinlärningen då är det ju helst en 
gång om dan … men det går inte!” En stor del av samtalet berör elevernas läsförmåga. ”Oftast 
är det läsningen som inte har kommit igång, kan man väl säga. Och på hösten så är det väldigt 
ofta att läsningen gått tillbaka lite under sommaren. En tvåa som till exempel kommer hit upp 
och börjar trean, kanske läser sämre än vad han gjorde på våren i tvåan, för då har han legat 
av sig.”  
 
Agneta poängterar att det gäller att få igång läsning, och skrivning, hos dessa elever. ”Känna 
… läslust och skrivglädje är liksom det viktigaste”. När jag bad henne utveckla detta, svarade 
hon: ”Alltså det är … att känna en egen drivkraft, lust, att jag vill läsa och inte bara läsa för att 
fröken säger det eller läsa för att det är läxa. Läsningen ger … läsningen ger mig någonting.” 
”Det är viktigt ATT de läser den stunden, det är inte vad de läser då, utan då är huvudsaken 
att de läser.” Elevernas valfrihet ska få lov att styra. Detta kan tolkas som att hon ser 
läsningen som målet och resten som sekundärt, ett sätt för eleverna att nå fram till målet, fram 
till läslust. 
 
Kring ämnet böcker sa Agneta att målet är att eleverna ska känna att de kommer igenom en 
bok. Att de bara har läst en bok. Agneta anser att skriva en recension efter varje bok, lätt blir 
för mycket skrivande, för mycket tjat. Hon undviker att låta eleverna välja för svåra böcker 
som de inte kan ro i land med. Detta motiverar hon med att eleverna ska känna att det är roligt 
och att de klarar av det. Agneta tar upp slukaråldern, som hon påpekar kommer runt 
mellanstadietiden. Hon säger att det i regel är tjejer som kommer igång ett par år tidigare än 
killar. ”Det är ju faktiskt så med tjejer, att de ligger ett par år före i språkutvecklingen”. 
Tjejerna fastnar i serier och man behöver sällan be dem att läsa. De ”bara läser den ena boken 
efter den andra och de går ju inte att hejda!” Däremot anser hon att det är svårare med de 
elever, många gånger killar, som fastnar i läsningen. Dessa elever måste få böcker som ligger 
dem väldigt nära, baserat på deras intressen. Agneta säger att det kan vara svårt att hitta de 
rätta böckerna och ger tips kring litteratur som hon själv använder. Som hon säger, det ”ska ju 
vara skoj och häftigt”. Man måste göra ett försök. 
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Vid problem med att motivera elever har Agneta låtit några elever bland annat läsa en japansk 
tecknad seriebok som ska läsas bakifrån. ”Det är ju rätt otroligt att se dem läsa detta. En 
annan fattar ju ingenting och vill ju inte läsa så. Det är ju ett enda virrvarr!” Förutom att tillåta 
serier, som en övergång till annan litteratur, använder sig Agneta av cd-böcker i sin 
verksamhet, främst bland elever med invandrarbakgrund. Detta för att de ska kunna höra uttal 
och språkklang samtidigt som de läser. 
 
När Agneta beställer böcker så brukar hon ta hem dem och läsa igenom dem för att kunna 
hjälpa, lotsa och ge råd till eleverna.  ”… så det underlättar om jag läser”. Själv tycker hon 
inte om fantasyböcker, utan är mer förtjust i böcker i samma genre som Bullerbybarnen. De 
kan hon relatera till sin egen uppväxt. Agneta konstaterar att: ”Det läses mycket mindre på 
fritiden nu. […] Det finns så mycket annat att göra istället.” 
 
Om man behandlar en bok i helklass, är det inte nödvändigt att ha samma lästakt som de 
andra i klassen, utan man kan förstå innehållet ändå. Agneta påpekar att högläsning, så som 
de oftast arbetar med det i klasserna, med en gemensam bok som man har både högläsning 
och tystläsning ur, innebär främst för de svagare eleverna att de förstår böckerna lättare. Även 
invandrarelever är i stort behov av högläsning, då man har möjligheten att förklara och 
diskutera. Man kan sätta dem i grupper efter var de ligger i läsningen. Ofta vill eleverna testa 
tjockare böcker och det är viktigt att låta eleverna pröva. Samma bok medför att alla får en 
gemensam läsupplevelse. ”Man måste se till att tid finns avsatt så alla läser. Annars så blir 
bara de duktiga duktigare och snabbare och de andra de vill helst slippa. De måste sättas i den 
situationen att; Nu läser vi alla.” Agneta påpekar också vikten av att ha mer högläsning och 
diskutera innehållet, inte minst med invandrarelever. Detta tolkar vi som att samvaron kring 
högläsning är inte det centrala. Genom att arbeta i en grupp, fast med individerna som mål, 
når man lättare fram till varje individuell upplevelse. Det är upplevelsen som ska ses som 
tyngdpunkten i högläsningen, medan gemenskapen är sekundär. Här tolkar vi att de lustfyllda 
aktiviteterna så som högläsning och drama, kräver ett större individuellt och lustfyllt synsätt.  
 
Äldre elever försöker Agneta leda in på kapitelböcker, målet är att eleverna ska läsa ett kapitel 
i veckan. Eleverna bestämmer själva vilka böcker de vill läsa och hur mycket de ska läsa. 
Agneta säger att det ska vara mysigt och kul att läsa och man ska försöka se det positivt. Detta 
tolkar vi som att även Agneta ser det positiva med läsning som något som går att träna in. 
 
Agneta har omarbetat LUS2 så att det blir lättare för eleverna att se hur de utvecklas. Istället 
för det traditionella tabellsystemet, har Agneta gjort om den till en LUS-trappa. Trappan 
fungerar på det sättet att man på de olika trappstegen har olika långa steg, vilket visar att de 
kan vara olika svåra att ta sig vidare på. Agneta har även lusat de böcker hon använder i sin 
verksamhet. Man måste läsa flera böcker om dagen, för att få flyt i sin läsning, anser hon. 
 
Berit 
 
Berit är utbildad småskolelärare och tog examen 1972 och arbetar idag som lärare i årskurs 
tre. Hon har under sin tid som lärare arbetat på 17 skolor runt om i Sverige, ända upp till 
årskurs 9, som bland annat lärare i sva3, som speciallärare och som lärare åt elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Tillfället att boka en intervju fick vi genom personlig kontakt utanför 
skolan. Intervjun tog plats i ett litet, ostört konferensrum intill personalrummet. 
                                                           
2 Läsutvecklingschema som utarbetats av Bo Sundblad, Birgita Allard och Margret Rudqvist. Här presenteras 
hur de ser på hur läsningen utvecklas från det att barnet upptäcker bokstäverna till ett litterat läsande på de högre 
nivåerna. 
3 Svenska som andraspråk 
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Berit börjar varje dag med att under en halvtimme ha uppföljning av läxor med cirka sex 
elever, resterande har tyst läsning. Eleverna får föra en läslogg så att Berit kan se att det går 
framåt med läsningen, där de skriver datum och antal sidor de läst. Läsning i klassrummet ser 
Berit som ren upplevelseläsning. Eleverna har vid teman, kunnat välja om de vill arbeta i par 
eller grupp. De har även högläsning för varandra i gruppen. Berit säger att nästa steg för 
eleverna har varit ”att kunna läsa och tolka sin egen text” Ett sätt har varit att Berit har läst 
och eleverna har lyssnat och sedan fått återberätta texten och skriva kring temat. De elever 
som går hos specialläraren får möjlighet att öva sig på texterna, som de ska läsa i klassen. 
Detta för att ge dessa elever en möjlighet att känna igen texterna när de tas upp i klassen. 
 
Berit säger att eleverna själva får välja den litteratur de ska läsa. Hon anser att elever ska få 
läsa vad de själva vill. Däremot reserverar hon sig mot att eleverna läser Astrid Lindgren då 
hon anser att de ändå kommer i kontakt med henne överallt annars. I klassutbudet finns det 
teknikböcker för killar och böcker för tjejer som visar hur man virkar och stickar. Klassen 
prenumererar även på Bamse (serietidning) och det finns faktaböcker och fotofloror.  
 
Om läsning säger Berit att: ”Drivkraften ska komma inifrån dem själva.” Om eleven klagar på 
att han eller hon är trött och inte har lust att läsa, säger Berit att hon för ett resonemang med 
dem. ”… Oftast kan man övertala dem, men jag är inte så stenhård utan jag tycker att det ska 
vara lustfyllt, de ska känna för det …” Berit påpekar att man på detta sätt kan guida in och få 
med sig även de elever som kommer från boklösa hem.  
 
Berit har tidigare arbetat med högläsning ur skönlitteratur då hon har kunnat ha en 
nivågruppering i klassen med fyra till fem elever i varje grupp. Nivågrupperingen innebar att 
Berit kunde samla en liten grupp som hade samma text och resonera om texten. Läxor 
återberättades i grupp för att träna sig att höra sin egen röst och våga komma med synpunkter 
och frågor. Vid redovisning kan eleverna få läsa ur sin bok, eller redovisa den inför klassen. 
För de två grupper som bestod av de svagaste läsarna, de som inte hade kommit så långt, 
berättade Berit hela läxan, innan de fick hem den som ”veckobeting”. Dessa läxor bestod 
främst av skönlitteratur, exempelvis Emil i Lönneberga (inte Astrid Lindgren? författarnas 
anm.), spökhistorier eller dikter. Samtidigt säger hon att det är bra träning att läsa högt. Hon 
tycker även att det är ”okay”, att måla vid högläsning, eftersom det tränar flera sinnen. Som 
orsak till att man bara läser högläsning ur facklitteratur i trean, istället för ur skönlitteratur, 
anger Berit att:  
 

Upplevelsen i sig är ju mera för mig själv och jag… eftersom jag är ensam hinner jag ju 
inte. Jag har fem barn som ska lära sig läsa, jag måste kämpa med dem… så finns inte det 
utrymmet. Jag har en resurstimme i veckan och det har jag valt att lägga på matten.  

 
När vi tolkar Berits svar, ser vi att högläsning och läsning förutsätter, att eleverna ser 
läsningen som lustfylld. Detta motsägs under intervjun, av att hon samtidigt vill styra 
elevernas läsning, efter det vi kan se av de svar vi fått. Läsningen rangordnas efter 
instrumentella mått. 
 
De olika former av bearbetning som förekommer i klassen är bland annat boksamtal och 
analyser. De ska kunna resonera kring texten, återberätta, komma med synpunkter och ställa 
frågor till varandra. Dessutom kan boksamtalen för de elever som har svårt för läsning, 
ventilera detta, och de får lättare frågor så som till exempel ”Hur tyckte ni läxan var?” Vid de 
tillfällen då Berit anser att texten innehåller svåra ord, till exempel med dubbelbeteckning, går 
hon extra noga igenom detta med de lässvaga eleverna. Berit har fortlöpande haft elever som 
varit svaga, elever som vill mycket mera än vad de klarar av. Hon anser att man måste föra ett 
resonemang med dem. Det är inte så lätt alla gånger att motivera de elever som inte uppnår 
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grundläggande mål, de elever som har svårt för sig. Berit säger att de elever som är svaga 
läsare i årskurs tre och är svåra att motivera till läsning, sällan följs upp tillräckligt, utan man 
hoppas på att de ska nå upp till de mål man har i femman när eleverna väl når så långt. ”Kan 
man inte känna lusten och känna att man kan läsa flytande, då är det ju jätte svårt. Det är 
liksom första steget. Tycka det är kul att läsa och skriva och sen läsa på tills man läser 
någorlunda flytande och sen får man börja jobba mera med specifika grejer ...” 
 
