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ABSTRACT 

 
Syftet med studien var att undersöka vilka tankar elever i årskurs 3 - 4 har om läslust. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 19 elever som går i samma klass. I 

undersökningen framkom det att eleverna ansåg att hemmiljön stimulerade mer till 

läslust än vad skolan gör. Eleverna berättade att de får ont i ryggen när de läser i 

skolan och menar att bekväma möbler är en förutsättning för att de ska känna läslust 

vid läsning. Undersökningen visade också att det har stor betydelse hur lästillfällena 

är organiserade för att eleverna ska känna läslust. Många elever ansåg att det var 

viktigt att det var tyst när de läste och ansåg därför att alla elever skulle läsa 

samtidigt. Andra elever ansåg istället att de skulle få själva bestämma när de skulle 

läsa, eftersom de inte kände läslust när de blev tvingade till läsning. Eleverna lyfte 

också fram att de har svårt att hitta texter som får dem till att känna läslust. Eleverna 

ansåg därför att läraren skulle hjälpa dem att hitta intressanta texter, genom att göra 

utställningar av olika texter och att eleverna skulle genomföra olika läsaktiviteter.  
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1 INTRODUKTION 

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn att läsa aktivt, vilket man kan läsa 

om i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998). I dagens samhälle är läsning mycket 

betydelsefullt och nödvändigt att kunna.  Läsning används i stort sett i alla ämnen i 

skolan, för att utveckla barns kunskaper och lärande. Har eleven god läsförmåga blir 

skönlitteraturen mer tillgänglig, vilket kan bidra till personlig utveckling samt 

rekreation hos eleven (Skolverket, 2007) .  

 

Att känna läslust är av stor vikt, eftersom det har visat sig i en stor internationell 

studie (PIRLS) att elever i årskurs fyra läser allt sämre. I PIRLS studie år 2006 

deltog 4000 elever i årskurs 4 och samtliga elever fick genomgå tester när det gäller 

deras läsförmågor och attityd till läsning. När resultatet analyserades och jämfördes 

med tidigare studier, uppmärksammades en nedåtgående trend när det gäller 

elevernas läsförmågor och attityd till läsning. I studien upptäcktes ett samband 

mellan elevernas läsförmågor och attityd till läsning. Elever som har en mycket 

positiv attityd till läsning läser mycket, vilket leder till att de utvecklar sina 

läskunskaper och får därmed högre resultat på läsproven (Skolverket, 2007). 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 3 – 4 har om 

läslust. Genom att intervjua elever kommer ett elevperspektiv möta vetenskapliga 

teorier, vilket ger olika perspektiv i ämnet läslust. Avsikten med arbetet är att bidra 

till att lärare får kunskaper om vad som anses stimulera elever till läslust. Arbetet ska 

också bidra till att lärare börjar reflektera om sin egen verksamhet, gällande hur man 

kan hjälpa elever att få läslust i skolan.  

 

I uppsatsen finns följande frågeställningar som hela arbetet ska utgå ifrån: 

 

 Vad är läslust enligt eleverna? 

 Vad är det som gör att eleverna vill läsa? 

 Vad är det som gör att eleverna inte vill läsa? 

 Vad tycker eleverna att läraren ska göra för att motivera eleverna till läslust? 

 Hur kan miljön i skolan stimulera till läsning enligt eleverna? 
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrundskapitlet inleds med att definiera begreppet läslust och vad styrdokumenten 

säger om lusten till att vilja läsa. Vidare tar man upp olika faktorer som har betydelse 

för läslust, aktiviteter som kan främja läslusten och hur miljön i skolan kan stimulera 

elever till läslust. Bakgrundskapitlet avslutas med en sammanfattning av hela bak-

grunden. 

 

2.1 Definition av begreppet läslust 

 

Baker, Dreher och Guthrie (2000) förklarar att barn som är intresserade av läsning 

har en inre lust till läsning. Barnen prioriterar läsning före en del andra saker och 

läser självmant för att det är roligt, lärande och intressant. Kullberg (2004) menar att 

den som känner lust för någonting har en positiv drivkraft inom sig och känner tillit 

till sina egna kunskaper och förmågor. 

