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Förord 
Vi vill passa på att tacka alla som varit till hjälp och stöd under vårt arbete. Ett stort tack till 
vår VFU handledare samt eleverna på samma skola som har ställt upp för oss och visat stort 
intresse till nya arbetssätt, samt ställt upp på intervjuer och observationer. Vi vill också tacka 
vår handledare på universitetet Mervi Höglin och Åsa Gardelli som varit ett stort stöd och gett 
oss vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka våra familjer och sambos som varit ett 
stort stöd, och sist men inte minst tacka varandra för många givande och lärorika timmar 
tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete är dels att beskriva och analysera hur ett tematiskt arbete med 
skönlitteratur påverkar läslusten, samt att belysa och analysera elevers och lärarens 
uppfattningar hur läslusten stimuleras på ett bra sätt. Bakgrunden tar upp relevant fakta som 
har anknytning till läsning och läslust samt pedagogens betydelse. Den kvalitativa 
undersökningen genomfördes under en fem veckors period, där vi observerade alla femton 
elever i klassen under en hel vecka vid två tillfällen. Därefter valde vi att intervjua pedagogen, 
samt att lotta fram åtta stycken elever som vi intervjuade, av dessa åtta elevintervjuer 
sammanställde och analyserade vi fem stycken. I vår undersökning så har vi kommit fram till 
att man kan stimulera läslusten på ett positivt sätt med hjälp av ett tematiskt arbete med 
inriktning skönlitteratur. Vi kan tydligt se utifrån våra observationer och barnintervjuer att en 
viss ökning av intresset till böcker uppkom. Vi har kommit fram till att pedagogen har en stor 
betydelse för att stimulera barns läslust och att miljön har en stor påverkan.  
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Inledning 
Intresset för läsning och läslust väcktes under inriktningen Svenska för tidigare år, där vi 
arbetande väldigt mycket om läslust och om barn-och ungdomslitteratur. Där belystes olika 
skönlitteraturer, författare samt olika arbetssätt som kan tillämpas när man jobbar med barn. 
Vi har även egna erfarenheter från olika jobb, från hemmet där syskon och syskonbarn har 
varit till stor inspiration, samt från vår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där vi arbetat 
mycket med litteratur och med ett temaarbete om läslust. Vi har under åren märkt att 
läsningen har en positiv inverkan på barnen. Det hjälper barnen i deras fortsatta studier bland 
annat med att öka deras ordförråd, skrivförmågan och koncentrationsförmåga, och för att vilja 
läsa måste man läsa. Det är viktigt att vi som blivande pedagoger har en bred kunskap om 
läsning och hur vi på bästa sätt kan öka elevers läslust, samt att vi måste ha kunskap om det 
olika faktorer som kan bidra till att läsningen främjas, såsom miljön, tillgänglighet till böcker, 
och inspiration från vuxna. 
 

 
När jag var liten kunde jag trolla. Jag kunde göra underverk, läka sår och gå på 
vatten, färdas genom tid och rum. Jag hade makt att förvandla världen eller skapa 
en ny, När jag var liten kunde jag trolla, det var innan de lärde mig att jag inte 
kunde. (Gardell, 1992, s.104) 

 
 
Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är dels att beskriva och analysera hur ett tematiskt arbete med 
skönlitteratur påverkar läslusten, samt att belysa och analysera elevers och lärarens 
uppfattningar om hur läslusten stimuleras på ett bra sätt.  
 
Frågeställningar 
 
• På vilket sätt påverkar ett tematiskt arbete med skönlitteratur elevernas läslust? 
• Hur stimuleras läslust på ett bra sätt enligt läraren? 
• Hur stimuleras läslust på ett bra sätt enligt eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
 

Definitioner 
Lust förklaras i Nationalencyklopedin (2007) enligt följande: Önskan att pröva ngt som man 
känner skulle skänka nöje el. tillfredsställelse. (ngt som ger upphov till) känsla av glädje och 
tillfredsställelse: lustkänsla; lustläsa; lustvandra; 
I detta arbete menar vi med läslust, att eleverna ska känna viljan till att läsa. 
 
Tema förklaras i Nationalencyklopedin (2007) enligt följande: Tema är ett ord som används i 
flera olika sammanhang, men med en grundbetydelse av ett bestämt ämne.  
I detta arbete menar vi att ett tematiskt arbete med skönlitteratur är där de olika lektionerna 
har haft samma tema. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i sju olika rubriker. Under den första rubriken, läsningens historia 
lyfter vi fram hur synen på läsningen förändrats genom åren. Sedan belyses olika språkteorier 
och metoder. Läslusten betydelse lyfts fram samt vikten av att ha en god läsförståelse. 
Fortsättningsvis kommer högläsning, boksamtal samt pedagogens betydelse och förankring i 
styrdokumenten.  
 
Läsningens historia 
På 1600-talet var läskunnighet inget ovanligt i Sverige. Kyrkan som ansåg att alla skulle 
kunna läsa Bibeln var en bidragande orsak. Samhället lade vikten i att alla skulle kunna läsa, 
även läroböcker såsom ABC-böcker hade religiösa kopplingar. Det var kyrkans uppgift att 
lära barnen läsa, senare ansåg kyrkan att detta var slöseri med tid och la över ansvaret på 
föräldrarna. Kyrkan gjorde husförhör där läskunnigheten testades, och hade inte föräldrarna 
lyckats lära barnen läsa fick de böta. Det krävdes även läskunnighet av kyrkan om du skulle 
delta i höjdpunkter i livet såsom, konfirmation, giftermål och dop. (Svensson, 1998). 
Johansson (refererad i Svensson, 1998) menar att från mitten av 1700-talet ställdes inte enbart 
bara krav på läskunnighet, det började i större utsträckning krävas att befolkningen levde upp 
till kravet om att ha förståelse för den lästa texten.  
 
Vidare menar Svensson (1998) att då den allmänna skolplikten infördes 1842 fodrades 
läskunnighet för att få börja skolan. Läslusten hade då ingen betydelse, att kunna läsa texter 
utantill var där man la vikten. Detta ställde höga krav på föräldrarna att lära sina barn läsa. 
Kraven på föräldrarna blev för stora och 1858 infördes småskolan. Det blev deras uppgift att 
lära barnen grundläggande läsfärdigheter. Överheten ansåg att det var av största vikt att Guds 
ord inte förvrängdes och det därför var viktigt att läsa bokstavstroget, och under lång tid 
användes denna metod. Under 1800-talet lanserades ordbildsmetoden av kyrkoherden 
Cadmus som på denna tid kritiserades starkt. De ansågs då att det fanns en stor risk att folket 
gjorde egna tolkningar av Guds ord, då inlärningen fokuserades på innehållet i texten och inte 
på bokstavsljuden. Ordbildsmetoden eller helordsmetoden som den också kallas lever kvar än 
idag. I Sverige är det främst forskaren Ragnhild Söderbergh som har förespråkat för metoden, 
som säger att läsningen ses inte enbart som en avkodningsprocedur utan en rekonstruktion av 
ord som barnen känner till från talspråket. De som förespråkar helordsmetoden talar om att 
barnet läser för att det finner en mening med läsningen. Förespråkarna menar också att barn 
som lär sig läsa genom hela ord och meningar från början finner läsningen rolig och 
meningsfull.  
 
Under mitten av 1800-talet kom ljudningsmetoden till Sverige från Tyskland. 
Ljudningsmetoden kallas även syntetisk metod eftersom den bygger på att eleven först 
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analyserar ljuden i orden och därefter smälter samman dem, gör en syntes. Sedan slutet av 
1800-talet, och även i våra dagar, har det pågått diskussioner om vilken läsinlärningsmetod 
som bör användas. Fortsättningsvis menar Svensson (1998) att ljudningsmetoden idag ställs 
mot helordsmetoden, det är olyckligt eftersom de bör komplettera varandra beroende på 
situation och elev.  
 
Språkteorier 
Svensson (1998) menar att med språk avser man vanligen tal- eller skriftspråk. Språket har i 
huvudsak en social funktion samt att det är en viktig faktor för den kognitiva förmågan 
eftersom det påverkar vårt tänkande. Språket får oss att känna grupptillhörighet, samt att det 
underlättar och hjälper oss att lösa problem, vi lär oss koda föremål och företeelser, samt att 
minnas och uppmärksamma omgivningen. Vidare menar författaren att det är viktigt att känna 
till olika teorier, besitta kunskap om dessa för att kunna tillämpa olika undervisningssätt. Det 
är också viktigt att reflektera över hur språkutvecklingen går till samt pedagogiska 
konsekvenser av dessa. 
 
Teoretikerna Jean Piaget och Leo Vygotskijs har många liknande tankar, trots att de ofta ställs 
emot varandra. Båda anser att förståndet utvecklas i samband med den materiella och sociala 
miljön, däremot betonar de olika sätt att utvecklas i dessa miljöer. Piaget menar att miljön ska 
vara naturlig för undersökande, och betonar de universella mönster i människans kognitiva 
utveckling, som menas att barnet sammanfogar sina upplevelser och utvecklar tänkande, alltså 
tanken leder till ett utvecklat språk. Medan Vygotskijs tankar om miljön ska vara 
stimulerande och välordnad för att utmana barnet, han lägger också tyngd på samhället och 
dess historiska framväxt. (Svensson, 1998). 
 
Whole-language och phonics traditionen 
Frost (2002) skriver att traditionerna whole-language och phonics traditionen har en stor 
påverkan och betydelse i läsundervisningen. Han menar att dessa två traditioner ska 
komplettera varandra, det gäller att pedagogerna har en allsidig syn på läsundervisningen för 
att tillgodose alla elevers behov, alla barn är olika.  
 
Whole language – är ett läsinlärning synsätt som ursprungligen kommer från professor Marie 
Clay på Nya Zeeland. Grundtankarna med synsättet handlar om hur eleverna lär sig och hur 
pedagogerna kan ge eleven hjälp till självhjälp, man sätter eleven i centrum och utgår från vad 
denne tycker är roligt och intressant, samt att man utgår från vad barnet redan kan. (Alleklev 
& Lindvall, 2003). 
 
Författarna betonar också att synsättet går ut på att barnen lär sig att läsa och skriva med hjälp 
av skönlitteratur och facklitteratur. Det innebär följande: 
• Läroböcker ersätts av god skönlitteratur och goda faktaböcker 
• Litteraturen integreras i samtliga läroämnen i förskola och skola 
• Innehållet i böckerna bearbetas: Barnen berättar, skriver, dramatiserar, tecknar och sjunger 
utifrån materialet. 
 
Lindö (2002) anser att innan barn kan lära sig läsa och skriva måste de förstå och reflektera 
över språkets betydelsebärande funktioner. I det språkande samspelet vid sagostund, 
storboksläsning eller diktering utvidgas förståelsen för läsande och skrivande som fenomen.  