Läsning av skönlitteratur säger Berit, ”… är grunden för läsupplevelsen. Men inte för alla 
barn.” Hon poängterar att ”Jag tror att fakta kan vara lika viktig.” Pedagogen får då fungera 
som en vägvisare för dem. ”Har man en kille som är intresserad av motorcyklar […] då gäller 
det liksom att hitta och lotsa in honom eller henne på det spåret …” Eleverna för läslogg. De 
skriver upp vad de läst, hur mycket läst och har sedan en bokrecension muntligt eller skiftligt. 
Det ser dock olika ut beroende på eleverna och klassen. ”Ju yngre barnen är ju mera lustfyllt 
försöker vi göra det!” Läslust är alltså ålderrelaterat enligt vår tolkning, trots att det inte är 
årskursrelaterat. 
 
Berit dramatiserade tillsammans med en förskollärare en liten sketch. Detta för att väcka 
elevernas intresse för klassens läsebok. Eleverna fick sedan rita och skriva en text kring 
dramat innan de fick boken. När eleverna kommer upp i årskurs fem och sex, kan vissa elever 
tycka att det blir väldigt tråkigt att läsa. Detta kan bero på att den litteratur eleverna läser 
innehåller så mycket fakta att det blir för mycket information att bearbeta för vissa elever. Det 
finns ingen upplevelse in emellan. Nya ord och nya fenomen hela tiden. Det blir mycket för 
en omogen läsare. Eleverna kommer inte ihåg vad de läser och ett bra sätt är då, tycker Berit, 
att gestalta fenomen ur boken. Det kan bli lite okoncentrerat och rörigt, men för dessa elever 
blir det en annorlunda och mer spännande inlärningsform vilket i sin tur ger ett bättre resultat, 
än vad läsning vid bänken hade gett. Pedagogen är själv en läsare. Hon säger att hon alltid har 
två, tre böcker på gång. 
 

Jag tycker att barn både är mycket bättre och mycket sämre idag än vad de var när jag 
började som lärare på 70-talet. […] Barnen är mycket vaknare, öppnare än vad vi var och 
än vad barnen var på 70-talet. De följer med, de lyssnar, mer. Jag tror de är med sina 
vuxna, föräldrar, och så här, i många mer sammanhang. 

 
Berit anser att TV, Internet och andra medier påverkar eleverna i allra högsta grad. De är mer 
medvetna, de frågar mer och medierna väcker nyfikenhet hos eleverna. På samma gång så har 
familjebilden, blivit synnerligen förändrad. Många elever är offer för dessa förhållanden. Från 
grövre missbruk till enklare saker så som föräldrar som båda är heltidsarbetande. Det här leder 
ofta till att eleverna blir utslagna, kommer utanför samhället. Berit tar även upp det faktum att 
fler familjer idag är ordfattiga vilket leder till att barnen har svårt för skolans krav på läs- och 
skrivkunskaper. Berit poängterar också att det är ”okay” att läsa en Bamsetidning, ”… det är 
också läsning.” Det ska vara kul att läsa, även om det slutar med en GT! Det som Berit ser 
som skolans krav tolkar vi snarare som samhällets krav. Vi ser det som att hon har fastställt de 
krav som hon anser krävs för att en elev ska kunna fungera i skolans värld.  
 
Cecilia 
 
Cecilia gick ut Lärarskolan 1978 och har sedan dess arbetat som mellanstadielärare. Hon 
arbetar nu på mellanstadiet i en 4-6:a. Intervjun fick vi genom personlig förfrågan efter en 
rekommendation från en av våra handledare. Själva intervjun ägde rum i Cecilias klassrum, 
utan några störningar. Att vi var i hennes klassrum, gjorde det möjligt för Cecilia att se det 
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material hon arbetar med och att vid behov ta fram några av dessa. Dessvärre kunde bara en 
av oss närvara vid intervjun. 
 
I det arbetslag som Cecilia tillhör, har svenskan delats upp mellan de olika pedagogerna. Det 
schemamässiga upplägget medför att Cecilia känner att arbetsdagarna är alldeles för 
strukturerade, utan möjlighet till den variation som hon önskat sig.   
 
Eleverna läser många böcker, dels i teman, dels i den egna planeringen. Klasserna har haft 
flera författarbesök, bland annat av Pia Hagmar, och inför dessa besök läser eleverna någon 
eller några av författarens böcker. Detta blir ofta en ingång för de elever som inte vill läsa. För 
de elever som är säkra på sin läsning försöker Cecilia lotsa in dem på engelsk litteratur för att 
stimulera lusten att lära. Hon pratar också om språk och läsning: ”Språket kommer med 
läsningen […] Det ska finnas lust i att läsa och en lust i att uttrycka sig och det tycker jag att 
man ser.”  
 
Har man starka elever i klassen menar Cecilia, så brukar de sätta igång olika trender. En stark 
trend som hon sett är Harry Potter. Vi konstaterar att Cecilia ser starka och svaga elever som 
självklart i ett klassrum. Med starka elever menar Cecilia, elever som har makt och inflytande 
på andra elevers val, som i detta fall gällande valet av läsebok. Hon anser även att man måste 
anpassa läsningen efter gruppen. Man måste försöka få igång alla elever, vilket innebär att 
man måste anpassa sig som pedagog. Har man dessutom invandrarelever innebär denna 
anpassning att det krävs än mer av pedagogen och att man måste börja med enklare litteratur 
till dessa elever. Som vi tolkar det fokuserar Cecilia inte sig på individerna, utan ser mer på 
gruppen efter nivåindelningen. Läsningen är ett mål som alla elever ska nå upp till. Cecilia 
tycker det är väldigt bra med högläsning eftersom ”[…] då har man en gemensam 
referensram”. Hon säger dock att det blir olika med bland annat högläsningen, år efter år, 
eftersom eleverna är så väldigt spridda i sin läsutveckling.  
 
Vid frågan varför Cecilia tycker det är viktigt med läsning för eleverna svarade hon att det är 
viktigt för att: ”Vidga sin omvärldsomfattning (omvärldsuppfattning, författarnas anm.), dels 
ordkunskap, överhuvudtaget få förståelse för saker och ting. Sen är det ju kul att läsa! […] att 
få ett sånt intresse tycker jag är viktigt”. Så som vi tolkar Cecilias svar, så visar detta att 
kunskap om sin omgivning och andra människor är viktigt för henne, men att det är minst lika 
viktigt med läslust. 
 
Gemensamma mål är något som Cecilia, eleven och föräldern kommer överens om på 
utvecklingssamtal. Det är viktigt att man får föräldern att inse att det är viktigt att eleven läser, 
även hemma. Mål som man kommer överens om kan då vara hur många böcker som eleven 
ska försöka läsa under en viss period. På nästkommande utvecklingssamtal har man en 
uppföljning, klarade eleven målen? Och om inte, varför? Det är viktigt att man håller en 
diskussion med eleven, så att man inte sätter målen för högt utan kan sänka dem om man ser 
att kraven är för högt ställda. Bokdiskussioner i helklass förekommer ibland. Där kan klassen 
tillsammans med Cecilia ta upp och diskutera böcker som de läst. Ett annat sätt är också att 
elever får kopierarna framsidan på den bok de läst och sedan skriva en kort beskrivning av 
boken. Anledningen till att det ska vara kort, menar Cecilia är, att om eleverna ska skriva 
långa recensioner av böcker så kommer eleverna till slut att tröttna och då hämmar man 
elevernas läsning istället för att sporra dem till vidare utveckling. Hon säger även att eleven 
får en överblick av vad han eller hon har läst och att man kan delge de övriga i klassen bra 
och dåliga boktips. Det viktigaste för eleverna med läsningen, är att den ska stimulera och ge 
möjlighet att skapa intryck. Eleverna ska använda sin fantasi.  
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Cecilia tycker att det finns många böcker som inte är bra för eleverna men att man inte kan 
granska och förbjuda allt. En japansk seriebok har däremot förbjudits i klassen. Till en början 
verkade serien bra, men vid närmre granskning förekom det mycket våld, förtryck mot 
kvinnor med mera. Men det är de enda böckerna som eleverna har förbjudits läsa. Eleverna 
får välja en bok på biblioteket som de får använda som bänkbok. Vid temaarbete går eleverna 
ofta till biblioteket för att få hjälp med att hitta böcker. Cecilia brukar även ibland plocka fram 
ett antal böcker som eleverna sedan får välja mellan för det är inte alltid som alla elever hittar 
en bok som de vill låna. Alla elever ska gå ut från biblioteket med en bok säger hon. Vissa år 
väljer även Cecilia ut ett antal böcker som varje elev måste läsa.  
 
Cecilia ser på lärande som en del i vardagen. Man lär sig saker i nästan allt som sker, nästan 
hela tiden. Eleverna måste se på sitt eget lärande och försöka att definiera det. Hon påpekar 
också att är det en bra elevgrupp i klassen så kommer varje elev att lära sig mer.  
 
Denise 
 
Denise är utbildad grundskolelärare 1-7 i ämnena samhällsorientering, svenska, matematik 
och specialpedagogik. Hon arbetar på mellanstadiet i en 4-6:a. Denise har varit utbildad lärare 
i fyra år och innan dess har hon arbetat i 20 år som fritidspedagog. Tillfället till att boka en 
intervju fick vi genom personlig rekommendation av en av våra handledare på skolan. Denise 
hade bokat kuratorns rum för att vi skulle kunna sitta i lugn och ro. Förutom ett besök av en 
förvånad städerska fick vi sitta helt ostörda. 
 
Denise är involverad i skolans estetiska verksamhet och håller i dramalektioner. Hon anser att 
man behöver olika sätt för att uttrycka det man vill förmedla. Klassen får börja dagen med att 
läsa. Det som skiljer sig är dock, att de elever som känner ett större behov av att röra på sig 
får spendera de första 40 minuterna med att springa. De vet att för att få chansen att springa, 
måste de ta sitt ansvar under resterande dag och arbeta flitigt.  
 
Denise arbetar mycket lite med färdigt läromedel. ”[…] vi läser igenom stycket och så 
försöker vi och ta ur det viktigaste. Vad stod det egentligen?” Det går många elever på skolan 
och det finns lite läromedel. Denise försöker sätta ihop material själv, då hon anser att det blir 
för styrt om man ska arbeta efter en lärobok. ”Läser vi om naturen eller kretslopp så det är ju 
jättebra och ha en lärobokstext som stöd och vi läser tillsammans och förklarar olika uttryck 
och ord och så.” Istället för läromedel använder hon sig av fina anteckningsböcker med hårda 
pärmar och dylikt för att eleverna ska kunna uppskatta dem. Dessa böcker används vid 
temaarbeten, berättelser och egna upplevelser och vid de noveller som eleverna skriver. För 
att elevernas verk ska bli extra fina, skrivs de först i en utkastbok och först sedan i en finbok. 
Denise påpekar att eleverna får läsa varandras arbeten för att ge respons till varandra. 
 