                    

2.2 Förankring i styrdokument 

 

Lpo 94 menar att skolan ska utveckla varje elevs tilltro till sin egen språkliga 

förmåga. Eleven ska känna lust, och vilja till att lära sig och få rika möjligheter att få 

samtala, läsa och skriva. Skolan ska ge eleverna trygghet och vara en mötesplats för 

social gemenskap. Alla elever ska efter genomgången grundskola uppnå ett ökat 

intresse för kulturutbudet (Utbildningsdepartementet, 1998) . 

 

I kursplanen för Svenska kan man läsa att den språkliga förmågan har en stor 

betydelse i elevens liv. En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda 

möjligheter till språklig utveckling. Skolan ska sträva efter att alla elever ska 

utveckla sin lust genom att läsa litteratur. Eleverna ska också vilja läsa av eget 

intresse (Skolverket, 2000). 

 

2.3 Faktorer som har betydelse för läslust 

 

Enligt Høien, & Lundberg (1990) har barn olika anledningar till varför de inte känner 

något intresse eller lust för läsning. I detta kapitel tas det upp att barn har olika 

förutsättningar för läsning, att självbilden har betydelse för barns läslust och att det 

finns ett behov av att känna att läsning är meningsfullt. 
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2.3.1 Barn har olika förutsättningar för läsning 

  
Barn kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar, vilket har stor 

betydelse för deras arbete i skolan (Björk & Liberg 2005; Imsen 2006).  Orsakerna 

till barnens olikheter är många t.ex. har barnen olika: genetiska anlag, 

uppväxtmiljöer, kulturella bakgrunder och sätt att kommunicera på. En del barn är 

utåtriktade, medan andra barn är mer tillbakadragna och tysta. Barnen kan också vilja 

lära på olika sätt och föredrar olika miljöer vid sitt lärande. Några barn vill hellre 

arbeta på egen hand, medan andra barn föredrar att arbeta i grupp (Imsen, 2006).  

 

När barn börjar skolan har de också olika kunskaper och erfarenheter när det gäller 

skriftspråket. En del barn kan endast några bokstäver, medan andra barn kan läsa 

hela texter (Taube, 2007; Björk & Liberg, 2005). Skillnaderna beror oftast på att 

barnen har växt upp i olika miljöer, där skriftspråket har haft olika stor betydelse i 

hemmen. De barn som inte haft några språkliga aktiviteter hemma eller inte har 

någon läsande förebild, känner sig oftast främmande inför skolan och dess 

aktiviteter. Barn som har bristande erfarenheter när det gäller skriftspråket, kan få 

stora förseningar eller problem när det gäller deras läsinlärning. Det finns de som 

hävdar att barnen har låg intelligens, men istället handlar det om att barnen inte har 

växt upp i samma kultur som skolan är i (Anward, 1983). Trots att barnen har växt 

upp i goda språkmiljöer kan en del barn få svårigheter med att utveckla sin 

läsförmåga. Det kan bero på att barnen har kognitiva inlärningsproblem eller har 

någon avvikelse i hjärnans uppbyggnad. Många av de här barnen behöver därför 

extra stöd och hjälp av specialpedagog eller någon annan specialist (Björk & Liberg, 

2005). 

 

2.3.2 Självbildens betydelse för barns läslust 
 

När barn lär sig att läsa, lär de sig samtidigt hur bra de är på att läsa. Barnen jämför 

sina förmågor med andras. Eleverna bildar sig en uppfattning om de är duktiga eller 

inte. De barn som ser sig själv som misslyckade får en dålig självbild när det gäller 

läsning. Att ha en dålig självbild påverkar barnets lust för att läsa negativt. Elever 

som ofta känner sig misslyckade som läsare, sänker sin ambitionsnivå och kan till 

och med börja undvika att läsa. Barnen undviker läsningen eftersom man inte vill 

förstärka den dåliga självbild som man redan har (Taube, 2007).  För att hjälpa barn 

till att utveckla en positiv självbild när det gäller läsning, behöver barnet få tilltro till 

sin egen förmåga anser Taube (2007).  Høien och Lundberg (1990) menar att barn 

som har svårigheter med läsning, måste få uppleva hur det är att lyckas. Därför måste 

uppgifterna som eleverna arbetar med i skolan vara anpassade efter deras svårigheter 

och förutsättningar. Liberg (2006) anser att man aldrig får tvinga ett barn till läsning, 

eftersom det kan leda till att barnet känner avsky för aktiviteten. Enligt Jenner (2004) 