 
Varje barn är unikt och kommer, i sin egen takt, att räkna ut sambandet mellan 
bokstav och ljud och bryta koden. /…/ När barnen har knäckt koden har det fått 
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insikt om att varje skrivtecken svara mot ett ljud i det talande språket och att de 
avkodade skrivna orden förmedlar ett innehåll till läsaren . (Lindö, 2002, s.110) 

 
Frost (2002) menar att detta perspektiv och synsätt inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till de 
elever som har svårt för att lära sig läsa. Phonics- traditionen har en annan syn på läsning och 
läsundervisning. Phonics metoden utgår ifrån att läsning försiggår genom tolkningen av ett 
alfabetiskt system som inte är naturligt utan konstruerat, det vill säga skapat av människor. 
Man måste först förstå de principer som bär upp det alfabetiska systemet och lära in det per 
automatik, så att det kan användas utan att själva tolkningen av symbolerna kräver någon 
större uppmärksamhet. Först därefter kan man helt och fullt inrikta sig på meningsinnehållet. 
Frost (2002) skriver vidare om kritiken till denna metod och säger att forskare är kritiska till 
att barnen måste lära sig den alfabetiska principen. Läsinlärningen måste istället betraktas som 
en integrerad del av texthanteringen i allmänhet – och sedan hittar barnet så småningom sitt 
eget naturliga sätt att läsa.  
 
Läsning på talets grund (LTG) 
Ett exempel på Whole Language är LTG metoden, Lindö (2002) skriver att med samtalet som 
bas skapar läsaren tillsammans med de yngsta barnen egna texter, som bygger på barnens tal. 
Det är detta som är kärnan i LTG metoden. Leimar (citerat i Lindö, 2002): 
 

På talets grund syftar på att läroprocessen är avhängig förmågan att tala och 
lyssna. Talet i sin tur uppstår i behovet av kommunikation och förutsätter en 
gemensam begreppsvärld. Metoden vill tillvarata den dynamik som finns hos en 
grupp barn som upplever något tillsammans, utnyttja möjligheten att låta barn 
lära av varandra. /…/ (Lindö, 2002, s.46 ) 

 
Vidare skriver författaren att gruppen som helhet har ett rikare ordförråd än det enskilda 
barnet och därför samtalar klassen utifrån en gemensam upplevelse, händelse eller ett 
experiment. Barnen får vara med under hela processen där deras tal översätts till skrift. Sedan 
arbetar pedagogen och barnen med den redan kända texten som alla kan innan och utantill, 
pedagogen får chansen att laborera med texten på olika sätt. Uppmärksammar barnen på stor 
bokstav, punkt, olika begrepp som långa ord, korta ord, och mening diskuteras efter hand. 
Barnen kan uppmanas att söka efter vissa ord i texten, ringa in frekventa eller återkommande 
ord. I korta drag kan man säga att man går från helheten till de olika delarna: rad, mening och 
ord. Sist kommer man till analysen av de enstaka boktavsljuden. 
  
Ekström och Isaksson (1997) menar att barnens språklust väcks av språket självt, vuxna ska 
hjälpa till och förmedla språket. Lek med rim, ramsor och poesi är ordglädje, och barnen 
tycker oftast att det är roligt att få prova på och experimentera med olika ljudkombinationer, 
ord och stavelser. Det har också visats sig att barn som leker med ljud, nonsensord, rim och 
ramsor har lättare att lära sig läsa och skriva.  
 
Läslust 
Kullberg (2004) säger att lusten förekommer hos yngre barn, det råder det ingen tvekan om, 
intressant är att ställa frågan, vad det kan vara som föder lust för att lära. Vygotskij (refererat i 
Bråten,1998) och skriver att lusten är den motor som startar lärandeprocesser och sedan håller 
dessa vid liv. Finns inte lusten, engagerar sig inte de lärande i den utsträckning som det gör 
vid glädje och lustkänsla. När sedan engagemanget finns fungerar detta som en motivation.  
 

Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit till 
sin förmåga att på egen hand och tillsamman med andra söka ny kunskap, som är 
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betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov. (Kullberg, 
2004, s.31) 

 
Utan lust och glädje blir det inte mycket bevänt med läsningen. Skolan måste få igång 
positiva spiraler i elevernas utveckling, där framgång ger nya framgångar, där elevernas 
självförtroende stärks, när det upplever att det blir allt bättre läsare. Det är därför viktigt att 
barnen från början får uppleva läsandets lust och glädje, att läsandet ger nyckeln till en hel 
värld av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. Här har läraren ett stort ansvar när det 
gäller att grundlägga ett bestående intresse för läsning. Ett genomtänkt läromedel kan vara till 
stor hjälp. Men elevernas lust att läsa utanför skolan måste också stimuleras. Läsning är i 
väsentliga delar en färdighet. Och för att en färdighet ska kunna utvecklas krävs stora doser 
övning. (Lundberg & Herrlin, 2005) 
 
Vidare menar Lundberg och Herrlin (2005) att pedagoger måste öka utbytet av 
undervisningssätt, till exempel genom att hjälpa eleverna att hitta texter som angår dem, att 
skapa en atmosfär kring läsning som präglas av lust och glädje. Kullberg (2004) anser att 
lärarens insats när det gäller att stimulera varje barn till att upptäcka lusten i att läsa en text 
eller en bok är mycket betydelsefull. ”Läraren ska arbeta för att eleverna ska lysa, inte för att 
lysa själva. Således ska lärare visa sin kunnighet och duktighet genom att eleverna utvecklar 
sin kunnighet” (Kullberg, 2004, s.31) 
 
För att få en ökad läslust hos barnen måste det finnas rik tillgång till bra litteratur i 
klassrummet, pedagogerna måste ge utrymme för fri läsning, och arbeta aktivt med litteratur, 
till exempel genom att läs högt för barnen, för att tillsammans kunna samtala, skratta, gråta 
och kanske förfasa oss över berättelsens handling. Händelser och personer i böckerna kan 
levandegöras i enklare dramatiseringar, berättelser, målningar, brev till författaren eller i 
bokrecensioner. Att göra täta besök på bibliotek så att barnen lär sig själva att hitta böcker och 
hur man beter sig där borde vara obligatoriskt, samt att läraren delar med sig av sina egna 
läsupplevelser som barn. Att skapa läsförebilder till barn som inte har det i hemmet är också 
en viktigt bit till ökad läslust, att låta äldre och yngre elever ha ”fri läsnings timmar” 
tillsammans samt att låta äldre elever läsa högt eller presentera sin favoritförfattare för yngre 
är åtgärder som kan påverka läslusten. Den äldre får känna sig uppskattad och de yngre får en 
god förebild. (Taube, 1987) 
 
Vidare säger Taube att samarbetet mellan lärare och bibliotekarie kan öka möjligheterna att 
hitta rätt bok till varje barn, läraren känner eleven, hans intresse och läsförmåga och 
bibliotekarien kan hjälpa eleverna att finna böcker som är anpassade efter deras ålder och 
intresse. Lundberg och Herrlin (2005) menar att själva handlingen att låna hem böcker från 
klassbibliotek/bibliotek visar på att vi uppfattar bokläsning som något meningsfullt och roligt. 
Flera undersökningar har också visat att barn som ofta lånar hem böcker har ett starkare 
läsintresse och oftast läser bättre än barn som inte lånar hem böcker. 
 
Läsförståelse 
Taube (1987) diskuterar vikten av att läsa och betonar att det är människans förmåga att 
prestera som avgör hennes värde i dagens samhälle. Läs- och skrivkunnighet är det första 
steget på väg mot en intellektuell karriär. I ett modernt samhälle är läs- och skrivförmågan 
inte bara ett krav för fortsatta studier, vi måste även kunna läsa och skriva i det dagliga livet.  

 
Vårt samhälle är anpassat för en läs och skrivkunnig befolkning, att inte kunna 
läsa och skriva innebär att man måste få hjälp av andra människor för att kunna 
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utföra sina samhälleliga plikter, läskunnigheten är nyckeln som skall ge tillträde 
till all annan kunskap. (Taube, 1987, s.77) 

  
Lundberg och Herrlin (2005) menar att när en del barn har kommit en bit på väg i sin 
läsutveckling blir det riktiga bokslukare och läser kopiöst, lånar på biblioteket och suger i sig 
text överallt i omgivningen. Tyvärr tycks andelen bokslukare bland barn minska särskilt bland 
pojkarna, de läser anvisningar, serier, på dataspel och textremsor på TV. Men risken är att den 
typ av läsning inte alls räcker till för att nå den läsfärdighetsnivån som är nödvändig. Vidare 
menar Lundberg och Herrlin (2005) att läsningen också ger ett rikt utbyte, den som inte läser 
missar möjligheten att vidga sin värld. När man läser får man veta något man inte kände till 
tidigare, man får glädje, avkoppling, spänning och underhållning. Man kan få känna att det 
man läser är viktigt rent personligt. Livet blir helt enkelt torftigt utan läsning. Skälen till att 
stimulera elevers lust till läsning är uppenbart starka. Lindö (2005) betonar: 
 

Att ha läsförmåga innebär att förstå, kunna använda och reflektera över skriven 
information utifrån en rad syften. Det innebär att kunna vara aktiv under 
läsningen, interagera med texten och utvinna en mening ur den. Den här 
definitionen innefattar alla situationer där läsförmågan spelar en roll såväl i 
privatlivet som i offentliga livet, i skolan och på arbetet, för ett livslångt lärande 
som aktiva medborgare. (Lindö, 2005, s.22) 

 
Svensson (1998) säger att språkets form har stor betydelse, språket består av en mängd 
byggstenar som utgör språkets form, bland annat ord, orddelar och språkljud. Barnen måste 
vara medvetna om språkets form för att de ska lära sig ett skriftspråk där stavningen 
överensstämmer med uttalet av orden. Där kommer även semantiken in, vilket innebär 
språkets betydelselära. Inom semantiken behandlar man relationen mellan ord och satser och 
hur ord och satser sätts samman. Fokusen ligger på språkets betydelseinnehåll där ord, satser 
och meningars betydelse analyseras. Den semantiska förmågan har betydelse för 
läsförståelsen, brister på detta område gör det svårt att finna ledtrådar från en mening till en 
annan. Den semantiska förmågan påverkar hur meningsfull läsaren tycker att en text är. En 
bristande semantisk förmåga medför problem med avkodningen eftersom läsaren får mindre 
hjälp att tolka textinnehållet under det att läsningen pågår.  
 