Eleverna i klassen läser många böcker. De elever som har kommit längst i läsutvecklingen har 
istället börjat läsa engelsk litteratur. Denise är nöjd med detta och anser att det utvecklar 
eleverna och gör dem mer skolmotiverade. En sak som hon dock poängterar är, att de elever 
som inte har svenska som modersmål i första hand bör läsa på sitt modersmål innan de börjar 
med engelska. Det finns en del böcker på skolan som är på de olika språken. Eleverna är dock 
ofta väldigt dåliga på att läsa på sitt eget modersmål. Det är viktigt att eleverna får återberätta 
det som de läst, att man som pedagog ser att eleven tagit till sig innehållet i texten. Det gäller 
alla elever, inte bara de som har det svårt med språket. 
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Denises klass har även de haft flera författarbesök, och inför dessa besök läser eleverna någon 
eller några av författarens böcker. Vid ett av författarbesöken började författaren med en text 
som hon sedan lät eleverna fortsätta med. Detta ledde till stor entusiasm bland eleverna.  
 
Denise kan ibland beställa boksamtal på biblioteket. Om klassen ska läsa om 1700-talets 
historia så ber hon bibliotekarien att plocka fram böcker som rör det ämnet och sedan får 
bibliotekarien prata om böckerna. Det är en annan pedagog som har ansvar för boksamtalen i 
klassrummet kring den boken som de läser i skolan och hemma. Gruppen djupdyker i texten 
och man diskuterar den grundligt, vad betyder vissa ord? Sammanhang? Vad betyder 
långsamt? Eleverna använder sig av läskort där föräldrarna ska skriva på och på så vis dels 
bekräfta att eleverna läst hemma, dels innebär det att de får bättre överblick över sitt barns 
läsning. Läskortet ger eleverna en syn på sin egen läsutveckling. Ett annat sätt som Denise 
använt i klassen är att stoppa läsningen mitt i en bok och be eleverna skriva en egen 
fortsättning på berättelsen. Ytterligare ett sätt är att sitta i grupp där varje elev i gruppen får 
berätta om en person i boken. Eleverna kan även läsa högt för varandra eller sitta i grupper 
och diskutera texten med varandra. Detta är, enligt Denise, en bra träning för eleverna.  
 
Under första månaden på terminen har eleverna fått läsa mycket själva utan att bearbeta det de 
har läst på något sätt. Det har varit ett nytt sätt att arbeta på för Denise. Vanligast är att ha 
någon form av bearbetning efteråt. Det som eleverna nu gör, är att föra läskort. Det har 
medfört att eleverna har fått ett bättre läsflöde. Eleverna får även använda boken som läxbok 
och ta med den hem och läsa varje dag, om de så önskar.  
 
Denise vill gärna att eleverna läser klassiker men det är inget tvång på detta. De blir 
påverkade av till exempel en bok som pedagogen läser, eller om det varit författarbesök. 
Eleverna är även inspiratörer för varandra i val av böcker. Pedagogen kan påverka eleverna 
mycket ifall man lägger upp det hela bra. Hon vill inte att eleverna läser böcker om våld, 
kvinnoförtryck, orättvisor med mera. Läser en elev en svår bok så brukar Denise ofta gå in 
och ställa frågor kring boken och hålla en diskussion med eleven. Man måste lyfta upp 
händelser eftersom ”… verkligheten oftast slår litteraturen”. Med detta menar hon att de 
elever som går på skolan sällan kommer från en trygg uppväxtmiljö. 
 
Denise har valt att dela in sina elever i olika grupper vid läsning. Vissa grupper har fått arbeta 
mycket själva, de har fått ta mycket eget ansvar, medan vissa grupper har fått mer tid med 
Denise. Hon sitter med åtta, nio elever och de läser högt tillsammans, förklarar svåra ord och 
uttryck, för att eleverna ska få en bättre förståelse för textens innehåll. Detta arbetssätt har hon 
använt främst när hon är ensam pedagog i klassen. Denise säger också, att eleverna inte har 
behövt känna någon press på att behöva läsa högt, utan att de får välja själv. Hon poängterar 
dock att alla elever har valt att läsa och att det har fungerat utmärkt att arbeta på det sättet. All 
läsning är individuell och inte uppdelad i några nivåer. 
 
Finns det elever i Denises klass som absolut inte vill läsa, så använder hon sig av 
kassettböcker med tillhörande bok. Eleven ska då försöka följa med i boken och även lyssna 
på berättelsen. På det här sätter får eleven höra uttalet och samtidigt se ordet. Det händer ofta 
att elever får använda sig av kassettböcker, dels för att eleven kan ha svårt för språket, men 
även för att det är ett annorlunda och roligt sätt att komma en bok nära. Denise läser själv 
mycket böcker, helst då facklitteratur, eftersom hon är så intresserad av sitt arbete. Det har 
alltid varit aktuellt att läsa litteratur som har med hennes arbete att göra. Denise har även 
börjat lyssna på talböcker. Hon tycker om berättelser och filmer och eftersom hon har ett högt 
tempo i sitt arbete blir det ett sätt för henne att varva ner.  
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Denise säger att under den här terminen har det inte varit så mycket högläsning i klassen, men 
att det brukar vara det annars. Den högläsning som skett nu under höstterminen, har varit 
mestadels ur läroböcker och ibland ur någon enklare deckare. Denise tycker att det är väldigt 
roligt att läsa högt eller berätta berättelser. Hon använder stor inlevelse och försöker dra med 
eleverna och ställer frågor till dem för att få igång deras tankegångar. Hon vill ha respons och 
hon säger att det är viktigt att man får med sig alla elever, så att alla får ta del av innehållet. 
Eleverna måste få bilder och möjlighet att skapa med sin fantasi. Tolkar man Denise svar, ser 
man att om eleverna får möjlighet att använda sin fantasi och skapa egna bilder, kan det locka 
till att läsa. Att läsa för sina barn och elever tycker Denise är viktigt. Hon läste själv inte 
mycket som barn och hon säger att det kan ha varit en bidragande orsak till att hon är en 
sådan bokslukare idag. Hon säger också att: ”Det är något man får bygga upp. Att lära sig att 
läsa och kunna njuta av det.” Man kan tolka hennes svar till att hon anser att man kan lära sig 
läslust. 
 
Vid frågan om varför Denise tyckte det var viktigt med läsning, och vad det viktigaste med 
läsning var för eleverna, svarade Denise:  
 

För att få språket och sätta sig in i andra människors tankar och … förstå sig på livet och 
våga uttrycka sig … få ett språk, det är A och O. […] Få ett språk och finna den ron … 
också att kunna slappna av med en bok. Har man en bok behöver man aldrig ha tråkigt. 
Men det är inte bara det, utan det är mycket det här, att få språket och ordet. Ordet ger 
makt. Och det är viktigt att våra elever får känna att de kan vara med på nåt sätt i det 
demokratiska systemet. Det handlar om det. Det är så grundläggande att våga uttrycka 
sig. Det ger självförtroende att ha böcker … att kunna läsa. 

 
De gemensamma mål som finns för läsning består av LUS. Denise säger dock att LUS inte är 
målet. Målet är att eleverna ska kunna läsa och förstå innehållet i det som de läser och ”Att de 
förhoppningsvis ska göra det av egen glädje”. Intervju visar på LUS som första mål, samt på 
ett andra mål, att eleverna ska förstå och kunna tolka den text de läser och det samtidigt med 
det tredje målet: att göra det av glädje.  
 
En diskussion som Denise berättade om, var mellan henne, en pojke och hans mamma. 
Denise frågade pojken ifall han läser hemma för att han tycker det är roligt, eller för att han 
måste fylla i sitt läskort. Pojken hade då sagt, att han tycker det är roligt att läsa och att han 
gärna läser när han åker bil. Han hade dock inte börjat gå till biblioteket än. Nästa mål för 
pojken är att gå till biblioteket och finna böcker som han tycker verkar roliga och som 
intresserar honom. Denise fortsätter: ”Att den möjligheten finns […] det är inte så självklart 
för alla. De har inte det i kulturen alla. […] Det är ett mål. Att man ska läsa för egen skull. För 
sin egen skull.”  
 
Denise tycker att man samlar på sig kunskap genom hela livet. Det kan vara ren faktakunskap 
med även människokunskap. Med människokunskap menar Denise att man ska kunna fungera 
tillsammans och förstå andra människor. Man måste kunna ge sig tid till att samla på sig 
kunskap men också stanna upp och reflektera över det som man tar in. Hon säger också att 
hon tror att man lär sig till den sista dagen man lever, att man lär sig nya saker hela tiden.  
 
Eila 
 
Eila har arbetat som lärare i 11 år och har innan dess varit verksam som dagbarnvårdare med 
en barnskötarutbildning i bagaget. Hon vidareutbildade sig sedan till grundskollärare 1-7, i 
svenska, samhällsorientering och engelska. Hon är numera lärare i en 3-4:a. Under ett år 
vikarierade Eila även som rektor. Intervjun fick vi genom personlig förfrågan efter 
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rekommendation från en av våra handledare. Själva intervjun hölls i Eilas klassrum, och 
förutom ett kort besök av en elev, var intervjun utan några störningar. Att vi var i hennes 
klassrum, gjorde det möjligt för Eila att se det material hon arbetar med och att vid behov ta 
fram dessa. 
På tisdagar har eleverna lässtund och på onsdagar arbetar de med läsning och skrivning, fast 
med en annan pedagog. De för en läsjournal med titel och sidor, men detta har man planer på 
att utveckla framöver. Eila vill arbeta med klassikerna, eftersom hon anser att de förmedlar 
vårt kulturarv. Hon anser att eleverna ska ha en referensram till viss litteratur som kanske 
nämns i vårt samhälle.  Det är viktigt att barnen vet vad det är för böcker man pratar om, till 
exempel Astrid Lindgrens böcker. Hon ser även vikten i att eleverna läser litteratur från sina 
hemländer.  
 
I Eilas klass är det den andra pedagogen som läser högt för eleverna och som samtalar med 
eleverna om det lästa. Eila kan dock ibland ha spontana boksamtal. Klassen har även 
högläsning innan idrotten – tillsammans med gymnastiklärare. På skolan har man också som 
vana att låta de äldre eleverna läsa för de yngre. De äldre eleverna får känna sig duktiga och 
de yngre blir inspirerade till att läsa. I klassen har man även en ”skolfarfar” som kommer läser 
och berättar berättelser och lyssnar dessutom på när eleverna läser, för att sedan skriva små 
kommentarer till Eila. Han ser på saker eller händelser på ett sätt som inte Eila gör. Som 
pedagog beskriver man eleverna på ett annat sätt, med ett annat språk än vad en ”skolfarfar”, i 
detta fall, gör. Han talar mycket med eleverna, får en bild av varje individ. Utefter de 
uppgifter som ”farfar” ger till Eila, kan hon arbeta vidare med eleverna.  
 