kan läraren hjälpa eleven genom att sätta upp kortsiktiga delmål, så att inte avståndet 

till målet känns för långt. Läraren ska visa tålamod och vara optimistisk inför elevens 
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lärande. Imsen (2006) säger att man ska undvika det som eleven känner mest obehag 

för och utgå ifrån det som eleven uppfattar att hon/han behärskar allra mest. Lyckas 

eleven med en uppgift växer självkänslan och vågar därefter pröva andra saker. Det 

viktigaste enligt Høien, och Lundberg (1990) och Baker (2000) är att man berömmer 

och uppmuntrar barnen när de gör olika läsaktiviteter. Barnen behöver få känna att 

de kan och är duktiga. Att man skapar en positiv atmosfär i klassrummet, så att 

barnen upplever att det inte är någon fara att göra misstag  

 

2.3.3 Behovet av att känna läsning som meningsfullt 

 

Både Glasser (1996) och Smith (2000) menar att skolbarn som inte läser, inte har 

någon föreställning om varför man ska läsa. Barnen ser ingen mening i att läsa och 

varför man ska lägga ner så mycket arbete på det. Smith (2000) menar att barn med 

lässvårigheter ofta får genomgå speciella läsprogram. Barnen får arbeta med enkla 

ljud och bokstavsövningar för att utveckla deras kunskaper. Smith (2000) invänder 

mot detta arbetssätt, eftersom det finns en risk att barnen inte ser läsningen som 

meningsfull. Istället ska man erbjuda intressanta läsaktiviteter för barnen som ska 

synliggöra varför man behöver läsa.  

 

En anledning till att läsning inte anses som något viktigt, är att man inte har något 

behov av det. Människan styrs av olika behov och det är dem som man vill 

tillfredsställa. Det finns fem behov som styr oss omedvetet: överleva, tillhöra och 

älska, att vara fri, ha roligt och känna makt.  Barn som inte har möjligheter att 

tillfredsställa något av dessa behov finner ingen lust att lära. Om lärare i skolan 

belönar barnen när de utför en viss aktivitet får barnen en känsla av att vara 

bekräftad. Belöningen stimulerar eleverna till att känna lust för en viss handling. 

Barnen strävar omedvetet efter att känna och uppleva makt, vilket läraren bör 

diskutera med eleverna om att kunskap ger makt. Eleverna ska också få känna frihet, 

genom att kunna styra sin egen utveckling. En av de starkaste drivkrafterna av 

behoven är att ha roligt. Det är ett behov som kompenserar de saker här i livet som är 

av ondo. Man finner handlingen som lustfylld och därför känns aktiviteten 

meningsfull. Läraren ska därför göra skolaktiviteterna så roliga som möjligt. 

(Glasser, 1996).  

 

2.4 Aktiviteter som kan främja läslusten 

 

Enligt Liberg (2006) ska man variera undervisningen när det gäller läsning. Barnen 

behöver möta texter på olika sätt för att det ska kännas lustfyllt. I det här avsnittet tas 

det upp att högläsning kan stimulera till läslust, betydelsen av att samtala om texter 

och om individuell läsning.  
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2.4.1 Högläsning kan stimulera till läslust 

 

När en vuxen person läser högt för ett barn, får barnen kunskaper om hur läsning går 

till. I samband med högläsning får barnen kunskaper om att läsning kan vara 

spännande och intressant, vilket bidrar till att barnen blir intresserade av böcker. 

(Lundberg, 2006; Taube, 2007) . Om läraren läser ur en bok som barnen inte själva 

kan läsa, kan detta bidra till att de själva vill utveckla sin läsförmåga. Barnen blir 

intresserade av boken och strävar efter att också kunna läsa den (Chambers, 1995). 

Hemericks (1999) studie fokuserade på om högläsning verkligen kan ge elever lust 

att själva vilja läsa böcker. I studien medverkade två klasser från årskurs fyra och två 

klasser från årskurs fem. En klass i årskurs fyra och en klass i årskurs fem fick 

högläsning varje dag i skolan i cirka 30 minuter. De andra två klasserna fick endast 

läsa själva om de ville under sin fritid. För att ta reda på om det har skett någon 

förändring angående högläsningens betydelse, lät man göra tester på eleverna både 

före och efter försökstiden. Bibliotekarien i skolan registrerade elevernas lån av 

böcker, för att ta reda på om det skett någon ökning av boklånen. Det visade sig att 

eleverna som hade fått högläsning i skolan hade fått ökad lust att läsa. Bibliotekarien 

upptäckte att eleverna som hade fått högläsning, lånade fler böcker jämfört med 

tidigare. 