Vidare förklarar Svensson (1998) begreppet fonologi, vilket innebär läran om språkets 
struktur. Den fonologiska medvetenheten har stor betydelse för läs- och skrivinlärningen, 
eleven måste förstå avkodningen och läsförståelsen, det är viktigt att besitta förmågan att 
identifiera ljud i orden. När man arbetar med barn är det viktigt att använda sig av många 
olika metoder så att det främjar allas lärande. När eleverna förstår vad det läser sporras de till 
mer läsning, barnen finner läslust om det förstår vad de läser.  
 
Högläsning 
Lundberg och Herrlin (2005) menar att de för många barn blir det en högtidsstund när läraren 
läser högt i klassen. Barnen lyssnar andäktigt, vill höra mer och tar livlig del i diskussioner 
kring det lästa. När läraren läser en bok tillsammans med barnen, skapar de en lässtund där 
barnen känner gemenskap och delaktighet. Lindö (2005) skriver:  
 

Berättar- och högläsningsstunderna skall vara högtidsstunder som tas på största 
allvar. Även små barn kan samtala, reflektera och göra kopplingar mellan olika 
berättelser i samspel men en vuxen och i lek och skapande aktiviteter. (Lindö, 
2005, s.23) 
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Henriksson (2000) belyser vikten av att engagemang är A och O vid högläsning. Det finns 
inget värre när det kommer till högläsning än en oförberedd och oengagerad läsare. Läsaren 
måste känna den text hon läser, både känna till i förväg och känna den inpå bara huden. Det 
skall synas i ansiktet på den som läser att känslan är med. Vidare skriver Henriksson att det är 
viktigt när man läser högt att stanna upp ibland och ta med barnen i ett samtal om vad de tror 
kommer att hända. Att läsa skönlitteratur ger oss läsare förutom insikt om andra människors 
livssituation också hjälp att verbalisera våra egna tankar och känslor. Via de skönlitterära 
texterna kan läsaren få olika sociala modeller i sökandet efter sin egen jagbild.  

 
Vidare menar Lindö (2005) att människan är en meningsskapande varelse, och oavsett om 
berättelser är i muntlig, skriftlig eller bildlig form, hjälper de oss att skapa mening i våra liv. 
Samtidigt som skönlitteraturen stöder barnen i deras identitetsutveckling, utvecklas även deras 
språk, de får en känsla av språkliga nyanser och lär sig urskilja olika särdrag i olika texter. 
 
Chambers (1998) skriver att för yngre barn och nybörjarläsare i alla åldrar kan högläsning 
vara det enda möjliga, ifall barnen ska ha en chans att uppskatta orden lika mycket som 
bilderna. Man får dock inte glömma att det är en helt annan upplevelse att lyssna till 
högläsning än att läsa samma text själv, det ena ersätter inte det andra. Skillnaden märks ofta 
tydligt vid boksamtal där en del av gruppen läst boken på egen hand och andra lyssnat till den. 
De som lyssnat till boken har lättare att återberätta texten och kan se samband i den, samt att 
de har lättare att se helheten av bokens handling. Vid tyst läsning måste oftast de yngre barnen 
koncentrera sig på orden, det leder fort till att de tröttnar och ”skumläser” texten och missar 
därför oftast väsentliga delar av handlingen. Högläsning underlättar också för de barn som har 
svårt att få läsro hemma. 
 
Ekström och Isaksson (1997) säger att lusten och njutningen i att lyssna till och gå in i 
berättelsen med sin egen fantasi är huvudsaken vi högläsning. Högläsning ökar läslusten, 
ordförrådet, språkförståelsen, människokunskapen, intresset för andra tider, andra länder, och 
barn förstår intuitivt hur viktiga ord och fantasi är. Smith (1997) menar att: 
 

Det är genom att läsa för eller tillsammans med barnen som de har en möjlighet 
att skaffa sig insikter om att den tryckta texten har innerbörd. Man kan inte bara 
berätta för barnen att skriftspråket är en mångfasetterad del av omgivningen som 
kan vara lika meningsfull, användbar och tillfredställande som talspråket. Barnen 
måste uppleva den insikten själva, de måste föresättas i situationer där denna 
insikt kan utvecklas. (Smith, 1997, s.182) 

 
Boksamtal 
Chambers (1994) menar att barn såväl som vuxna har ett behov av att dela upplevelser, såväl 
goda som onda. Vi vill ge ord åt vad vi varit med om. Att fundera tillsammans med barnen 
över vad bilderna i en bilderbok berättar för var och en av oss och sedan försöka formulera 
vad vi tror att författaren och illustratören tillsammans vill berätta kan vara ett första steg. 
Chambers betonar fyra samtalspunkter som kan tillämpas när man har boksamtal, dessa är: 

• Berätta vad du tycker om i den här boken 
• Vad tyckte du inte om   
• Var det något du funderade på särskilt 
• Skulle du vilja veta mer om någon/något  
• Har du läst någon annan bok som liknar den här? Har du sett bilder som du kommer 

att tänka på, berätta…berätta mer… 
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Lindö (2005) betonar hur viktigt det är att som samtalsledare vara på det klara med syfte och 
vad vi vill med våra högläsningar och samtal. Det är samtalsledarens främsta uppgift att guida 
lyssnaren/läsaren under nya upptäcktsresor i böckernas värld. Fortsättningsvis skriver hon att 
det är viktigt att välja rätt tid och plats för att skapa en god läsmiljö där barnen kan känna 
trygghet och tillit i gruppen, så att eleverna känner att det de har att säga respekteras. 
Vygotskij (refererat i Bråten, 1998) skriver att negativa förhållningssätt i omgivningen och en 
torftig miljö inte är utvecklande. En positivt präglad omgivning är däremot utvecklande, leder 
till självtro och lust för lärande.  
 
Lindö (2005) menar att textbegreppet inte bara handlar om förmågan att kunna läsa böcker 
med behållning och att skriva med papper och penna utan även om förmågan att kunna förstå, 
tolka och hantera bilder/texter i olika medier. Det läsorienterade textsamtalet förstärker denna 
process ytterligare genom att deltagarna ges en möjlighet att bolla sina argument, idéer och 
inre bilder som uppkommit i mötet mellan text och läsare. Genom att berätta, jämföra, kritiskt 
granska, ifrågasätta och formulera sina egna ståndspunkter stärker eleverna sitt språkliga 
självförtroende och får en social träning i turtagande. Vidare säger Lindö att om vi vill få våra 
elever att bli aktiva läsare, inte för skolan utan för livet, så är det nödvändigt att börja med att 
skola in de små barnen i läsandets magi, samt att skolan har mycket att lära om hur läslust 
skapas utanför skolans väggar.  
 
Pedagogens betydelse och förankring i styrdokumenten 
Lindö (2005) skriver att skolan måste finna nya vägar att skapa en stimulerande läsmiljö. I 
kursplanen i svenska (Skolverket, 2000, s.49) står det under uppnåendemål i år 5 att:  
Eleverna skall kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och 
ungdom med god förståelse och med flyt i läsningen”. 
 
Enligt Lpo-94 (Skolverket, 2005) är det personalens ansvar att verksamheten genomförs så att 
barnen utvecklas efter sina förutsättningar och att det även stimuleras att använda hela sin 
förmåga. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper, det är viktigt att eleverna får 
pröva på olika uttrycksformer så som, drama, rytmik, musicerande och skapande i bild, text 
och form. Detta för att eleverna ska utveckla och uppleva känslor och olika stämningar. 
 
Smith (1997) menar att läraren måste välkomna och underlätta barnens inträde i de 
läskunnigas förening. Klassrummet ska vara en plats för inspiration där meningsfulla och 
användbara läsaktiviteter och skrivaktiviteter utförs, barnen ska få läsa och utforska böckernas 
värld utan att bli bedömda eller känna sig tvingade. Barnen måste se det meningsfulla i 
läsningen, och läraren måste se till att läsningen och läsinlärningen blir meningsfull för 
barnen, pedagogen ska vara till hjälp genom att göra läsningen lätt inte att göra den svår. 
Fortsättningsvis menar författaren att läraren måste skydda sig själv och sina elever mot 
följderna av program och tester som kan få nybörjarna att tro att läsning är någonting 
meningslöst, plågsamt och värdelöst, istället för något tillfredställande, användbart och ofta 
glädjefyllt. Det handlar om att se sig själv som en läsande person. Lärarens ansvar är inte att 
lära barnen att läsa utan att göra det möjligt för dem att lära sig läsa. 
 
 
Taube (1987) menar att en elev är beroende av sina lärare och sina klasskamrater i skolan, de 
är deras attityder, förväntningar och värderingar som påverkar elevens självbild. Det allra 
viktigaste är att pedagogen accepterande av barnen medan han samtidigt ser barnets starka 
och svaga sidor. Läraren ska kunna säga till eleven att ”jag tycker om dig för att du är du” 
Genom att acceptera barnet visar pedagogen att barnet är värt pedagogens uppmärksamhet, 
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detta gör barnet i stånd att komma till tals med sina begränsningar. Lärarens förmåga att skapa 
en sådan atmosfär beror på om läraren själv har en positiv självbild. Det är viktigt att läraren 
är trygg i sin yrkesroll och tror på vad han gör samt har en positiv attityd till sig själv. Detta 
kan skapa relationer till eleverna som kännetecknas av förståelse, empati, värme och vänskap. 
Vidare menar Taube att dessa lärare också är mer flexibla i klassrummet och har ett 
personligare sätt att undervisa. 
 
Det är viktigt att eleverna behandlas respektfullt av pedagogen, respektfull behandling av 
eleverna är en självförtroendeskapande åtgärd. När eleverna behandlas respektfullt av lärare 
och kamrater ökar deras självrespekt. Det är också viktigt av pedagogen att sätta gränser och 
ha kontroll, om man är tydlig och har konsekvent framhävda gränser betyder det att man bryr 
sig om någon. Men kontroll ska aldrig utövas i onödan och innanför gränserna måste det 
finnas frihet, en frihet och uppmuntran att pröva nya idéer och komma fram till alternativa sätt 
att lösa en uppgift. En frihet att kunna uttrycka en avvikande mening och att fatta egna beslut. 
Eleverna bör uppmuntras av läraren att ge uttryck för sina egna känslor och värderingar samt 
att visa respekt för andras. (Taube, 1987) 
 
Pedagogen ska också visa intresse för barnen och skaffa sig kunskap om dem hävdar Nilsson 
och Nilsson (1990) vidare måste pedagogen ha kunskap om böcker och litteraturpedagogik 
samt om barnlitteraturen, dess utbredning, historia, olika genrer och spridning. Läraren måste 
visa att läsningen är ett bra sätt att få reda på saker och ting, att få tankestimulans och 
fantasikickar, att få vara med om hisnande äventyr, att riva murar, att se sammanhang, att 
frigöra intellektet och tanken, att få svar på frågor och att formulera egna frågor. Det är upp 
till läraren att se individen och ge eleverna texter som passar dem, som berör dem, som 
intresserar dem, och som knyter an till deras egna erfarenheter och deras egen 
föreställningsvärld. I Lpo-94 står det: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
(Skolverket, 2005, s.6) 

 
I Lpo-94 (Skolverket, 2005) står det under rubriken "Skolans värdegrund och uppdrag" att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen, därför kan 
undervisningen aldrig göras lika för alla.  
 