Eila framhåller att man måste vara väldigt individuell när man arbetar på en mångkulturell 
skola. Det finns elever med uppenbara läs- och skrivsvårigheter. ”Vi har samtidigt barn som 
knappt kan språket. […] varje barn här har sin historia.” De elever som är nyinkomna, förstår 
knappt så enkla begrepp som att ”sitta ner” och ”stå upp”, medan andra är jätteduktiga och 
klarar det mesta. Man måste se till att alla har nåt som passar dem. En tolkning blir att 
perspektivet på läsning som är viktigt, inte individens egenskaper. Detta innebär att Eila ser 
på läsning från elevens nivå och inte gruppens eller åldersgruppens nivå. ”Man ska inte läsa 
bara för läsandet skull men det är … Man funderar ju mycket på detta hur framtiden kommer 
se ut. Blir läsningen så viktig som den har varit?” Hon säger även att ”Det blir ju ett 
handikapp, tror jag, ifall man inte kan läsa. Sen är det ju ett handikapp för dem som är 
dyslektiker. Det är ju ett handikapp att man inte kan läsa.” Eleverna har också mycket 
tystläsning där pedagogen får chans att lyssna och läsa med varje elev. Man använder även 
kassettböcker och Eila anser att eleverna kan behöva en puff till att läsa annan sorts litteratur 
än de vanligtvis väljer. Med vanlig litteratur är risken stor att de blir ”anti”, medan 
kassettboken erbjuder en lättare inkörsport. Eila säger att om inte en elev vill läsa, finns det 
oftast en orsak och det är att man inte kan. ”Eleverna säger ju aldrig att de inte kan.” Eila har 
aldrig varit med om att elever aldrig vill läsa i skolan. Däremot vill de inte läsa hemma. Läxor 
kan oftast ses som ett maktmedel för föräldrarna att kunna hålla sina barn hemma, är Eilas 
erfarenhet, vilket medför att eleverna undanhåller sina föräldrar förekomsten av läxor. 
 
Eleverna lånar två böcker varannan vecka. Eleverna får alltid välja litteratur själva. De elever 
som inte kan välja böcker får hjälp med detta. De har väldigt gott om böcker, speciellt lättlästa 
böcker, i klassrummet och skolbiblioteket. ”Många av dem som absolut inte kan läsa, lånar ju 
Harry Potter på biblioteket.” Eila säger att de ganska snart inser ”att det är totalt meningslöst. 
Med de måste ju få lov …” När de inser att boken är för svår, väljer de en ny tillsammans. Det 
finns även böcker på modersmål, men Eila poängterar att alla elever kan inte läsa på sitt eget 
modersmål.  
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Målet för läsning utrycker Eila klart och tydligt:  
 

Ja, få dem att läsa! Här handlar det om grundläggande, kunna läsa och förstå, för läsa kan 
flera av de här barnen ganska flytande och bra, men förståelsen är ju under all kritik. […] 
medan det finns naturligtvis andra som läser som kratter, kan det låta som, men som har 
en mycket bättre förståelse än vad det låter […].  

 
Eleverna ska enligt Eila nå en läshastighet som motsvarar textremsan på TV. Hit kommer de 
flesta eleverna, eller bör komma, under år tre eller fyra.  
 
Precis som Berit, ser Eila att boken tappar mark jämfört med TV, video och dataspel. Man har 
inte samma naturliga läsande för sina egna barn i dagens samhälle som man hade förr. Det 
finns ingen läskultur. ”[…] jag kan inte motivera dem att öppna en bok varje dag och läsa 
hemma. Jag kan säga att jag tycker de ska göra det och de svarar, ja, men de gör det så 
sällan.” Tolkningen av Eilas svar går här i kors, då hon inte anser att hon som pedagog kan 
fungera som inspiratörer för att öka motivationen, när hon säger att eleverna kan inspirera 
varandra. Eila själv var en riktig bokslukare när hon var ung. Även i dag klassar hon sig som 
en bokslukare och läser främst deckare och det som kommer ut på markanden. Eila säger att 
hon inte läser barnlitteratur, men att hon däremot alltid läser de böcker hon använder sig av i 
högläsning. ”Det är viktigt att veta vad som man ska läsa upp för barnen.”  
 
Vissa elever väljer att läsa serieböcker med mycket bilder och pedagogen tycker det kan vara 
helt i sin ordning i ett visst skede. Ett problem som kan uppstå är då att lässtarka elever också 
vill läsa dessa böcker. Istället för att de går framåt i sin läsutveckling tar de steg bakåt. Eila 
säger då att hon hamnar i ett dilemma eftersom vissa barn kan behöva läsa serieböcker som 
hjälp för sin läsutveckling, medan hon måste neka andra. Det är ett svårt dilemma enligt 
henne. Eila säger att hon föredrar kapitelböcker, gärna med text och bild, men hon tar även 
upp att det är fel sorts bilderböcker för de äldre eleverna. Det saknas rätt litteratur till elever 
som är äldre och men ändå saknar språket.  
 
Eila säger att finns det elever som ”[…] ska läsa fort och ju fortare de läser, nästan så att det 
är ohörbart, så tycker de att de är jätteduktiga, så måste man dämpa ner så att de förstår själva 
vad de läser”. De har inte ro att reflektera över det de läser. De måste lugna ned sig så att de 
kan få upplevelsen av läsning. Det viktigaste med läsning är upplevelsen. På grund av det är 
Eila lite rädd för att ta död på läsandet genom att redovisa böcker. Om pedagogen var tvungen 
att sitta och skriva ner saker efter varje bok, skulle hon snart ha slutat att läsa, poängterar Eila. 
”Man orkar inte det.” Hon vill inte tvinga eleverna att redovisa böckerna ifall de kan känna 
obehag. Det får då motsatt effekt. 
 
Eila poängterar även att läsmiljön är viktig. Det ska vara lugnt och därför har de som regel att 
alla ska sitta på sina platser och att de alla ska läsa ungefär samtidigt. ”Det är väldigt viktigt 
hur det är runt en när man läser, tycker jag. Nu är vi väldigt hårda på att de sitter på sina 
platser när de läser och att alla läser ungefär samtidigt när det är tystläsning så att man kan 
känna att man kan läsa utan att bli störd.” 
 
Felicia  
 
Felicia arbetade som vikarie i 8-10 år innan hon utbildade sig till lärare i Göteborg. Hon har 
arbetat som lärare nästan hela sitt liv förutom under några år då hon var fackligt engagerad. 
Felicia har arbetat på många olika skolor, men är numera verksam som mellanstadielärare i en 
3-4:a. Efter rekommendation från en av våra handledare fick vi kontakt med Felicia. Själva 
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intervjun sköttes i klassrummet intill Felicias klassrum, då det fanns bekväma soffor där. 
Intervjun fortlöpte utan några yttre störningar.  
Enligt Felicia finns det inga vanliga veckor i skolan, alla är olika. Varje morgon läser hennes 
elever en kvart, tjugo minuter. Det finns många lässvaga elever i klassen. Alla får välja en 
valfri bok att låna hem från biblioteket, men det är inte alla som gör det, men trots det måste 
alla följa med till biblioteket för att få in den vanan. Felicia berättar att det även är väldig 
varierad kunskap kring läsning. En del läser flytande och några kan nästan inte läsa alls. Ett 
krav som Felicia har, är att alla fyror ska ha läst den enkla versionen av Nils Holgersson. Hon 
tycker att eleverna gärna ska ha läst klassikerna också, i den förenklade versionen, men det är 
inget tvång. Felicia tycker inte om genreböcker och hon anser att det saknas författare som 
skriver berättelser som påminner om Astrid Lindgrens, då de är mycket mer könsneutrala än 
dagens böcker. Hon vill heller inte att eleverna ska läsa serietidningar i skolan på grund av att 
det blir alldeles för enkelt, hon ser inte en serietidning som en utmaning. Eleverna måste 
kunna läsa en text utan att se bilder till. Hon var dock med och köpte in den japanska serien 
Manga, och eleverna fick då läsa dessa böcker hur mycket de ville under en månad. Felicia 
ansåg att det var riktiga ”skitböcker” men det viktigaste var att få igång eleverna med deras 
läsning. Det har även köpts in böcker skrivna på elevernas modersmål. Dessa böcker 
uppskattas väldigt mycket av modersmålslärarna, och eleverna får använda sig av dem på sina 
modersmålslektioner.  
 
Felicia har högläsning med eleverna en gång i veckan. Eleverna får vara med och läsa högt 
eftersom de behöver träna högläsning. ”Sen tycker jag det är synd att man inte har, egentligen 
har haft mer högläsning än vad man har med barnen.” 
 
När Felicia sa: ”Läsa har jag ju alltid tvingat ungarna till att göra!” förstod vi genom samtalet 
att det inte var ett uttryck som stod som sanning, utan skulle mer tolkas som ett uttryck för hur 
viktigt läsandet är enligt Felicia. Felicia har även en bestämd åsikt om hur man uppför sig 
under en lässtund. För att träna på att lyssna, anser hon att man inte får hålla på med annat, 
såsom att rita, utan att man ska lyssna aktivt på den som talar. 
 
Läxor i läsning hör till vardagen för fjorton av eleverna i klassen. Eleverna som detta berör är 
i behov av extra lästräning. Här använder sig pedagogen av läskort och hon anser att som 
pedagog måste man ställa krav på föräldrarna eftersom pedagogen inte hinner lyssna på varje 
elev. I vanliga fall ska Felicias elever göra en ”fri” bokrecension efter varje avslutad bok, där 
eleven får skriva fritt vad han eller hon tyckte om boken. Hon tycker det är bättre att eleverna 
får fritt skriva om den bok de läst än att följa bestämda ramar. Felicia anser att det är synd att 
skolan har slängt de böcker som man hade förr, med tillhörande arbetsuppgifter. Med dessa 
kunde man göra små test med eleverna för att se om de har förstått innehållet i en text som de 
har läst.  
 
Felicia har hand om en av elevernas estetiska elevens val (vårt ordval), som består av en bok- 
och biblioteksgrupp. Eleverna sitter helst under den 1,5 timme långa lektionen och läser tyst 
för sig själva, men de får också en hel del teori, så som hur man hittar i biblioteket och i 
bibliotekskatalogen med mera. Ett kommande projekt är att åka till stadsbiblioteket på besök. 
I detta ”elevens val” är det meningen att läsningen ska ses som ett rent nöje. ”Det är kul när 
det vill komma till mig och sitta och läsa, och då vill jag göra det så lustfyllt som möjligt.” 
Felicia läser själv mycket litteratur. Hon läser även mycket barnlitteratur för hon tycker att det 
är viktigt att veta vad barnen läser. Annars läser hon gärna uppslagsböcker, deckare och 
historieböcker. Hon tror även att hon påverkar eleverna, det vill säga att de genrer som hon 
själv läser, väljer eleverna att läsa. Hon berättar även för sina elever att hon läser ofta och att 
hon alltid bär med sig en bok, ”Ifall det blir trafikstockning… eller är hos tandläkaren”.  
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Felicia pratar mycket med sina elever om hur viktigt det är med läsning i grunden. Alla 
ämnen som man har i skolan blir mycket lättare att förstå om man kan läsa och tolka en text. 
Hon säger också att hon vet hur viktig läsningen är för eleverna.  

Kan du inte läsa… Det är ju jättesvårt. […] Matten är ju inte bara tre plus fyra, det är ju 
att förstå ett problem och försöka lösa det med hjälp av en kunskap man har. Förstår man 
inte texten så kan du inte lösa uppgiften. Och överhuvudtaget, du måste kunna läsa texten 
på TV och du kan inte alla språk […] tidningar, allting. Du måste kunna läsa. 