 

2.4.2 Betydelsen av att samtala om texter 
 

I Skolverkets rapport (2003) kan man läsa att det är viktigt att samtala om böckers 

innehåll, för då stimulerar man barnen att reflektera kring saker som de upplever 

eller hör. Detta gör att barnen blir mer intresserade av innehållet i böckerna.  Enligt 

Chambers (1998) ska samtalet om böcker ske utifrån det omedelbara behovet som 

eleverna har. Om barnen har ett behov av att diskutera om sin entusiasm om bokens 

innehåll eller motvilja till den ska läraren tillåta det.  Eleverna måste också få tycka 

och tänka vad de vill om texterna och inte bli avvisade på grund av deras åsikter. Om 

inte deras åsikter blir respekterade, är det en risk att eleverna inte vill arbeta med 

läsning i skolan. Chambers (1998) berättar att barn har ett behov av att få prata, 

eftersom de vill höra sina inre tankar i ord. Chambers (1998) förklarar att det är 

lättare för barn att sätta ord på sina tankar, om det finns någon annan person som 

man kan reflektera med. En annan drivkraft som motiverar till boksamtal enligt 

Chambers (1998), är att barnen kan hjälpas åt att förstå bokens handling om den är 

komplicerad. Barnen kan stödja varandra och samtidigt är det stimulerande att få 

höra andra barns tankar och åsikter. Läser barnen olika böcker istället inför ett 

boksamtal menar Liberg (2006) att detta kan inspirera barnen till att läsa varandras 

böcker. Barnen kan på detta vis bli motiverade att läsa fler böcker än vad de annars 

skulle ha gjort. 

 



8 

2.4.3 Individuell läsning 
 

Enligt Björk och Liberg (2005) samt Chambers (1995) behöver barn dagligen 

självständigt läsa texter i skolan och få tid att kunna botanisera bland böcker. Barns 

läslust infinner sig om de själva får välja böcker efter sitt eget tycke och smak. När 

det gäller tiden för individuell läsning bör den vara schemalagd eftersom det är lätt 

att läsningen annars blir åsidosatt av alla ”måsten” i skolan. Björk och Liberg (2005) 

förklarar att barn som endast får läsa böcker när de får en stund över i skolan, får 

oftast inte den lästiden som de skulle behöva. Detta kan påverka de barn med 

lässvårigheter väldigt negativt, eftersom det krävs mycket läsning för att bli en god 

läsare. För att stimulera barns lust till att självständigt läsa böcker, menar Chambers 

(1995) att man ska schemalägga läsningen i skolan. Chambers förklarar att barnen 

får då mer tid till att läsa och att läsningen lyfts fram som en betydelsefull aktivitet. 

 

När det gäller hur tyst det ska vara under lästillfället beror det på vilken läserfarenhet 

barnen har. Små barn brukar ofta kommentera högt om bokens handling samtidigt 

som de läser den. Detta brukar inte störa de andra barnen i samma ålder eftersom alla 

barnen gör likadant. Om små barn inte får läsa högt för sig själva eller för andra, är 

risken att de tappar lusten för läsning och tycker att den är tråkig. Vid nio års ålder 

har många barn blivit vana läsare och vill ha det tyst och lugnt omkring sig när de 

läser och detta ska lärare ta hänsyn till i skolan (Chambers, 1995).  

  

2.5 Miljön i skolan kan stimulera till läslust 

 

I det här avsnittet tas det upp att miljön i skolan kan stimulera elever till läslust. Först 

beskrivs den sociala miljön och vikten av att ha en positiv atmosfär i klassrummet. 

Sedan beskrivs den fysiska miljön i skolan och att den kan stimulera elever till att 

vilja läsa böcker. Sist i kapitlet tas det upp att lärare kan synliggöra olika texter i 

skolan, för att eleverna ska kunna hitta texter som intresserar dem. 