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola skall kunna 
behärska det svenska språket och att eleverna ska kunna lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i både tal och skrift. (Skolverket, 2005,s.12) 

 
I läroplanen kan man se att de lägger stor vikt i att se varje enskild elev och följa upp dennes 
behov, samt att undervisningen skall anpassas till alla elevers olika behov. Varje elev ska 
kunna det svenska språket, och alla det grundläggande färdigheter läsa, skriva, tala, räkna. I 
kursplanen för grundskolan (2000, skolverket) står det att elever behöver läsa för att skaffa sig 
kunskap, för lusten och för upplevelsens skull och för att vidga sina perspektiv och samla på 
sig erfarenheter. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och det vardagliga, det är 
viktigt att elever i tidig skolålder får möta litteraturen, samt arbeta kring litteraturen genom 
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samtal, skrivande och/eller dramatisering, detta hjälper eleverna att få svar på de stora 
livsfrågorna. Skönlitteraturen bär en del av vårt kulturella arv och förmedlar kunskaper och 
värderingar. Litteraturen fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och skolan har ett ansvar 
att lyfta fram aspekten.  
 
Temaarbete ”Listiga räven” 
Listiga räven-projektet är ett temaarbetet som genomfördes under en tre års period. 
Projektklassen består enbart av barn med invandrarbakgrund men metodiken är lika 
användbar vid läsinlärning i klasser med svensk bakgrund. Projektet är genomfört i Rinkeby i 
Stockholm. Projektet genomsyras av Whole-language synsättet. Alleklev och Lindvall (2000) 
beskriver läs- och skrivprojektet i boken ”Listiga räven” och sammanfattningsvis så handlar 
det om läsinlärning genom skönlitteratur och samarbete mellan klassen och biblioteket. Dagen 
i sexårsgruppen börjar med en gemensam samling där de jobbar med lär- och skrivinlärning 
och matematik. Övrig tid under samlingen används till olika övningar och lekar för att skapa 
ett klimat i klassrummet som ökar barnens lust att lära. De skriver mycket tillsammans för att 
framförallt visa barnen att vi kan meddela oss med skriftspråket och att det finns en mening 
med det. För att göra barnen mer nyfikna på läsningens betydelse skriver de även egna sagor 
och berättelser på blädderblock som de sedan läser tillsammans. Utifrån texten jobbar de 
sedan med de mindre delarna som mening, ord och bokstäver. De jobbar även med rim och 
ramsor som barnen hittat på samt välkända sådana.  
 
Gruppen går till biblioteket en gång i månaden där bibliotekarien berättar om böcker. Barnen 
lånar med sig böcker samt att läraren läser högt varje dag. Varje vecka läser barn från år 3 i 
skolan sagoböcker eller egna berättelser för barnen i sexårsgruppen. Pedagogerna passar även 
på att kolla skyltar och liknande med barnen när de är ute. Vidare skriver de att ”metoden går 
ut på att känna igen ord och kunna para ihop detta med en bild. Vi försöker vara mycket 
konkreta hela tiden. Bild och ord tillsammans” (Alleklev och Lindvall, 2000, s.18) Utifrån 
barnens förmåga och intresse utvecklas uppgifterna så att de ständigt utmanar och utvecklar 
läsförmågan. I samband med alla uppgifter jobbar de även mycket med koordinationsövningar 
som grov- och finmotoriks träning. Avslutningsvis skriver de att ”/…/ i slutet av vårterminen 
kommer många av barnen att ha knäckt läskoden och kunna läsa böcker med litet text och 
mycket bilder – det vet vi av erfarenhet” (Alleklev och Lindvall, 2000, s.19) 
 
Projektet sträcker sig från sexårsgruppen upp till de att barnen går i år 3, upplägget ser 
likadant ut som inledningen och anpassa efter barnens nivåer och kunskaper. Det som 
pedagogerna uppnått med projektet Listiga räven är bland annat att: 
 

• läsintresset är mycket stort 
• läsförmågan ökar mycket snabbt 
• ordförrådet blir bättre och bättre 
• språket utvecklas 
• barnens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blir mycket bättre 
• självkänslan hos barnen växer 
• skaparkrafterna stimuleras och får utlopp i bild och form (s.74) 

 
Avslutningsvis beskrivs vikten av att pedagogerna har ett personligt intresse för litteratur och 
att det är viktigt att kunna samtala kring litteratur, vikten ligger i att samtalet ska vara med 
varandra inte till varandra, barn och vuxna ska finna lusten till läsning och ha roligt 
tillsammans.(Alleklev & Lindvall, 2000). 
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Metod  
I metoddelen beskriver vi hur vi har gått till väga i vår undersökning, vilka 
informationshämtande metoder vi använt oss av samt hur dessa genomfördes. 
 
Vi har utgått från hermeneutik i vår tolkning av intervjuer. Hermeneutik är en tolkningslära.  
Hermeneutisk tolkning är en växling mellan delar och helhet.”Tolkningens syfte är att vinna 
en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”. (Kvale, 1997, s.49). Vår studie är 
kvalitativ och vi har använt oss av kvalitativa intervjuer av elever och lärare. Patel och 
Davidson (2003) beskriver syftet med kvalitativa intervjuer enligt följande: 

 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen. /---/. I en kvalitativ intervju är 
intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. (Patel & 
Davidson, 2003, s.78) 

 
Kvantitativa stuider syftar på hur mycket, hur stort samt mängden av något. 
Kvantitativ forskning söker en vetenskaplig förklaring till skillnad mot den 
kvalitativa där vi söker fenomen och egenskaper hos något 
 
Val av Metod 
Eftersom vi ville få en ökad förståelse till barns läslust valde vi att göra undersökningar ur ett 
kvalitativt perspektiv. Patel och Davidsson (2003) menar att föreberedelserna för en kvalitativ 
intervju kan ske genom att börja med studiebesök eller deltagande observationer för att 
orientera sig och successivt kunna utveckla underlag för den egentliga intervjustudien. De 
menar också att ingen forskare börjar som ett tomt blad. Vi började vårt temaarbete med att 
observera barnen och kunde därmed förbereda intervjuerna på ett bra sätt och samla underlag 
för intervjuerna. 
 
I vår undersökning har vi använt oss av två olika metoder observation av barnen och 
intervjuer av barn och pedagog. Vi har under vår VFU genomfört ett temaarbete med 
skönlitteraturen i grund för att skapa läslust hos barnen. Vi har gjort observationer av barnen 
innan vi startade tema arbetet för att se nivån på läslust i klassrummet. Efter vårt avslutade 
tema arbete har vi gjort barnintervjuer för att kunna analysera om läslusten påverkats.    
 
Undersökningsgrupp 
I vår undersökning ingick 15 elever och en pedagog, i en år 2. Undersökningen pågick under 
en fem veckors period. Alla 15 elever blev observerade under en veckas tid vid två tillfällen, 
första observationstillfället skedde under första VFU veckan (vecka1), det andra och sista 
observationstillfället skedde under den sista VFU veckan (vecka 5).  
 
Till intervjudelen så lottade vi fram åtta elever eftersom vi inte ville påverka resultatet och 
välja ut mer ”läskunniga” elever. Utifrån dessa åtta barnintervjuer så valde vi att sammanfatta 
fem stycken. Detta gjorde vi för att vi först hade använt oss av bandspelare och 
anteckningsblock, men efter tre stycken intervjuer ansåg vi att svaren var torftiga samt att vi 
upplevde att barnen blev hämmade av bandspelaren, vi valde därför att gå vidare med att göra 
resterande fem intervjuerna utan bandspelare och endast notera svaren, dessa fem 
barnintervjuer valde vi även att göra en slutlig sammanfattning av. Vi finner även stöd om 
detta beslut hos Patel och Davidson (2003) där de nämner att en ”/…/ nackdel är att närvaron 
av bandspelaren kan påverka de svar man får. Det är i regel inga problem att få 
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intervjupersonerna att prata inför en bandspelare, men ändå händer ofta något när man 
stänger av den. Personerna börjar prata mer spontant /---/(s.83)”. 
. 
Genomförande  
Här redovisas genomförande av observationer samt intervjuer. 
 
Observation 
Vi valde att observera barnen under vår VFU. Vi valde den här gruppen av barn för att vi ville 
att de skulle veta vilka vi är och känna sig mer trygg med oss. Vi ville även få tillgång till 
information på ett accepterat sätt och på ett sätt där vi visar att vi respekterar barnen. Vi valde 
att inte berätta för någon av eleverna i klassen att vi observerade dem, detta för att eleverna 
inte skulle bli påverkade och ändra sitt naturliga beteende. Under vår femte och sista vecka så 
valde vi att observera barnen i klassen igen, detta för att se hur läslusten påverkats efter vårt 
temaarbete.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att med observationsmetoden kan vi studera beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar samt att 
observationsmetoden är oberoende av individers villighet att lämna information. Detta kan 
även vara en nackdel eftersom vi inte riktigt vet när vi fångar spontana beteenden?  
 

I vardagslivet är observationer vårt främsta medel för att skaffa 
information om omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt 
utifrån våra egna erfarenheter, behov och förväntningar. Men 
observationer är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla 
information” (Patel & Davidsson, 2003, s.87) 

  
Vidare skriver Patel och Davidson (2003) att det finns olika typer av observationer, 
strukturerade och ostrukturerade observationer. Den strukturerade formen innebär att det 
redan är bestämt vilka beteenden och situationer som ska ingå i observationen, 
observationsschema är även vanligt förekommande. Vi har valt att göra den ostrukturerade 
formen som oftast används i utforskande syfte ”för att man ska kunna inhämta så mycket 
information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid dessa observationer har vi inte 
något utprovat observationsschema utan istället ska vi registrera ”allting”. (Patel & 
Davidsson, 2003, s.94) 
 
Patel och Davidson (2003) skriver om deltagande och kända observatörer i samband med 
observationer i det här avseendet skiljer man på deltagande och icke deltagande samt känd 
och okänd observatör, observatören har i båda fallen båda för- och nackdelar. De nackdelar 
som brukar nämnas i samband med deltagande observationer är att observatören som deltar i 
gruppen kommer att störa gruppens naturliga beteende. Den deltagande observatör som är 
okänd i gruppen kommer inte att påverka individernas beteende på samma sätt som det finns 
risk för när observatören är känd. Det kan dock bli svårt för den okände observatören att få 
tillgång till djupare svar på frågor som den kände observatören kan. Vidare skriver Patel och 
Davidson (2003) att observation används ofta för att komplettera information som har samlats 
in med andra metoder som exempelvis intervjuer.  
 