 
Hon påpekar också att med läsningen vidgar man sina vyer. Man lär sig att förstå andra 
människors villkor. Det ökar också ordförråd, fantasi och empati.  Vidare säger hon att man 
även måste kunna läsa en bild. Hon har gjort nya omslag till en del böcker eftersom eleverna 
väljer bok efter omslag. De ska helst se lika dana ut och vara svartvita. Har alla böcker samma 
omslag kan eleverna inte döma ut boken i förväg. Här framkommer en indelning i de 
praktiska färdigheterna och i de mer sociala eller nöjesbetonade kunskaperna. För att nå fram 
till glädjen, måste man först ha nått fram till den praktiska förmågan. 
 
Felicia säger att kunskap kan vara så många olika saker.  
 

Dels är det sånt som jag lagrar på min egen hårddisk. Sen är det sån kunskap jag vill att 
mina barn ska lära sig, slå upp olika saker […] Hur man får kunskap. Hur man får veta 
det man undrar över. […] Veta vilka instrument som finns. […] Jag tror det är roligt att 
kunna saker. 

 
Hon fortsätter med att säga: ”Hela livet lär man sig. Från man upptäcker att man har fingrar, 
att man kan stoppa dem i munnen, plockar i och ur löständerna. Jag har inte slutat lära mig 
saker.” 
   
 
Diskussion 
 
Som vi tolkar våra intervjuer har, samtliga pedagoger ett arbetssätt som kombinerar olika 
metoder för att nå fram till elevernas läsning. Alla vi intervjuat har haft ett genuint intresse av 
att se eleverna lyckas med läsningen. Samtliga pedagoger har även på något sätt diskuterat 
läsningens olika aspekter gällande motivation och inspiration.   
 
Instrumentell läsning, kontra läslust 
 
Flera av pedagogerna som vi intervjuat, har varit rädda för att styra eleverna för mycket och 
på så sätt förstöra glädjen i läsningen. Vi anser att man bör ha detta i åtanke men att man inte 
ska låta det ta överhand. Arbete med litteratur bör enligt oss överensstämma med det Pennac 
(1995) säger om läsglädje. Läsning och läsglädje är något som ständigt är närvarande. Man 
kan återskapa läsglädje och det innebär att pedagogerna kan agera så att eleverna kan finna 
tillbaka till ett lustfyllt läsande. 
 
Läsning ska vara lustfyllt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Det innebär 
dock inte att lusten ska vara den enda tyngdpunkten i läsningen. Lusten är en katalysator för 
all annan läsning men bör inte fungera som ett hinder för de instrumentella delarna. Genom 
att eleverna känner sig som motiverade och engagerade läsare blir arbetet med de andra 
ämnena lättare. Att medvetet arbeta med att motivera eleverna innebär att man i ett tidigt 
stadium kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Berit poängterade under sin intervju, att 
insatserna för eleverna ofta kommer för sent. Det är lättare att förebygga än att i efterhand 
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försöka gottgöra för förlorat engagemang i elevens läsutveckling. Det vi tagit del av Ahléns 
(2005) tankar är att man ofta ser signalerna innan, men att ”larmet” går först i år fem då man 
utför de nationella proven. Det Ahlén säger befäster Berits tankar. Man ska arbeta med 
läsningen när eleverna fortfarande har tid. Man ska läsa för att förstå, inte för själva läsandets 
skull. Ahléns text påvisar att det stöd som eleverna får, ofta kommer för sent, vilket kan leda 
till ödesdigra konsekvenser för elevens läsning. 
 
De intervjuer som vi genomfört, har visat att samtliga pedagoger har någon form av indelning 
som direkt kan kopplas till instrumentell läsning och lustfylld läsning. Dels tar de upp de rent 
instrumentella delarna, som syftar på det mer praktiska i arbetet, där själva förmågan att läsa 
står i fokus. De mål som Lpo94 och kursplanen i svenska ställer upp, nämns av flertalet 
pedagoger. De säger bland annat att läsning bidrar till att eleverna får del av vårt kulturarv.  
Den instrumentella kunskapen innebär även att få ett språk och att utveckla sitt 
självförtroende, våga uttrycka sig, kunna läsa, få makt och delaktighet i samhället. Chambers 
(1987) skriver: ”Man kan i stort sett undervisa vem som helt i vad som helst när som helst, 
men det gäller att hitta rätt metod för rätt person vid rätt tillfälle.” (s. 116f) Felicia har, 
förutom de självklara instrumenten för att mäta, testa kunskap, en önskan om att läromedlen 
åter ska börja med delar av texter från skönlitterära böcker, som följs åt av frågor som gör det 
möjligt att testa elevernas läsförståelse. Hon anser att dessa böcker är bra då de är en hjälp för 
pedagogen att bearbeta böcker på ett enkelt sätt. Det här kan vi inte tolka till att bearbeta 
böcker utifrån ett lustfyllt perspektiv. Det blir ett sätt för pedagogen att styra undervisningen 
utan att själv behöva vara insatt i vad eleverna gör. Dessa uppgifter innebär även att den 
individuella läsningen kommer att hämmas då alla måste läsa samma texter. Chambers (1987, 
1994, 1995) poängterar att böcker av detta slag, som är korta utdrag ur texterna, inte kan 
jämföras med att ha originalet i sin hand.  
 
Eila anser att målen för läsning är att få eleverna att kunna läsa och förstå den text de läser. 
Man måste träna eleverna på olika saker. Det finns elever, som läser mindre bra men som 
förstår innehållet, och tvärt om. Man måste försöka träna varje elev på dess svagheter och 
stärka dem i deras läsning. Eleverna ska nå en hastighet i sin läsning, men vi anser att det är 
underförstått i texten, att trots att man tränar det instrumentella läsandet är, förståelsen lika 
viktig.  
 
Samtliga pedagoger anser att eleverna måste läsa när de blir ombedda. Detta för att de ska få 
möjlighet att träna upp sin förmåga. De flesta säger det inte uttryckligen, men de jämställer 
läsning med prestation. Agneta påpekar att: ”Man måste se till att tid finns avsatt så alla läser. 
Annars så blir bara de duktiga duktigare och snabbare och de andra de vill helst slippa. De 
måste sättas i den situationen att; Nu läser vi alla.” Agneta framhåller att eleverna behöver 
ökat stöd hos henne, främst på grund av den tillbakagång som sker vid längre perioder av 
frånvaro. Detta motiverar hon genom att eleverna inte har fått stimulerande läsundervisning, 
vilket leder till att de tar ett steg tillbaka i utvecklingen. Detta visar hur viktigt hon anser att 
en kontinuerlig läsning är för att bibehålla förmågan. 
 
Skolan ställer idag högre krav på elevernas läs- och skrivkunskaper, anser Berit. Eftersom fler 
och fler familjer är ordfattiga sätts ribban ännu högre på både pedagoger och elever. Eleverna 
måste kämpa mer, och pedagogerna måste hjälpa fler elever med språket. Hur ska man 
definiera dessa krav, som Berit säger att hon ser på skolan? Det kan kanske vara lämpligare 
att definiera dessa, som krav från samhället i stort, samhället som lägger ribban för hur vår 
skolgång ska se ut? Hur vill samhället att eleverna ska vara stöpta när de lämnar skolans 
väggar? Ska alla uppnå denna enhetliga form? Det som Berit ser som skolans krav tolkar vi 
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snarare som samhällets krav. Hon har en fast ram för hur en elev ska fungera i skolans 
instrumentella värld.  
 
Det som är intressant i detta sammanhang, är att debatten kring skolan främst berör elevernas 
yttre attribut. Vi menar då, att man ser på elever som stökiga, odisciplinerade och sämre än de 
elever man hade för tjugo år sedan. Men man får inte glömma en viktig del, det som finns på 
insidan, individen. Dagens elever har en större social förmåga, med fler valmöjligheter i livet 
och ett stressigare liv än de tidigare generationernas elever. Det samhälle som vi skapat i dag, 
kräver inte bara mer av oss vuxna i samhället, utan även av våra barn.  
 
Agneta och Denise använder sig båda två av LUS. Som pedagog anser de att man kan 
använda sig av LUS som en mall för undervisning, för att veta på ett ungefär hur långt eleven 
ska ha kommit i sin läsutveckling. Denise har dock parallellt med LUS, ytterligare metoder.  
Ur hennes intervju kan man utläsa att det andra målet är, att eleverna ska förstå och kunna 
tolka den text de läser och samtidigt göra det av glädje. Vi drar slutsatsen utifrån detta, att det 
finns tre mål: LUS, förståelse och läsning för den egna glädjens skull. Här hävdar vi att de två 
första målen kan slås ihop, då LUS har förståelse och analys som delmoment. LUS innehåller 
även läslust, men här har Denise separerat på LUS och läslust. Det innebär att man kan tolka 
svaret som att man, för att kunna uppnå det första målet, måste ha uppnått glädjen i läsandet. 
 
Denise säger att man får så mycket mer med sig av att läsa en text. Man blir påverkad av flera 
olika aspekter och man tar till sig de bästa (förhoppningsvis) bitarna och bearbetar dessa så att 
man kan fylla på sin ryggsäck (vårt ordval) med kunskap. En ryggsäck som man alltid 
kommer att bära med sig och använda sig av i vardagen, fastän att man inte alltid är medveten 
om det. Kunskap är, eller ger makt, liksom förmågan att kunna hantera ordet. Man blir lättare 
en del av det moderna samhället, om man vågar och kan tala för sin sak, och kan aktivt delta i 
de demokratiska besluten. Tolkar man Cecilias svar, så kan man se att kunskap om sin 
omgivning och andra människor är viktigt, men att det är minst lika viktigt med läslust. Här 
kombinerar Cecilia alltså den instrumentella synen, med synen på lärande som lustfylld. 
Cecilia ser även engelskan som en möjlighet för eleverna att utveckla en lust till läsning, men 
det viktigaste med läsning är att elevens ska få vidga sin omvärldsuppfattning och sin 
ordkunskap, samt få ökad förståelse och lästlust.  
 
Intervjun med Felicia gör gällande, att läsning enligt henne, är grunden till allt. Kan man inte 
läsa så kommer man att ha väldigt stora problem med de övriga ämnena och även senare i 
livet. Genom att man kan läsa, kan man läsa, förstå och bearbeta en text, vilket kommer att ge 
eleven en förståelse om människor och samhället, både lokalt och globalt. En kunskap som är 
viktig i det större perspektivet. Hon har dock en rangordning mellan det instrumentella 
läsandet och de övriga delarna, såsom att vidga sina vyer eller att skapa fantasi. Om man inte 
har de instrumentella färdigheterna, kan man inte nå de andra nivåerna inom läsning.  
 