Intervju 
Vi har intervjuat åtta elever samt pedagogen i klassen. Till både barnintervju (se bilaga 1) och 
pedagogintervju (se bilaga 2) har vi använt oss av en halvstrukturerad intervju. Graden av 
strukturering benämns enligt följande: ”/…/ vi måste tänka på i vilken utsträckning frågorna 

 12



 
 

är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare 
erfarenheter.” (Patel & Davidson, 2003, s.71). Vi har valt öppna och utvecklande frågor med 
följdfrågor där intervjupersonen fått ett stort utrymme att svara på frågan och tankar kring 
frågan. Barnintervjuerna gjorde vi cirka tre veckor efter avslutat tema arbete. Vi intervjuade 
eleverna en och en och i ett avskilt rum, vi sökte upp en lugn miljö där barnen kunde känna 
sig trygga och inte stressade samt att de inte skulle bli påverkade av yttre faktorer eller 
varandra. Innan barnintervjuerna skickade vi ut informationsblad till föräldrarna (se bilaga 3) 
där de fick ge sitt godkännande inför intervjuerna. Innan vi började intervjua så berättade vi 
för barnen vad intervjun skulle handla om, och att de skulle få vara anonyma ”Att skydda 
undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande drag är ett 
viktigt inslag vid redovisning av intervjuer”. (Kvale, 1997, s.109) 
 
Kvale (1997) skriver att syftet med kvalitativa forskningsintervjun är att få större inblick i den 
intervjuades livsvärld och att tolka de beskrivna. Det är nödvändigt att lyssna både till det 
direkta uttalande beskrivningarna och innebörderna och till vad som sägs mellan raderna. 
Intervjuaren bör försöka att se det ”underförstådda budskapet” och ”sända tillbaka det” till 
den intervjuade för att få en omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktig eller inte. 
Vidare skriver Kvale (1997) påpekar att den kvalitativa intervjun försöker samla in så rika och 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av relevanta teman i den intervjuades livsvärld.  
 
Trost (2005) menar att det är viktigt att intervjuaren ska förstå den intervjuades känslor, 
tankar och handlanden, detta är viktigt för att man lättare ska sätta sig in i och förstå den 
intervjuades tankar. Vi har valt denna metod för att ha möjlighet att ändra frågornas form och 
ordningsföljd samt att anpassa frågorna efter den intervjuades tankar och handlingar. Lantz 
(2007) menar att den strukturerade intervjuformen med fasta svars alternativ finns ”risk” för 
att den som svarar uppfattar att intervjuaren frågor om saker som gäller hans/hennes person. 
Det finns även risk för att den tillfrågade inte känner sig förstådd. Detta kan väcka en viss 
frustration och motivationen att svara på frågorna kan minska.  
 
Inför pedagogintervjun så valde vi att ge intervjufrågorna till pedagogen så att denne skulle få 
svara i lugn och ro och tänka igenom frågorna. Vi ville veta vad som anses viktigt för att öka 
barnens läslust samt på vilket sätt hon/han arbetar på eller skulle vilja arbeta på i skolan. 
Dessa frågor fick pedagogen svara skriftligt på och lämna in till oss. 
 
Bearbetning och tolkning 
Barn och pedagogintervjuerna samt observationerna har vi läst igenom flera gånger. Vi har 
utgått från det som Kvale (1997) beskriver som analysens sex steg, vi har riktat in oss på steg 
fyra där ”tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren”.(Kvale, 1997, s.171) Först har vi 
strukturerat upp intervjun för att hitta eventuella samband, teman och sorterat svaren. Därefter 
har vi klarlagt materialet och sållat bort det som inte är relevant fakta för vår undersökning. 
”Vad som är väsentligt eller oväsentligt beror på undersökningens syfte och teoretiska 
antaganden”. (Kvale, 1997, s.171). Utifrån det slutliga tolkningsmaterialet fann vi samband 
och kunde dela in svaren och tolkningarna i teman utifrån våra frågeställningar. 
 
Temaarbete med skönlitteratur 
Vårt läslust tema har utgått från den skönlitterära bokserien om Nelly Rapp skriven av Martin 
Widmark (2000) Böckerna handlar om en tjej, Nelly Rapp som är monsteragent och vi får 
följa med henne på olika uppdrag, serien finns i åtta delar och vi har valt att presentera de två 
första. Boken är en ungdomsbok och tillhör genren äventyrs deckare. Det är en lättläst serie 
med roliga bilder.  

 13



 
 

 
Under våra fyra sista VFU-veckor har vi jobbat med tema arbete om skönlitteratur. Vi fick 
fria händer att välja bok själva och vi valde Nelly Rapp serien eftersom den passar för båda 
könen samt att vi ville presentera en bokserie där barnen kan välja om de vill fortsätta läsa om 
Nelly Rapps och hennes äventyr. Detta gjorde vi för att öka lusten till att eleverna skulle vilja 
fortsätta läsa själva. Vi ansåg att det skulle vara lättare för barnen om de hade till en början 
något konkret att gå efter och att vi på detta sätt väckt deras nyfikenhet att fortsätta läsa vidare 
om vad som händer i serien. Vi tror också att barnen i framtiden blir nyfikna och har lust till 
att låna böcker själv, det är viktigt att lägga grunden till läslust tidigt hos barnen eftersom den 
utvecklar deras språk och begreppsvärlden utvidgas. Under högläsningen samlade vi eleverna 
på golvet, tanken var att det skulle bli en speciell stund på dagen och att den rätta läs 
stämningen inföll. Vi använde oss av en ”lässjal” och ett stearinljus för att göra det tydligt att 
det var lässamling. Genom att samla eleverna på detta sätt uppmanar man till mer fri tänkande 
kring boken samt avkoppling som barnen behöver. 
 
Under läsningens gång har vi samtalat mycket kring boken och vi har utgått från Chambers 
(1994) boksamtalsmetod bland annat, om vad som hänt i boken, vad de tror kommer att 
hända, och vad som är realistiskt och vad som är fantasi. Vi har även tagit upp nya och svåra 
ord, ordspråk, begrepp som vi stött på i boken, exempelvis: sjukskrivning och ordspråk som 
”gräset är inte grönare på andra sidan”. Barnen fick även olika skrivuppgifter till boken, de 
fick skriva bokrecensioner samt egna referat av boken och det var inte lika lätt för alla att 
kunna sammanfatta bokens innehåll kort och koncist. Under högläsningen tejpade vi även för 
bilderna på de olika karaktärerna och bad barnen sedan rita någon karaktär utifrån deras 
erfarenheter av just den karaktären, det blev många olika bilder av samma karaktär och även 
detta pratade vi om att vi alla har olika uppfattningar beroende på våra erfarenheter.  

 
 
Boksamtal är ett sätt att ge form åt det tankar och känslor som väckts i boken och 
det tolkningar (de tolkningarna) vi tillsammans skapat ur texten – det av 
författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på just det sätt som vi vill. 
(Chambers, 1998, s.23) 

 
När vi hade läst färdigt de båda böckerna fick barnen skriva varsin bokhatt (bilaga 4) och 
barnen fick sedan prova på att skriva bokrecensioner (bilaga 5) Som avslutning på arbetet fick 
barnen redovisa sina bokrecensioner. De fick antingen göra det ensam eller så två och två, 
barnen fick tid på sig att träna och sista lektionen vi hade samling runt ett stort bord och 
tillsammans hade vi en mysig redovisning. Det blev en rolig avslutning på arbetet där barnen 
fick visa sina bilder de ritat samt läsa upp sin egen komponerade recension. Bokrecensionerna 
hängde vi sedan upp i klassrummet så att andra kan gå och läsa i dem om de vill ha boktips. 
Detta gjorde vi för att stärka elevernas självförtroende och att de ska känna sig stolta över sitt 
arbete, Vi pratade också om hur viktigt det är att alla tar sitt eget ansvar att de tänker på hur de 
beter sig och visar respekt för varandra.  
 
Resultat 
I resultat delen presenteras intervju- och observationsresultat. Vi har valt att dela in resultaten 
i tre frågeställningar utifrån syftet. Vi börjar med observationerna och en sammanfattning av 
dem. För att förtydliga intervjuerna har vi gjort en sammanfattning av barnens svar. Vi har 
även sammanfattat pedagogens svar på de frågor vi gett till denne.  
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Hur ett tematiskt arbete med skönlitteratur påverkar läslusten 
Här följer en sammanställning av våra observationer och dessa är skrivna i punktform och 
grundar sig på anteckningar vi gjort under två observations tillfällen. Slutligen kommer en 
sammanfattning av materialet. 
 
Sammanställning av observationer, vecka 1 
 

• Eleverna visar ett varierat läsintresse  
• Det finns inga spontana lästillfällen i klassen 
• Ingen högläsning i klassen under veckan 
• Läsning hänvisas till soffor, sacko-säck och vid sina bänkar 
• Vid avslutat arbete tar några elever fram sina ”bänkböcker” och läser 
• Flera elever verkade ha svårt att välja en ”bänkbok” som passar, de hade svårt att 

bestämma sig 
• Det visar sig inte finnas något direkt syfte med det som läses individuellt 
• Temaarbete pågår i klassen där litteratur används mest som informations inhämtade 

syfte, barnen jobbar på hårt och efter eget valt ämne 
• En elev visar upp sin utlästa bok och berättar om den under ”morgonsamlingen” 

 
 
Sammanställning av observationer, vecka 5 
 

• Eleverna pratar mer om böcker sinsemellan –Jag har börjat läsa Harry Potter! Har du 
läst den? 

• Fler elever tar med sig sina utlästa böcker till skolan och berättar om dessa på 
”morgonsamlingen” 

• Eleverna vet vilka tider vi ska ha högläsning och rusar till ”läshörna” vi ordnat med 
ljus och mjuka kuddar 

• De pratar gärna om boken vi läst högt och fantiserar om karaktärernas utseende och 
yrken 

• De ritar och skriver bokrecensioner om högläsningsboken 
• Redovisning av bokrecensioner, alla redovisar 
• Eleverna visar mer intresse för biblioteket och vill gärna låna böcker  
• Eleverna har fått mer tips på böcker och har inte lika svårt att välja ”bänkbok” som 

tidigare 
• De vill gärna berätta för oss vilka böcker de läser hemma och vilka de har lånat 
• Temaarbetet fortlöper som tidigare, barnen jobbar intensivt och har kommit långt i 

arbetet 
• Många elever har valt att läsa en bok ur Nelly Rapp serien som vi presenterat under 

vårt tema arbetet 
 
Sammanfattning 
Från vår första vecka så såg vi inte någon större läslust hos barnen. Eleverna använde sig av 
böcker under temaarbetet och vid givna ämnen så som svenska och engelska. ”Bänkböckerna” 
fanns där men det blev sällan av att läsa. Det fanns ingen tid utsatt på schemat för tyst läsning 
utan när eleverna var färdiga med annat arbete fanns ”bänkboken” där som ett komplement. 
Under den första observationsveckan hade de ingen högläsning av någon skönlitterär bok utan 
det var bort prioriterat på grund av tidsbrist. Efter vårt avslutade temaarbete såg vi att klimatet 
i klassen förändrats och synen på skönlitteratur tagit en ny fart. Eftersom fler elever gärna 
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ville visa upp sina utlästa böcker och berätta för klassen om den samt ge boktips och idéer till 
sina kamrater. Vi märkte även att fler elever kom fram till oss och berättade vilka böcker de 
läst och lånat. Vid högläsnings tillfällena vi hade var eleverna väldigt ivriga på att få reda på 
fortsättningen och rusade till ”läshörnan”. Vid den sista veckan då vi observerade barnen 
märkte vi även att de pratade mycket och gärna om boken vi valt och de undrade hur 
karaktärerna såg ut. De slutliga resultaten av högläsningen fann vi att eleverna uppskattat den 
lilla stunden på dagen och de ville gärna att vi skulle fortsätta läsa någon annan bok.  
 
Barnen har tillgång både till ett skolbibliotek samt ett större bibliotek i närheten. Trots detta så 
visade observationerna första veckan att barnen hade svårt att hitta passande böcker, de visste 
inte vilken genre de ville läsa eller vilken författare de skulle välja. Vi märkte en skillnad från 
första och sista veckan, barnen hade fått mer tips på böcker och de hade även fått prata 
mycket kring böcker vilket gör det lättare att känna igen genre på böcker, det visade sig att 
många fastnat för deckare och mysterier tack vare att barnen tagit initiativ och visat böcker för 
sina kamrater. Vi arbetade utifrån högläsningsboken och lät barnen skriva bokrecensioner. 
Barnen berättade att de sällan får jobba på detta sätt med böcker och att det var ett roligt sätt. 
Barnens initiativtagande till att berätta om böcker, aktivt lyssna till högläsningen och vara 
deltagande är ett gott tecken på läslust och det faktum att de själva valt att ta till sig av 
böckernas värld både från oss och från sina kompisar är ett stort kliv in i skönlitteraturens 
underbara värld. 
 
Hur stimuleras läslusten på ett bra sätt enligt eleverna  
Här nedan följer en sammanställning av barnintervjuerna samt en avslutande sammanfattning. 
 
Pojke A, 8år 
Han säger att han lärde sig att läsa ordentligt när han var 6 år, han minns en gammal bok 
”knack i lilla huset” hette den. Han tycker att det är viktigt att kunna läsa för att man ska 
kunna läsa för andra han ger ett exempel på ”att när man får barn så kan man läsa för dem 
innan de somnar”. Han tycker det är roligt med högläsning och att läsa själv. Han säger att en 
bra bok ska innehålla spänning och gärna mysterier. Det är inte tråkigt att läsa förutom då 
någon tvingar en. Vi frågade honom hur de jobbar med böcker på skolan och vi fick till svar 
att de brukar lyssna till högläsning ibland och prata lite om böckerna. På frågan – Hur skulle 
du vilja jobba med böcker i skolan? Fick vi till svar att man kan ”ju rita och skriva”, eleven 
hade en jätte bra ide om att skriva en egen bok om mysterier. Han berättar om en händelse där 
hans egen cykel försvann från dagis och ingen visste var den var men till slut kom den ändå 
fram, han fortsätter berätta att det hade kunnat bli en bra bok. Vidare säger han att han gärna 
vill skriva mer om författaren till olika böcker. Sista frågan vi hade var – Har du blivit 
inspirerad till att läsa mer böcker under vårat arbete? Och ja det hade han eftersom han gillar 
böcker och nu har han fått mer tips och idéer till böcker och hur man kan tänka kring böcker. 
 
Flicka B, 8 år 
Den här flickan började läsa när hon var runt 6 år och det var mest hemma. Vi frågade varför 
hon tror att det är viktigt att kunna läsa, och hon svarade att hon tyckte det var viktigt men 
kunde inte riktigt förklara på vilket sätt. En bra bok för henne förklarar hon som så att det ska 
vara något man är intresserad av som ex. hästar och idoler. Hon läser fortfarande mest hemma 
på kvällarna, och lyssnar gärna på när mamma läser för lillebror men hon läser även lite i 
skolan då det är dags för ”bänkboken”. När de jobbar med böcker i skolan så är det fröken 
som läser högt och sedan pratar de lite om boken. Vid frågan – Hur vill du jobba med böcker i 
skolan? Svarade hon att hon gärna ville rita och fantisera till böckerna de läser högt. Vid 
frågan – Vad tycker du om att arbeta med bokrecensioner och bok-hattar? Svarade hon att det 
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var roligt att själv få välja vad man skulle rita för bild och skriva texten till. Det var kul att få 
höra när kompisarna berättade och visade sina bilder vid redovisningen. Hon tycker även att 
det är roligt med högläsning och att böckerna vi valde ur Nelly Rapp serien var spännande 
och rolig. Avslutningsvis så berättade hon att hon blivit mer inspirerad att läsa fler böcker ur 
Nelly Rapp serien.   
 
Flicka C, 8 år 
Den här tjejen började läsa vid 5-års åldern och det var mest hemma hon läste då. Hon tycker 
det är viktigt att kunna läsa för att kunna förstå olika skyltar, ex. om det står STOPP måste 
man ju stanna. Det är även viktigt att kunna läsa om man ska gå i skolan. Hon tycker det är 
roligt att läsa på kvällarna och tråkigt att läsa när kompisarna kommer på besök. En bra bok 
enligt henne ska innehålla spänning och vara rolig. Hon läser hemma då och då, hennes 
föräldrar brukar läsa för henne ibland och även hennes lillasyster vill träna på att läsa med 
henne. Hon tycker det är roligt att lyssna på sagor och hon berättar att de har massor med 
böcker hemma så hon behöver inte gå på biblioteket så ofta. I skolan jobbar de med böcker då 
fröken läser högt och ibland pratar de om bokens handling. Att jobba med bokrecensionerna 
och bok-hattarna var kul, det var roligt att skriva och berätta vad man tänker och tycker. Det 
var även roligt att få rita till boken. Hon har blivit mer inspirerad och sugen på att läsa fler 
böcker. 
 
 
Pojke D, 9 år 
Den här pojken började läsa när han var runt fyra år. Det var mest ”små” böcker och så 
brukade han lyssna när någon vuxen läser för honom. Man bör kunna läsa för att man ska 
kunna betala räkningar och efter en stund betänketid så säger han även att man bör kunna läsa 
för att: ”annars lär man sig inget”. Han läser mer på kvällarna och hemma och det ska gärna 
vara spännande böcker med mycket action och där det händer grejer, det får även vara roliga 
böcker. Han säger att han brukade läsa upp till tre gånger per dag fast nu hinner han inte med 
det så det blir en gång per dag ungefär. Han tycker det är roligt att lyssna på sagor och 
berättelser och oftast är det roligt för att det är spännande böcker förklarar han. På frågan hur 
jobbar ni med böcker i skolan? Fick vi svaret att de brukar lyssna när fröken läser och sen 
repetera boken. Han skulle vilja skriva mer om böcker om han själv fick välja arbetssätt i 
skolan. På frågan vad han tyckte om när vi hade högläsning så svarade han att det var roligt 
och att boken var spännande och handlade om massa konstiga gubbar. Bokrecensioner och 
bokhattar tyckte han var ett bra sätt att jobba på och roligt när man fick rita, skriva och måla 
karaktärerna. Någon inspiration till att läsa mer hade han inte fått men däremot massa boktips 
och idéer.  
 
Pojke E, 8 år  
Den här pojken började läsa för ganska länge sen som han uttrycker det själv. Det var runt 6-
års ålder och då var det mest läsläxor och sådant som skolan skickade hem. På frågan varför 
det är så viktigt att kunna läsa så svarar han spontant att det blir svårare när man blir äldre. 
”Man måste kunna köpa mat och läsa vad det står, man måste även kunna läsa då man ska 
till kompisar och kunna läsa kartan”. Eleven tycker att det är kul att läsa hemma på kvällarna 
han har börjat läsa en dinosaurie bok. Det blir mest faktaböcker när han ska till biblioteket, 
men han tycker även om spännande böcker. Han tycker det är roligt och mysigt att lyssna till 
högläsning. Biblioteksbesök blir det då och då det var mer förr då han bodde närmare 
biblioteket.  På frågan hur jobbar ni med böcker på skolan svarade han att de brukar lyssna på 
högläsning och ibland prata om boken. Han skulle vilja jobba mer med redovisning av en bok 
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ex. visa upp bilder och berätta om fakta som han läst. Han tyckte det var roligt att lyssna på 
när vi hade högläsning och det var kul att få rita bilder till boken. På sista frågan  
– Har du blivit inspirerad till att läsa mer böcker? Så svarade han att det hade han och fått mer 
boktips.   
 
Sammanfattning 
Alla intervjuade tyckte det var bra att kunna läsa fast orsakerna varierade. En av tjejerna 
tyckte det var viktigt att kunna läsa för att se vad det står på skyltar ”om det står STOPP 
måste man ju stanna” sammantaget av den frågan var även att det är bra att kunna läsa när 
man blir äldre och ska kunna klara av vardags sysslor som att handla och betala räkningar 
samt att kunna tolka vägbeskrivningar. De är alla eniga om att läsning hemma och på 
kvällarna är roligast och att när de inte bli tvingade till att läsa. Samtliga går på biblioteket 
och lånar böcker, vissa oftare än andra. Eleverna lånar böcker efter behov. När vi frågade hur 
de jobbar med böcker i skolan svarade alla att de brukar lyssna på högläsning och sedan prata 
lite om boken. På frågan hur de skulle vilja jobba med böcker i skolan svarade de alla att de 
ville rita, måla och skriva om boken och att det var ett bra och roligt sätt, det är inte så ofta de 
får måla på det viset. Bokrecensionerna och bokhattarna tyckte barnen var ett roligt och bra 
sätt att jobba på, det uppskattades av alla de intervjuade och vi knyter åter till tidigare nämnda 
att måla, skriva och rita är roligt. Utifrån det ser vi att vårt tema arbete varit inspirerande och 
att barnen fått upp ögonen för nya arbetssätt kring böcker. En av pojkarna hade en härlig ide 
om att få skriva slutet på en berättelse eller att få skriva en egen bok/deckare, den pojken 
tycker väldigt mycket om att läsa mysterier och har blivit inspirerad av de böckerna och även 
av oss för att vi tagit upp frågan och fått honom att verkligen fundera ut hur man kan jobba 
med böcker. Många av dem har blivit inspirerade till att läsa mer och många av dem säger att 
de fått bra med tips och bok idéer. Vi kan utifrån barn intervjuerna se en viss ökad läslust, 
deras intresse har väckts och litteraturen i klassrummet har blivit ett mer vanligt samtalsämne.  
 