Läxor framkommer i intervjuerna som ett genomgående sätt, att dels få instrumentella 
kunskaper, och dels som ett kontrollverktyg för pedagoger och föräldrar där elevernas arbete 
kan synas. Eila ser på kunskap som en möjlighet att vara en fungerande del av samhället. Om 
man inte har denna kunskap, kan man exkluderas och ses som handikappad. Olika former av 
läsning kan leda till att eleverna ser fler möjligheter och inte behåller en inskränkt, begränsad 
syn på litteratur. Valfriheten i sig, leder till att eleverna läser och inkluderas i samhället. Även 
om det kan vara på sin plats med korta recensioner och hemläxa i form av skönlitteratur, har 
Chambers (1987) under sina kurser ställt samma krav på pedagogerna som dessa ställer på 
sina elever. Det visar sig, att även om pedagogerna känner sig motiverade att läsa 
vuxenlitteratur, kan det i längden bli långtråkigt och en plikt, då man sällan har någon att 
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diskutera böckerna med. Felicia nämner att i hennes klass har enbart fjorton av eleverna 
hemläxa i form av läsning. Här ställer vi oss frågan om det är ett krav från pedagogen som är 
individuellt anpassat efter varje elevs behov, eller om det bara är ett sätt för de lässvaga 
eleverna att ”hinna ikapp” de duktiga eleverna? Finns det en tanke bakom varför just dessa 
fjorton elever har läxa, och varför de andra inte har det? Kan man inte se det som så att de 
andra i så fall ska få en hemläxa som utvecklar deras redan väl fungerande läsande, genom att 
utöka deras analytiska förmåga, deras repertoar eller andra goda färdigheter? Kan man inte nå 
fram till även de lässvaga eleverna, utan att de ska få läxor? Oftast kan man se att de elever 
som kommer från redan bokfattiga hem, lågutbildade föräldrar eller hem där svenska språket 
inte är befäst, sällan har samma möjligheter till stöd och hjälp i hemmiljön. Kan man i stället 
ordna med läxstöd, eller lässtöd inom skolans ramar, som skulle ge alla elever samma 
möjlighet och en mer rättvis grund att bygga vidare på? 
 
Det lustfyllda i skolarbete och läsning är viktigt enligt pedagogerna. Man utgår från elevernas 
individuella intressen och erfarenheter. Syftet är att ge eleven något utöver kunskap, de ska 
känna läslust och självförtroende genom att de klarar av läsningen. Läslust kan fungera som 
tidsfördriv, upplevelse stimulerad av fantasifulla aktiviteter. Berit poängterar att läsning ska 
vara en ren upplevelse i klassrummet, som ska föras fram med hjälp av fantasifulla aktiviteter.  
 
Vid temaarbete i Berits klass, där de ska ha högläsning, går de elever i behov av extra stöd 
igenom materialet hos specialläraren först, för att de ska känna att de behärskar, eller känner 
igen texterna.  
 

Kan man inte känna lusten och känna att man kan läsa flytande, då är det ju jättesvårt. Det 
är liksom första steget. Tycka det är kul att läsa och skriva och sen läsa på tills man läser 
någorlunda flytande och sen får man börja jobba mera med specifika grejer ... 

 
Här kopplar Berit läsningen på samma sätt som Chambers (1995) gör, om man inte känner 
igen en text, eller inte har hört den förr, är det svårt för en elev att förstå och tolka den. Vi 
tolkar Berit så, att högläsning och läsning förutsätter, att eleverna anser läsningen som 
lustfylld.  
 
Även Berit säger att läsning ska vara lustfyllt och komma inifrån eleven för att få det bästa 
resultatet. Men här verkar det i hennes utsaga finnas en motsägning. Vill eleven inte läsa, 
försöker Berit resonera och övertala honom eller henne, vilket innebär att det inte är elevens 
drivkraft som styr, utan pedagogens syn på vikten av läsning. Berits svar kan tolkas, som att 
hon vill styra över elevernas läsning. Frihet och lust är däremot sekundärt.  
 
Felicia har en bestämd åsikt om hur man uppför sig under en lässtund. För att träna på att 
lyssna, anser hon att man inte får hålla på med annat, såsom att rita, utan att man ska lyssna 
aktivt på den som talar. Hur man kan tolka detta beror helt på omständigheterna kring 
samtalet. Under tiden som hon säger det, sitter hon leende och stickar ett par strumpor… Man 
kan då se på hennes argument som ett medel för henne att behålla sin maktposition, eller som 
ett uttryck för hennes tro på att elever inte kan koncentrera sig på mer än en sak åt gången. 
Norberg (2003) säger dock att man ska tilltro eleven dess kompetens, medan Åge (1995) 
diskuterar den rent fysiska funktionen i hjärnan där läsning ska fungera i samarbete genom 
stimulans. Forskningen visar på att olika individer arbetar bättre när de får använda båda 
hjärnhalvorna. Det här anser vi överensstämma med den verklighet vi sett både i skolans värld 
och i den privata sfären.  
 
En aspekt som är påfallande, och som skiljer sig från de övriga pedagogernas, är att Eila anser 
att man som pedagog inte kan motivera elever till läsning, men hon påpekade tidigare, att en 
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elev kan inspirera en annan till att läsa, vilket känns som en motsägelse. Tolkningen av texten 
går här i kors, då inte pedagogen, men däremot eleverna kan fungera som inspiratörer för att 
öka motivationen. 
Tolkar man Denise svar, ser man att om eleverna får möjlighet att använda sin fantasi och 
skapa egna bilder, kan det locka till att läsa. När man bearbetar en text så stimulerar man sin 
fantasi och det blir mer lustfyllt. Pedagogens engagemang påverkar hur eleverna ser på 
läsandet och Denise poängterar att berättandet är en effektiv utgångspunkt till annan läsning. 
Denna kommentar tyder på att engagemang hos pedagogen kan leda till ökad läsvilja hos 
eleverna. Denise menar att om man inte har lusten för att läsa, så kan man lära sig att bygga 
upp den. Som pedagog kan man påverka elevens inställning till läsning. Genom att läsa olika 
sorters genrer kan man hitta sin egen och lära sig att uppskatta en bok. Man måste ge 
läsningen en chans. Här tar Denise upp en paradox: en läxa som ska ses som lustfylld. Man 
kan tolka hennes svar till att hon anser att man kan lära sig läslust. Bland annat Rimsten- 
Nilsson (1981) säger att läslust är något som går att skapa hos eleven. För Agneta ska den 
individuella läsningen leda till att eleverna tränar upp sin förmåga att se på läsning som något 
positivt. Detta tolkar vi som att även Agneta ser det positiva med läsning som något som går 
att träna in. 
 
Precis som Chambers (1995) poängterar, är det flera av pedagogerna som vill begränsa 
elevernas redovisning av böcker. Eila säger att hon inte använder sig av redovisningar i så hög 
mån, eftersom det skulle ta död på deras upplevelse av läsningen. Eleverna måste istället få ro 
och kunna reflektera över de böcker som de läst. Lustfylld läsning ska inte vara ett måste. I 
motsatts till den skolbundna läsningen, vill Felicia att eleverna ska komma till elevens val och 
känna att det är lustfyllt. Detta vill hon bland annat uppnå genom att eleverna kan komma och 
bara läsa, utan att behöva bearbeta texten på något sätt. Läsning som är lustfylld ska inte vara 
bunden till några krav. Här kan man dock se bland annat Chambers åsikter i ämnet. Läsning 
behöver inte bli tråkig bara för att den inte är helt fri och obunden, utan kan med hjälp av 
olika metoder rent av bli än mer lustfylld. 
 
En kommentar som skakade om oss var när Felicia sa: ”Läsa har jag ju alltid tvingat ungarna 
till att göra!” Det tog oss dock inte många sekunder att inse, att, även om hon var högst 
allvarlig, så sa hon det med glimten i ögat. Man kan tolka kommentaren mer som ett uttryck 
för hur viktig hon anser att läsningen är, snarare än som ett faktum att hon bokstavligen 
tvingar eleverna att sitta med boken i näven.  
 
Olika sätt som pedagogerna arbetar på för att kunna uppnå läslust, är bland annat olika 
läsformer. Denise har dessutom arbetat efter eget framtaget material, vilket enligt henne ger 
en bättre inblick i elevernas språkutveckling. Denise kan själv gå in och styra och se vilka 
delar som eleven behöver mer träning på. Eleverna kan arbeta mer fritt med eget material och 
lusten att lära blir större om man som elev får vara delaktig i tillverkningen av skolmaterialet. 
Denise ser läromedel som uppstyrt med allt för strama ramar. Vi tyder det till att Denise inte 
kan se vanliga läromedel som lustfyllda. Norbergs (2003) tankar som vi tidigare nämnt kring 
att överge läroboken för att ge utrymme för skönlitteraturen, känns rimlig i detta 
sammanhang. 
 
Pedagogerna har uttryckt flera egna synpunkter kring hur läsning ser ut idag. Agneta, Berit 
och Eila har båda samma teori kring dagens läskultur. Eila ser inte samma naturliga läsande 
som man hade förr. Berit säger att dagens elever läser mycket mindre idag jämfört med innan. 
Man kan tolka svaren till att hon personligen sett elevernas läsning minska. Dessa påståenden 
baserar alla tre, på sina egna erfarenheter kring hur läsningen har utvecklats under den tid de 
arbetat. De anser att eleverna är sämre på att läsa och de hänvisar detta till att det finns ett 
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mycket större utbud av andra medier idag än tidigare. Pennac (1995) stödjer visserligen detta 
argument men säger även att det är fullt möjligt att hitta tillbaka till läsning och läslust oavsett 
mediernas inverkan.  
Det är en stor uppgift att förmedla kunskap, men precis som McNiff (2003) säger, vem är det 
som har rätten att bestämma vad som är kunskap? Vår tolkning av Felicias svar ger oss 
beskedet att kan kunskap vara precis vad som helst. Allt man vet, allt man gör, är en kunskap 
i grunden. Det finns många olika sorters kunskap så som vad man vill lära eleverna, och hur 
man ska bära sig åt för att lära dem. Man måste ha kunskap för att kunna lära andra. Själva 
kunskapen i sig är rolig. Det är lustfyllt att kunna. 
 
Ålder kontra individ och grupp 
 
I frågeställningarna ville vi se vad som skiljer sig i arbetet med läsningen mellan olika åldrar i 
låg- och mellanstadiet. Det visade sig att pedagogerna trots läroplanens intentioner, inte ser på 
elevernas ålder, utan snarare på deras mognad. Hur man kan tolka detta beror på om man ser 
mognad i relation till ålder eller till individuell utveckling.  
 
Chambers (1987) frågar oss att ”När ska vi lära oss att det som gäller i fråga om läsning under 
de första åren i lika hög grad gäller under hela grundskoletiden?” (s. 34) Det är bara en av 
pedagogerna som svarar att det är mer lustfyllt i de lägre åldrarna. Trots att Berit inte säger sig 
ha några tydliga åldersindelningar i läsningen, syftar hon till ålder som en faktor i läsningen. 
De yngre eleverna får mer lustfyllda uppgifter och de äldre är mer benägna att se på läsning 
som ett måste. Detta hänvisar hon bland annat till det som hon ser i läroböckerna, att för varje 
år blir begrepp och fenomen svårare att greppa. Läslust blir därför ålderrelaterat, trots att det 
inte är årskursrelaterat. Så som Ahlén (2005) säger, är läsningen i de äldre åldrarna svårare 
och mer komplext. Det är få av pedagogerna som hänvisar till praktiska arbetssätt i de äldre 
åldrarna, där läslust är en viktig del.  
 
Det finns olika tankar kring hur läsning påverkas av ålder, individ eller grupp. Cecilia säger 
att gruppen har stor betydelse för individens eget lärande. Inflytande och påtryckningar leder 
till att eleverna skapar sig olika åsikter och preferenser. En bra grupp kan sporra eleverna till 
att utvecklas, medan en dåligt sammanhållen grupp kan skapa en negativ inlärningsmiljö. Här 
har elevernas styrkor respektive svagheter en stor inverkan. Pedagogen måste anpassa 
läsningen efter gruppen och efter varje individ, det är viktigt att man inte glömmer bort detta, 
anser Cecilia. Evenshaug och Hallen (2001) poängterar vikten av att även fånga de äldre 
elevernas intressen och att göra arbetet fängslande även för dem. 
 
Det instrumentella läsandet styr hur arbetet i klassen läggs upp. En nivågruppering som utgår 
från ett instrumentellt tänkande, är till för att alla elever ska kunna de grunder som gäller för 
lärandet. Som vi tolkar det koncentrerar sig Cecilia inte på individerna, utan ser mer på 
gruppen efter nivåindelningen. Den instrumentella läsningen är ett mål som alla ska uppnå. 
Inom den individuella läsningen, förekommer det enligt Denise inga nivågrupperingar, 
däremot rationaliserar hon, efter vår tolkning, vid val av högläsningsgrupper. Hon har delat in 
eleverna efter kunskapsnivå och behov av stöd. Det är en gruppindelning baserad på 
individernas utvecklingsnivå. Denise vill att alla elever ska få innehållet i en text och att man 
som pedagog måste få med sig alla i läsningen. Eftersom de läser olika texter i dessa grupper, 
anpassas inte texterna helt efter alla individer i gruppen, utan till den grupp som det gäller i 
just det sammanhanget. På grund av instrumentella problem, såsom läs- och skrivsvårigheter 
eller nyinkomna invandrare med språkproblem, ser Eila eleverna på en individuell nivå. Det 
är läsperspektivet som är viktigt, inte individens egenskaper, vilket medför att läsning sker på 
elevens nivå och inte gruppens eller åldersgruppens nivå.  
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Till det lustfyllda läsandet verkar det vara motsatt syn hos pedagogerna. Samvaron kring 
högläsning är inte det centrala för eleverna, anser Agneta. Hon vill att alla elever ska få 
chansen till en egen läsupplevelse där man som pedagog har möjlighet att gå in och förklara 
och diskutera ord och begrepp, så att alla elever kan uppnå denna upplevelse. Genom att 
arbeta i en grupp, fast med individerna som mål, når man lättare fram till varje individuell 
upplevelse. Det är upplevelsen som ska ses som tyngdpunkten i högläsningen, medan 
gemenskapen är sekundär. Här tolkar vi att de lustfyllda aktiviteterna så som högläsning och 
drama, kräver ett större individuellt och lustfyllt synsätt.  
 
Man kan urskilja att Cecilia ser starka och svaga elever som en självklarhet. Alla elever är 
egna individer och har olika behov. Med starka elever menar Cecilia, elever som har makt och 
inflytande på andra elevers val, av bland annat litteratur. Det här kan på ett sätt ses som en 
maktrelation, där eleverna följer en uppsatt norm i klassrummet. Gruppens betydelse för 
individens eget lärande har stor betydelse. Elevernas styrkor respektive svagheter är en stor 
inverkansfaktor. 
 
Att få känna sig duktig i något innebär att man ökar sin motivation. Chambers (1995) talar om 
spiralen som byggs upp av positiva erfarenheter. De yngre eleverna som på en av skolorna får 
äldre förebilder som visar att det kan vara roligt att vara duktig på att läsa genom att de läser 
för de yngre, klättrar upp på denna spiral. De äldre eleverna vinner på detta genom att de får 
känna sig som mer erfarna läsare.  På så sätt blir det en positiv cirkel, eller spiral, där det ena 
utvecklar det andra. Starka, äldre elever fungerar som inspiration på den andra skolan vi var 
och intervjuade på. Trots att bara en pedagog nämnde detta, vet vi av erfarenhet att man har 
detta som system på skolan.  
 
Val av litteratur  
 
Att tro att man som pedagog bara behöver bistå elever med litteratur är enfaldigt. För att 
elevernas läsbehov ska kunna tillgodoses, krävs det att de ges och får möjlighet till 
bokbotanisering. Det är ett fåtal elever som självmant söker sig till litteratur. Bokbotanisering 
innebär då grunden för all läsning. Kritiska val baserade på den fria viljan hos eleven, leder 
till en högre kvalitet än lärarstyrda val. Det finns ingen pedagog som känner till alla böcker. 
Risken blir att det är pedagogens preferenser som styr (Chambers 1995). I den tidigare boken 
skriver Chambers (1987) att: ”Lärare har en benägenhet att undervisa på samma sätt som 
deras egna lärare gjorde, och att välja böcker som är samma böcker som de själva fick läsa.” 
(s. 116) Felicia säger i sin intervju att det är själklart att eleverna väljer att ta efter den 
litteraturen som hon rekommenderar och själv läser. Här skiljer sig åsikterna något mellan 
Eila och Felicia. Eila säger att hon som pedagog inte kan motivera elever till att läsa hemma. 
Här går däremot Eilas egna åsikter isär, då hon samtidigt påstår att eleverna kan motivera 
varandra och fungera som inspiratörer. Menar hon att eleverna lyssnar mer på någon i deras 
egen ålder, eller uttrycker hon sin egen frustration som pedagog? Både Lundqvist (1984) och 
Molloy (1996) nämner hur viktigt det är att kunna diskutera litteratur med sina jämnåriga 
kamrater. 
 
Berit säger i sin intervju att det inte alltid är lätt att motivera de elever som har svårt att nå upp 
till de grundläggande färdigheterna. En koppling kan dras mellan pedagogernas kommentarer 
och litteraturen. Ahléns (1998) motivering är att innehåll och stimulans från omgivningen ska 
agera tillsammans för att motivera eleven till läsning. Pedagogen har möjlighet att använda 
sig av språklekar och högläsning och bör ge plats för fantasi och variation. Som vi tidigare 
nämnt betonar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) den kompetenta pedagogen, vars 
uppgift är att hålla kvar elevernas intresse till lärande och ämnet. 
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En av rädslorna, eller fördomarna, hos pedagogerna ute på skolorna, är att eleverna ska sluta 
”läsa” om de får möjligheten att höra på talböcker. Så väl Agneta som Denise och Eila 
använder sig av talböcker för att få eleverna att börja läsa. Deras motivering till att de väljer 
att arbeta med talböcker, är att det ofta erbjuder eleverna en lätt ingång till läsandet, främst för 
de elever som inte har hittat fram till böckernas värld. Det är viktigt att hjälpa de elever som 
har svårt med det svenska språket, att förstå en text. Att få tillgång till talböcker underlättar 
betydligt för eleven eftersom han eller hon både kan se och höra ordet och få en inre bild av 
texten. Det blir för eleven en instrumentell läsning, han eller hon ska träna på språket. Denna 
instrumentella inlärning via talbok, kan i sin tur underlätta för läslusten, eftersom den 
instrumentella biten underlättas och inte tar sådan kraft av eleven. Man får läsningen genom 
flera sinnen: hörseln, synen och känseln (om man följer texten med fingrarna), vilket 
förstärker läsinlärningen. 
 
Denise använder talböcker även som en inkörsport eller som ren upplevelseläsning för de 
elever som inte behöver dem för att komma igång med läsandet. Att blanda användning av 
talböcker för både nytta och nöje är något som Denise verkar ha en tanke med. Alla elever ska 
få pröva på olika sätt för att uppnå det bästa individuella läsandet. Läsandet i sig kan ses som 
ett mål, men även det rent praktiska i att läsa en skönlitterär bok ska värderas. Chambers 
(1995) talar återkommande om vikten av att se själva läsandet som mål. Det ska anses som ett 
mål att eleven tar i en bok, eller som i detta fall, lyssnar på en bok. Man kan se Denise 
påstående ur ett läsperspektiv, bokstäver och text, eller enbart ur ett lustfyllt perspektiv. Att 
komma en bok nära kan tolkas ur ett lustfyllt eller instrumentellt perspektiv, det vill säga, man 
ska komma nära känslan eller språket. Agneta ser läsning som ett självändamål, och då spelar 
det inte någon roll vad eleven läser. Elevernas valfrihet ska få lov att styra, oavsett om det är 
serier eller talböcker som det är frågan om. Detta kan tolkas som att Agneta ser läsningen som 
själva målet och resten som sekundärt, ett sätt att nå fram till målet, ett sätt att nå fram till 
läslust. 
 
Eila framhäver även talbokens fördel när det kommer till att vidga elevernas repertoar. Här 
anser hon att talboken ger en inkörsport till annan litteratur som de i vanliga fall inte skulle 
valt att läsa. På samma sätt som högläsning ska befinna sig strax över elevens egen läsnivå, 
enligt både Vygotskij och Norberg (2003), kan talboken även erbjuda de duktiga läsarna en 
motivation till att bredda sitt läsande. Cecilia och Denise påpekar på samma sätt engelskans 
möjligheter att placera nivån över elevens, för de elever som behöver extra stimulans för att 
inte tappa intresset för läsning. Hon tar även upp elevernas rörelsebehov som en motivation 
till ökad läsning. Hon menar att man genom förhandlingar med eleverna kan ”köpslå” med 
dem om att de får varje morgon möjlighet att motionera, mot att de tar ansvar för det som de 
missar av lektionen. Detta sätt att arbeta behöver inte begränsas till enbart motion, utan kan 
även användas i andra situationer för att motivera elever med olika behov. 
 
Att använda sig av litteratur, inte bara facklitteratur, som ett redskap för lärandet, framgår som 
ett bra sätt enligt Cecilia. Eleverna får inte bara kunskap om ett ämne utan också en lust till 
läsandet. Eila anser att eleverna måste få välja fritt och inse sina egna begränsningar, annars 
tar man bort lusten till att låna böcker. Som pedagog kan man få eleverna att vilja läsa, inte 
minst genom det egna, visade intresset för litteratur.  
 
De restriktioner som pedagogerna har i valet av litteratur, kan hänvisas till för enkla texter, 
eller våld och förtryck. Några exempel på detta är Agneta, som anser att eleverna bör läsa 
kapitelböcker som kan anses vara något svårare, Felicia som helt förbjudit serietidningar 
eftersom hon anser att de är alldeles för enkla och Eila som har vissa förbehåll mot dem.   
Cecilia och Denise har förbjudit böcker innehållande mycket våld. De har erfarenhet av att 

34 



 

eleverna ofta kommer från hem utan trygga förhållanden. Undantaget är Berit som tillåter sina 
elever att läsa all litteratur men hon är dock reserverad mot att eleverna läser böcker författade 
av Astrid Lindgren. Detta motiverar hon med att eleverna ändå kommer i kontakt med henne 
hur de än gör. Detta kan ses som en paradox, då hon inte enbart säger att det ska vara fritt att 
välja, utan även då hon själv under intervjun, flera gånger hänvisar till teman, teater med mera 
som av vad som framgick, enbart var baserade på böcker av Astrid Lindgren. Ofta kan 
pedagogens försök till att motverka elevens val av viss litteratur få motsatt verkan.  Kanske är 
det ibland bättre att tillåta litteratur än att förbjuda den, men att istället diskutera innehållet. 
Lundqvist (1984) anser att det är upp till pedagogen att bistå eleven med god litteratur.   
 