Hur stimuleras läslust på ett bra sätt enligt läraren 
Pedagogen menar att litteraturen ger stöd i undervisningen, genom att få barnen intresserade 
av läsning vinner man mycket annat så som att barnens ordförråd ökar, barnen lär sig stava 
och fantisera, samt att det lättare kan leta reda på fakta och kunskaper som intresserar just 
dem. Att arbeta med litteratur tycker pedagogen ger många mysiga stunder tillsammans med 
barnen samt att det ger underlag för bra diskussioner.  
 
Pedagogen arbetar med litteratur så gott som varje dag, barnen läser bänkböcker, fakta böcker 
till olika arbetsuppgifter, samt deras egna böcker som de får skriva i svenskan. Eleverna väljer 
böckerna själva, oftast går det efter framsidan, men det tittar även i böcker för att se hur 
mycket text boken innehåller, om de känner att det klarar av att läsa boken. Läraren säger 
också att de hjälper eleverna att välja ut böcker så att det inte ska bli för svåra, lika viktigt är 
det att eleverna inte väljer böcker som är för lätta för dem och inte utvecklar sin läsning. 
Eleverna väljer även böcker som kamraterna har berättat om, det som pedagogen 
rekommenderar, ”och även de böcker som ni studenter presenterade under eran VFU”. 
 
Vidare säger pedagogen att de jobbar med litteratur för att väcka barnens läs intresse, öka 
läslusten, att eleverna ska finna njutning och avkoppling i böckerna, och kunna gå in i fantasin 
värld, samt utveckla vetskapen om den kulturella skillnaden som finns i världen. Pedagogen 
säger även för att öka barnens läslust så är det viktigt att ha bok samtal i klassen, besöka 
biblioteket, och att ha bra tillgång till böckerna, det ska vara framme i klassrummet så att 
barnen lätt kan gå och hämta en bok om det är intresserade. Miljön är också en viktig del för 
att öka läslusten, nu har de en soffa och fåtöljer samt en sacko-säck i klassrummet som barnen 
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kan kura ihop sig i när det ska läsa, många barn gillar även att sitta under bordet och det går 
också bra. Att det ska vara tyst och lugnt i klassrummet så att alla får läsro, som det är på 
biblioteket, sen ska man även trycka på att barnen ska respektera varandra och visa hänsyn 
trots att de arbetar med olika saker samtidigt. 
 
Pedagogen berättar att det brukar ha högläsning i mån om tid, och säger:  
 

”nu har det blivit lite mindre eftersom vi arbetar med ett stort tematiskt arbete, men då läser 
barnen böcker som är relevant till ämnet. När barnen har läst ut en bok så får det göra 
bokhattarna som ni studenter presenterat, det är ett bra sätt att ge barnen ett avslut på 
läsningen, samt att det tycker att det är roligt att få samla allt de läst i en pärm och måla en 
bild till. Tidigare har vi arbetat på liknande sätt där vi använt oss av ett ”bok-träd” där 
barnen fick hänga upp en beskrivning på vad det läst, barnen har även fått göra ”bokryggar” 
som vi samlade i en bok hylla. 

 
Pedagogen menar att man kan se en viss ökning till intresset för litteratur, ”dels har intresset 
för böckerna ni som studenter presenterat ökat. Bokhattarna är väldigt populära, och barnen 
uppskattar även era lässtunder med ljus, trots att det var trångt, och det har efterfrågats”. 
Pedagogen berättar vidare att en elev efterfrågat mer högläsning, och fick då se att detta 
efterlängtas. Barnen har blivit mer intresserade av läsning och är väldigt noga med att få läsa 
minst en kvart om dagen. Pedagogen tror att detta kan bero på att fler elever känner att det har 
en bok som intresserar dem.  
 
Sammanfattning 
Från intervjun med pedagogen kan vi se att arbetet med litteratur och läsningen är väldigt 
centralt, läraren anser att det är en viktigt bit i skolan och att man även kan få fram mycket 
annat genom läsningen, det ger positiva effekter på barnens ordförråd, läslusten ökar samt att 
barnen lättare kan söka information och fakta med hjälp av litteratur. Vi kan också se utifrån 
intervjun att högläsningen är viktig men att det inte alltid finns den tid i skolan som man 
önskar, att besöka bibliotek, ha böcker framme i klassrummet samt att prata om litteratur är 
andra viktiga aspekter för att uppnå en ökad läslust. Pedagogen vill även trycka på respekten, 
att barnen ska visa hänsyn till varandra när de läser och att miljön skulle vara tilltalande för 
läsningen.  
 
Pedagogen menar också att det är bra om man vägleder barnen när de ska välja böcker så att 
det passar den enskilde eleven samt att det kan utveckla eleven till fortsatt läsning. Att 
klasskamraterna får berätta om böcker det har läst eller på annat sätt presentera litteratur kan 
också vara givande för att öka barnens läsintresse och läslust. Läraren menar att läs stunden 
för barnen ska vara avkopplande och en mysig stund, samt att det är uppskattat av eleverna att 
få ett ”avslut” på böckerna det läst så som bokhattar, bok recensioner eller liknande, detta blir 
en liten morot för läsningen det gjort. Pedagogens uppfattning efter avslutat temaarbete är att 
det skett viss ökning till läslust, en elev hade bett om högläsning och någon annan hade 
berättat om uppskattningen av bokhattarna och bokrecensionerna. 
 
Resultat diskussionen   
I resultat diskussionen redovisas det vi kommit fram till i vår undersökning, först diskuteras 
begreppen reliabilitet och validitet, sedan utgår vi från våra tre frågeställningar och diskuterar 
kring dessa. Avslutningsvis kommer tankar om vilken betydelse vårt arbete har för oss som 
blivande lärare och om fortsatt forskning.  
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Reliabilitet och validitet 
Vi har valt att använda oss av både observationer och intervjuer för att få olika perspektiv på 
forskningsområdet och för att få en ökad tillförlitlighet på undersökningen. Vid barnintervjun 
sökte vi upp en lugn och trygg miljö där barnen inte skulle känna sig stressade, vi intervjuade 
barn vi redan bekantat oss med under vår VFU eftersom det gjorde att barnen kunde känna sig 
mer trygga med oss som intervjuare och lyssnare. Intervjufrågorna var öppna så att barnen 
kunde få svara mer fritt och ge sin tanke kring frågan. Vi ville inte styra dem allt för mycket. 
Eftersom vi var två stycken under både barnintervjun och observationerna så ökar det 
tillförlitligheten, vi kunde lättare jämföra våra tankar och anteckningar och finna samband 
direkt. Det finns risk för att vi kan ha missat viktiga bitar ur intervjun då det är lätt att glömma 
bort att notera kroppsspråket och gester som kan vara avgörande för en korrekt tolkning av 
intervjun. Vi anser ändå att tillförlitligheten är god eftersom vi fick ut svar som hjälpte oss att 
dra slutsatser och tolkningar för att kunna besvara vårt syfte. Begreppet läslust är ett brett 
spektrum och svårt att mäta, trots att vi anser att utifrån vår undersökning så har läslusten 
påverkats positivt är det svårt att finna stöd för det enbart genom de metoder vi genomfört. 
Tillförlitligheten hade kunnat öka väsentligt om vi genomfört barnintervjuer innan vi startade 
temaarbetet just för att ha något konkret att jämföra de intervjuer vi gjorde efter avslutat 
temaarbete. 
 
Vårt syfte, läslusten hos barn och nyfikenheten på böcker låg i grunden för både intervjuerna 
och observationerna. Enligt Patel och Davidson (2003) så kännetecknar kvalitativa studier av 
en stor variation och det är svårt att bedöma just tillförlitligheten eftersom varje undersökning 
är unik och det finns inga tydliga regler att utgå från. Författarna menar även att om man i en 
undersökning beskriver hela arbetes process och låter läsaren få ta del av de val och 
informationssökande samt hur forskaren gått till väga och gjort sina tolkningar och analyser så 
ökar det tillförlitligheten i ett kvalitativt arbete. Vi anser att vi har gjort en tydlig beskrivning 
av vår undersökning, syfte, bakgrund samt metoder finns med för att guida läsaren.  
 
På vilket sätt påverkar ett tematiskt arbete med skönlitteratur elevernas läslust? 
Syftet med vårt examensarbete är dels att beskriva och analysera hur ett tematiskt arbete med 
skönlitteratur påverkar läslusten, samt att belysa och analysera elevers och lärarens 
uppfattningar hur man kan stimulera läslusten på ett bra sätt. Vi ville veta om vi kunde väcka 
barnens läslust med hjälp av att arbeta med skönlitteraturen på olika sätt med eleverna. 
Förutsättningarna till att finna och öka sin läslust är att man kan läsa. Att läsa sporrar till att 
vilja läsa vidare. Likt Lundberg och Herrlin (2003) anser vi också att läsandet ger nyckeln till 
en hel värld av fantasi, spänning, kunskap och äventyr, därför anser vi det viktigt att skolan 
sätter igång positiva spiraler med läsningen i fokus. Utifrån våra barnintervjuer kan vi se att 
eleverna har en uppfattning om varför det är så viktigt att läsa.  

 
• ”När man får barn kan man läsa för dem innan de somnar” (pojke A) 
• ”Om det står STOPP, måste man ju stanna” (flicka C) 
•     ”Man måste kunna läsa för annars lär man sig inget” (pojke D) 
•  ”Man måste kunna köpa mat och kunna läsa vad det står” (pojke E) 
• ”Man måste även kunna läsa om man ska gå till kompisar, kunna läsa kartan” (pojke 

E) 
 
Vygotskij (refererat i Bråten, 1998) skriver att lusten är den motor som startar 
lärandeprocesser och sedan håller dessa vid liv, när sedan engagemanget finns fungerar detta 
som en motivation. Precis som Vygotskij anser också vi att det är viktigt att stimulera varje 
barn till att upptäcka lusten i att läsa en text eller en bok, detta är mycket betydelsefullt. 

 20



 
 

Därför valde vi bland annat att arbeta med högläsning. Precis som Henriksson (2000) menar 
märkte också vi att engagemanget vid högläsning är A och O. Läsaren måste känna till den 
text den läser och vara väl förberedd. Det är viktigt med inlevelse när man läser högt och att 
stanna upp ibland och ta med barnen i ett samtal om vad de tror kommer att hända. Utifrån 
våra observationer kan vi se att vår inlevelse och vårt engagemang i läsningen gav resultat då 
barnen visat stort intresse till högläsningen och tog egna initiativ till boksamtal.  
 
Vi tror att högläsning kan bidra till stor kunskap inom många områden. Precis som Ekström 
och Isaksson (1997) säger att högläsning förutom njutning ökar läslusten, ordförrådet, 
språkförståelsen, människokunskapen och intresset för tider och länder. Vi noterade att barnen 
lärde sig många nya ord och begrepp under boksamtalen, samt att eleverna visade intresse för 
vad som vidare skulle hända i boken. Barnen berättade att de tyckte att miljön vi skapat vid 
högläsningen var mysig, och rolig att vara i. Vi tycker att det är viktigt att lägga lite tid på att 
skapa en speciell plats vid högläsningen som kan stimulera barnens lärande.  
 
Vi har kommit fram till att pedagoger kan genom ett tematiskt arbete stimulera barns läslust. 
Efter vårt temaarbete såg vi att fler barn pratande om litteratur, fler ville gå till biblioteket och 
låna böcker, eleverna tog egna initiativ till läsning i sin bänkbok, de ville arbeta med 
bokrecensioner och bokhattar, samt att de efterfrågade högläsningsstunderna. Vi kan också se 
utifrån våra observationer och intervjuer att många elever tyckte att högläsningen var rolig 
och spännande, barnen lyssnade andaktigt och deltog i boksamtalen, detta kanske för att vi 
lyckats välja en bok som passade de flesta. Vi såg senare att många barn valde att fortsätta 
läsa bokserien som vi presenterat, samt att många elever presenterade böcker som det läst 
hemma högt i klassen, vi såg att det är viktigt att barnen får bok tips, och att detta vart en 
inspirationskälla till att läsa vidare. Vi som blivande pedagoger kan tänka på att fråga barnen 
hur de vill jobba med litteraturen, man kan få många fina tips och idèr, så som att rita och 
måla olika figurer i böckerna, skriva egna berättelser och deckare eller att eleverna skriver 
egna slut till böcker. 
 
Hur stimuleras läslust på ett bra sätt enligt läraren? 
Pedagogen menar att litteraturen ger mycket annan kunskap än just läsinlärning, det 
stimulerar lärandet från fler aspekter, ordförråd ökar, barnen kan leta fakta, och det lär sig om 
andra kulturer och länder. Utifrån vår intervju kan vi se att pedagogen jobbar med litteratur 
mer eller mindre varje dag, även som pedagogen tycker vi att det är viktigt att stimulera 
barnens läslust, genom att klasskamraterna får berätta om böcker det läst, ha böcker framme i 
klassrummet, göra läsandet avkopplande och ha en tilltalande miljö som stimulerar till 
läsning. Likt pedagogen så tycker även vi att det är viktigt att avsätta tid för tyst läsning och 
högläsning för att öka barnens läslust, samt att vägleda barnen när de ska välja ut en läsebok. 
Det är viktigt att få igång positiva spiraler när det gäller läsning. Så som Smith (1997) anser 
tycker också vi är relevant att belysa att läraren måste underlätta och främja varje barns 
läsinlärning, klassrummet ska vara en plats för meningsfull och användbara läsaktiviteter. 
Smith säger också att läraren är en av de viktigaste personerna i ett barns liv när det gäller att 
välkomna dem in i läskunnigas förening, detta anser vi som blivande pedagoger är viktigt att 
ha i åtanke. 
 
Vi kan utifrån pedagogintervjun se att läraren tycker att vårt temaarbete har gett resultat. 
Denne berättar att eleverna visar ett större intresse för litteratur, så som att ta egna initiativ att 
läsa bänkböcker själva, gå till biblioteket. De vill även arbeta med bokhattar och 
bokrecensioner, och har bett pedagogen att börja med högläsning.    
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Hur stimuleras läslust på ett bra sätt enligt eleverna? 
Utifrån våra barnintervjuer kan vi se att det flesta eleverna läser hemma och/eller i skolan, 
med eller utan hjälp av vuxen. Eleverna tycker att läsningen ska vara rolig, och att de inte ska 
känna sig tvingade till att läsa. Några av barnen vill också arbeta mer med litteraturen, göra 
bokhattar och bokrecensioner, skriva egna berättelser eller skriva egna slut till böckerna. 
Några elever vill också rita och måla karaktärerna i boken, samt att de efterfrågade 
högläsningen som de tyckte var både rolig och mysig. Vygotskij (refereras i Bråten, 1998) 
betonar att det är viktigt med glädje och lustkänsla när det kommer till läsning, detta ökar 
barnens motivation. Vi tycker också att eleverna ska förknippa läsningen med någonting som 
är roligt.  
 
Vi har sett att barnen lär sig mycket under boksamtalen, inte bara om bokens handling utan 
även om mycket annat runt omkring. Vi såg även att barnen ville berätta och delge sina egna 
upplevelser och tankar kring boken. Detta tror vi är en liten del av nyckel in till läsandets och 
fantasins värld. Vi anser också som Svensson (1998) att det är viktigt att eleverna förstår vad 
de läser då vi har sett att detta gör att eleverna sporras till att läsa mer. Barnen finner läslust 
om det förstår innerbörden läser.  
 
Slutsats 
I vår undersökning så har vi kommit fram till att man kan stimulera läslusten på ett positivt 
sätt med hjälp av ett tematiskt arbete med inriktning skönlitteratur. Vi finner samband mellan 
vårt eget temaarbete med skönlitteratur och temaarbetet "Listiga räven" (Alleklev och 
Lindvall, 2003) där eleverna lyssnade till högläsning varje dag, läste egna böcker och besökte 
biblioteket. De arbetade även med olika övningar och lekar för att skapa ett klimat i 
klassrummet som ökar barnens lust att lära. Vi kan tydligt se utifrån våra observationer och 
barnintervjuer att en viss ökning av intresset till böcker uppkom. Den sista veckan under vårt 
temaarbete såg vi att fler elever tog med sig böcker de läst hemma till morgonsamlingarna för 
att visa sina kamrater, och berätta om dessa. Vi noterade även att litteraturen blev ett mer 
vanlig samtalsämne. Utifrån våra observationer första veckan kunde vi se att intresset för 
böcker var betydligt lägre. Vi har kommit fram till att pedagogen har en stor betydelse för att 
stimulera barns läslust och att miljön har en stor påverkan. Vi har som blivande pedagoger fått 
en bredare plattform att stå på och en uppfattning och många fina tips och idèr från eleverna 
och pedagogen om hur man stimulerar elevers läslust på ett bra sätt.  
 
 
Fortsatt forskning 
Man skulle kunna för att få en större tillförlitlighet göra undersökningen större, genom att 
använda sig av fler klasser, elever och pedagoger. Undersökningen skulle även kunna 
genomföras i flera klasser på olika skolor och jämföra deras arbetsmetoder med skönlitteratur. 
För att lättare kunna mäta resultaten kan man även göra intervjuer innan och sedan efter 
avslutat temaarbetet.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor kring läsning och läslust! 
Elever År:2  
 

1. När började du läsa? 
 

2. Tror du att det är viktigt att kunna läsa? 
      I sådana fall varför? 
 
3. När tycker du att det är roligt att läsa själv?  

När är det tråkigt? 
 

4. Vad är en bra bok för dig?  
 

5. Läser du ofta böcker?  
Hemma eller i skolan? 
 

6. Vem läser böcker för dig? 
 

7. Vad tycker du om att lyssna på sagor/berättelser och böcker? 
 Varför? Vad gör det roligt/tråkigt? 
 

8. Hur ofta går du på biblioteket och lånar böcker?  
Vilken typ av böcker lånar du? Har du lånat fler böcker efter vårat tema arbete? 
 

9. Hur gör ni när ni jobbar med en bok på skolan? 
 Hur vill du jobba? 
 

10. Hur tyckte du det var när vi hade högläsning?  
Varför? Hur tycker/tänker du då? 
 

11. Vad tycker du om att arbeta med bokrecensioner?  
Varför? Hur tycker/tänker du då? 
 

12. Har du blivit inspirerad till att läsa mer böcker under vårat arbete om böcker? 
Hur? Berätta! 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pedagogen! 
 
 

1. Vad har litteraturen för betydelse för dig i din verksamhet? 
 

2. Hur ofta arbetar ni med litteratur i klassen? På vilket sätt? 
 

3. Hur väljer barnen böcker? 
 

4. Hur jobbar du med barn som inte vill eller inte är intresserade av att läsa böcker? 
 

5. Varför läser du för barnen? 
 

6. Vad är läslust för dig? 
 

7. Hur gör du för att väcka barnens läslust? 
 

8. Hur skulle du vilja arbeta i framtiden för att väcka barnens läslust? 
 

9. Vem ger barnen boktips? 
 

10. Avsätter du någon tid för högläsning?  
 

11. Förs det boksamtal i klassen? På vilket sätt? 
 

12. Hur arbetar du för att skapa en god läsmiljö i klassen?  
 

13. För barnen något protokoll över böcker de läser? På vilket sätt och hur jobbar de sedan 
vidare?  
 

14. Använder du skönlitteratur i andra ämnen än svenskan? På vilket sätt?  
 

15. Har du märkt någon skillnad på läslusten hos barnen sedan vi arbetade med vårt läslust 
tema? I så fall på vilket/vilka sätt? 
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Hej alla föräldrar! 
 
Just nu skriver vi (studenterna) på vårt examensarbete och skulle vilja utföra intervjuer med 
barnen och frågar därför efter ert godkännande. Intervjuerna kommer att handla om läsning 
och läslust, med frågor som tex. – Vad ska en bra bok innehålla? 
Vi hade tänkt genomföra intervjuerna någon gång i slutet av nästa vecka, och givetvis 
kommer barnen att vara anonyma i arbetet. 
 
För att underlätta detta så ber vi er föräldrar som INTE vill att ert barn ska medverka i 
intervjuerna skickar med en lapp om detta till skolan senast den xx/xx. 
De barn som inte har meddelat oss i tid, så förutsätter vi att detta går bra. 
 
Tack på förhand, med vänliga hälsningar //Lisa & Sarah 
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