Det finns böcker som pedagogerna vill att eleverna ska läsa. Denise vill gärna se att eleverna 
har läst olika klassiska böcker, men säger att det inte är ett tvång. Hon anser att alla har olika 
intressen, och därför ar det inte möjligt att ha fasta ramar eftersom läslust inte kan uppnås 
genom tvång. Berit talar för fria val, men tycker ändå inte att eleverna ska läsa böcker av 
Astrid Lindgren. Detta leder till att man kan förvänta sig att hennes val påverkar eleverna, 
eftersom hon inte vill, och inte kommer, att rekommendera Astrid Lindgren för eleverna. 
Felicia i sin tur saknar fler författare som Astrid Lindgren. Hon hänvisar till dagens böcker 
som hon anser är alldeles för ”pojkiga” och ”flickiga”. Till klassikerna hör Nils Holgersson, 
som alla i årskurs fyra ska ha läst enligt Felicia. Få elever lånar självmant klassiker, vilket 
medför att Felicias beslut leder till ett instrumentellt val. Böckerna i Berits klassrum däremot, 
är mycket könsbundna. Här kan man skönja en viss tveksamhet från vår del. Frågan man kan 
ställa är då: Är detta ett medvetet eller omedvetet val från Berits sida? Som Chambers (1995) 
poängterat är det viktigt att fritt få bokbotanisera. Här anser vi att pedagogen har en stor 
möjlighet att främja elevernas lust till läsningen. Enligt Cecilia har hon som krav att eleverna 
ska komma ut från biblioteket med en bok. Det här motsäger Chambers tankar kring att bara 
besöket till biblioteket, är ett mål i sig.  
 
 
Vår slutsats 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagogerna med olika former arbetar med 
elevers läsning. Vi hade som avsikt att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna uttrycker 
om läsningens olika former i låg- och mellanstadiet, med betoning på läslust, och hur de 
rangordnar dessa. 
 
Vi ville se om det skiljer sig i arbetet med läsningen mellan olika åldrar i låg- och 
mellanstadiet och om pedagogerna skiljer mellan olika former av läsning. Varför skiljer de 
mellan dessa olika former? Vilka former prioriteras, och varför? 
 
Frågeställningen gällande läsning i olika åldrar kan anses vara något bristande i sin 
formulering. Vi anser dock att genom att ha den formuleringen, uppnår vi ändå ett resultat 
som ger svar på frågeställningen. De pedagoger som vi intervjuat, har samtliga haft någon 
slags indelning som hänvisar till elevernas mognad och det är mer en tolkningsfråga om 
huruvida man ser på elevernas ålder samtidigt som man ser på individen.  
 
Syftets olika delar var baserade på kursplanen i svenska som tar upp tre delar av läsningen: 
läsning för upplevelsen, för identitetsbyggandet och för språkförmågan. Dessa tre delar är 
tydligt avspeglade i de svar som pedagogerna givit. Dock kan man se att identitetsbyggandet 
har fått ta en något mindre plats i pedagogernas svar. Vår slutsats är att pedagogerna arbetar 
till stor del medvetet för att främja läslusten. Däremot ställer de den instrumentella läsningen 
något högre i rang än läslust. Detta har tydligt framgått under analyserna av intervjuerna. 
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Denna skillnad mellan instrumentell läsning och läslust kan kännas som oförenligt med den 
tanken som de flesta av dem speglar: För att kunna nå instrumentell kunskap krävs det att 
eleverna är kapabla att känna läslust, för att de ska kunna vara intresserade av att försöka 
förbättra, eller nå, den instrumentella kunskapen. De olika uppfattningarna som pedagogerna 
har framfört, visar hur skilda åsikterna kan vara mellan olika pedagoger. Däremot visar vår 
studie att även om pedagogerna i våra intervjuer tänker olika, har de oftast samma mål i sitt 
arbete för att skapa läsande individer. Det är snarare tankarna kring hur man kan uppnå dessa 
mål som skiljer, och i vilken mån man ser på läslust som en viktig del i processen. 
 
Det finns tendenser till åldersfixerade indelningar i synen på läslust. Detta är dock inte något 
som är tydligt uttryckt av pedagogerna, utan får tolkas utifrån diskussionerna kring individ 
och grupp, kring nivåer och aktiviteter i klassrummet. De yngre eleverna har mer högläsning 
och lägre krav på sig att uppnå den instrumentella kunskapen. Pedagogerna, med få undantag, 
ser litteraturen som ett komplement till läromedel, snarare än tvärt om. Eleverna delas ofta in 
efter nivå och diskussionen kring starka och svaga elever styr hur man relaterar läsningen till 
instrumentell läsning eller till lustfylld läsning. Det är antingen gruppens ”kompetens” som 
styr hur högt ribban ska ligga, eller så ser pedagogerna på de individuella 
utvecklingsnivåerna, oberoende av ålder och härkomst. 
 
Pedagogernas åsikter i klassrummet väger tungt. Valet av litteratur bestäms mycket utifrån 
pedagogens motiv och motivation och variationen i bruket av böcker och annat material är 
ganska lika. Man har högläsning i viss utsträckning och talböcker till ett fåtal som har behov 
av det och man delar på läsningen som träning av språket och som läslust. Ofta har en form av 
läsning ett annat, högre mål, som till exempel talbok för att komma igång med läsningen, eller 
för att motivera eller stimulera elevernas läslust. Det har under intervjuerna framkommit olika 
former av arbete med läsning, läslust samt olika former för bearbetning av litteratur. 
Pedagogerna har både böcker de vill, och böcker de inte vill att eleverna ska läsa. 
 
 
Vidare forskning 
 
Läsning kan ses ur många olika aspekter. De delar som vi har tagit upp i vårt arbete ska ses 
som en reflektion av pedagogens uppfattning, snarare än den gällande verkligheten. Hade vi 
haft andra glasögon på oss hade resultatet utan tvekat sett annorlunda ut. Litteratur och läslust 
kan på många sätt ses ur ett könsaspekt, där det är flickorna och kvinnorna som styr denna 
skolans värld.  
 

I skolan är vi inte bara elever och lärare. Som personer av bägge könen är vi också bärare 
av de koder, som i vårt samhälle ses som uttryck för mannligt och kvinnligt. […] Teknik 
och matematik ses som ’manliga’ ämnen. Svenska och språk ses som ’kvinnliga’ 
skolämnen. (Molloy 1996, s. 18) 

 
Molloy säger även att pojkar i skolan får en negativ bild av sin ”gryende manlighet”, och att 
det kanske inte är så konstigt då de inte bara omges av kvinnor under största delen av sin 
skolgång, utan dessutom måste bete sig som kvinnor, dvs. arbeta med litteratur, samtala om 
den, skriva brev med mera. Skolan är den största arbetsplatsen för bägge kön, där vi går ifrån 
kvinnodominerat i låg- och mellanstadiet till lika många kvinnor som män i de äldre åldrarna. 
Vår bild av vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” styr våra elevers bild av samhället. 
 
Pedagogens roll i klassrummet är ytterligare en aspekt som kan studeras utifrån de val av 
litteratur hon eller han gör. ”Den litteratur som läraren och eleverna skall arbeta med skall 
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alltså ge kunskap om andra människors livsvillkor och perspektiv på det nära och vardagliga.” 
(Molloy 1996, s. 27) Hur ser pedagogen på olika litteratur, hur arbetar de och vilket syfte har 
de med de olika formerna av litteratur.  
 
Pennac (1995) skriver i sin bok om hur känslan för lusten att lära sig läsa, väcks via 
föräldrarnas introduktion till böcker. Hur ser föräldrarnas relation till litteratur ut? Hur kan 
man dra nytta av det i skolan? Hur påverkar det eleverna? Som vi nämnt tidigare i 
resultatdelen, säger Pennac att läsglädje är något som ständigt är närvarande, att den aldrig är 
långt borta. Man kan skapa läsglädje, oavsett mediernas närvaro. Barn och ungdomar kan 
finna tillbaka till ett lustfyllt läsande. Det kan vara intressant att se på hur läsandet påverkas 
av, att man har fler visuella medier som kräver uppmärksamhet från våra elever. 
 
Enligt Ahlén (1998) finns det ett väl fungerande arbetssätt på Nya Zeeland, där man arbetar 
intensivt med litteratur. En intressant infallsvinkel för en studie hade varit att jämföra och 
försöka undersöka varför denna metod fungerar så bra på Nya Zeeland och varför/hur man 
skulle kunna arbeta på samma sätt i Sverige.  
 

Detta sätt att arbeta innebär att barnet redan från första början blir uppmuntrat och 
uppfattar sig som läsare. Lärare följer hela tiden upp läsutvecklingen med lagom svåra 
böcker skrivna av landets främsta författare. Men om barnet inte klarar av att läsa ”på 
riktigt” efter ett år sätts speciella resurser in. Då startar Reading recovery- programmet, 
vilket innebär att specialutbildade mycket duktiga speciallärare intensivtränar läsning 
med barnet tills det knäckt koden. Man har nästa inga barn med läs- och skrivsvårigheter 
på Nya Zeeland. (s. 32f) 

 
Ytterligare en intressant aspekt att undersöka är hur lässvårigheter påverkar elevernas läslust.   

 
Lässvårigheter får allvarliga konsekvenser för barnens glädje över att gå i skolan, för 
deras självuppfattning, för deras ämnesutveckling, för deras val av utbildning och deras 
senare jobb och sociala status. Dessa konsekvenser blir allt allvarligare efterhand som allt 
fler utbildningar kräver läsfärdigheter på allt högre nivå. (Elbro 2004, s. 192) 
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Bilaga 14

 
Lärandets cirkel 

 
 

 
 

 

ATT VÄLJA 
(Bokbestånd, tillgång, 

tillgänglighet, skyltning och 
presentation)

VUXENSTÖD

REAKTION/RESPONS 
”Jag tyckte om det. Jag vill göra det igen.” 
organiserade boksamtal ”vardagsprat” om 

böcker. 

”ATT LÄSA” 
Tid att läsa, högläsning, 

Tystläsning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Chambers (1995), s. 14 
 

 



 

Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
Intervjuerna påbörjas med en inledande, öppen fråga för att få igång samtalet. Ett alternativ 
har varit att pedagogen ska berätta om hur hon (alla pedagoger i studien är kvinnor) arbetar 
under en ”vanlig läsvecka”. Andra gånger har samtalet kommit igång utan att vi startat upp 
dem, genom att pedagogerna själva börjat tala om skolarbetet. Utifrån de svar vi fått, har vi 
kunnat komma vidare genom att be pedagogen utveckla delar av det hon tagit upp. De 
övergripande frågor som vi har haft som utgångspunkt är: 
 

• Hur ser en läsvecka ut? 
 

• Hur ser undervisningen i läsning ut? Hur arbetar pedagogen med läsning i klassen? 
Finns det olika former av läsning? Högläsning, tystläsning, par- eller gruppläsning, 
bok och band, osv. 

 
• Hur bearbetar man den litteratur som eleverna läser? 

 
• Hur ser pedagogen på vikten av läsning? Allmänt och specifikt för eleverna och 

pedagogen själv. 
 

• Vilken litteratur läser eleverna? Vem väljer ut litteraturen? 
 
• På vilken grund väljs litteraturen? Bra och dålig litteratur? 

 
Under dessa huvudpunkter förekommer det ett stort antal följdfrågor, dels beroende på vad 
pedagogerna har tagit upp, dels beroende på att vi velat få fram mer utförliga svar kring de 
olika delarna. Vid samtliga punkter har vi varit angelägna om att få pedagogen att förklara 
syfte och orsak för det sätt hon arbetar på. 
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