 

2.5.1 Social miljö 
 

Brooks (2005) är intresserad av barns tankar kring lusten att lära. Hon har gjort en 

studie och intervjuat fyra elever i årskurs fem. I resultatet av den studien framkom 

det att eleverna tyckte det kändes bättre att utföra en aktivitet om det rådde bra 

relationer mellan klasskamraterna.  Enligt Svedberg (2003) är det viktigt att det råder 

goda relationer i en grupp, eftersom det leder till att medlemmarna i gruppen känner 

sig accepterade för den de är. Känner man tillhörighet i en grupp ger det trygghet och 

glädje, vilket i sin tur ger ökat välbefinnande för hela individen. Lindö (2002) menar 

att det är läraren som ska skapa en god atmosfär i skolan, så att alla barn känner sig 

trygga och vågar utmana sig själva. Kullberg (2004) lyfter fram att det alltid är 

läraren som ska leda och ansvara för undervisningen, men att det inte alltid är läraren 
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som guidar eleven in i lärandet. Kullberg (2004) förklarar att kamrater kan lära av 

varandra och menar att det underlättar om det råder positiv atmosfär i skolan. Smith 

(2000) berättar att barn som kan läsa bra och tillhör de ”läskunnigas förening”, kan 

stimulera andra barn att också vilja utveckla sina läsförmågor. Barnen vill lära sig för 

att känna tillhörighet i gruppen och får samtidigt en förståelse för varför man 

behöver ha denna kunskap. Enligt Piaget (1968) tar barn andra barns argument på 

allvar och detta motiverar barnen till att reflektera kring sina egna tankar. Om barnen 

anser att den andres attityd eller kunskap bättre stämde överens med verkligheten, tar 

barnen till sig den nya erfarenheten och gör den till sin.  

 

Om eleverna känner att de blir bemöta på ett negativt sätt kan detta påverka eleverna 

hormonellt enligt Kullberg (2006). Kullberg (2006) refererar till Martin Ingvar som 

menar att stresshormonet cortisol tillverkas mer när människor har negativa tankar än 

vid positiva. Vid negativa bemötanden och förhållanden kan det ske en 

överproduktion i hjärnan av cortisol och det innebär att personen inte fysiologiskt 

kan utveckla tänkandet. Kullberg (2006) vidhåller därför att i undervisnings-

situationer ska man därför ha ett positivt förhållningssätt för att inte slösa bort 

elevernas energi på saker som orsakar negativism. Upplever eleverna att det råder en 

negativ atmosfär i omgivningen leder det till oförmåga och visar sig i kroppsliga 

förhållanden som rodnad, ilska, förtvivlan och stamning. Därför menar Kullberg 

(2006) att det är viktigt för lärandet att det råder positiv atmosfär i gruppen. 

 

2.5.2 Fysisk miljö 

 

I Brooks (2005) studie framkom det att eleverna tyckte det var viktigt med miljön i 

klassrummet, när det gällde att känna lust för att lära. Enligt eleverna i 

undersökningen var det mer lustfyllt att genomföra en aktivitet i ett rum som såg 

trevligt ut. Enligt Chambers (1995) påverkar den fysiska miljön barns känslor och 

attityder för en viss aktivitet.  Läser man på en plats som är obekväm och där man 

blir störd, kan det orsaka negativa känslor hos eleven. För att barn ska få positiva 

känslor i samband med läsning måste miljön vara lämpad för att läsa i. Enligt 

Chambers (1995) behöver barn ha läsrum som lockar till läsning. Det är viktigt att 

möblerna som barnen ska sitta i är bekväma och att det är tyst. Annars har barnen 

svårt att koncentrera sig på läsningen och att leva sig in i bokens handling. Hellsten 

(2000) påstår att man inte tar elevernas arbetsmiljö på allvar. Fokuset ligger istället 

på de vuxna och på deras arbetsmiljöer, än på elevernas miljö i skolan.  Eleverna 

sitter idag på nästan samma sorts stolar som man gjorde för fyrtio år sedan. Om dessa 

stolar hade varit på ett kontor hade dessa dömts ut för länge sedan. Björklid (2005) 

skriver att miljön i skolan varken ska se ut eller fungera som ett kontor. Barn behöver 

ha miljöer i skolan som inspirerar dem till olika aktiviteter. Chambers (1995) berättar 

att läraren enkelt kan skapa en avskild läsmiljö, genom att dela av klassrummet med 

hjälp av en bokhylla. Genom att ha speciella läsplatser i klassrummet, signalerar 

skolan att läsning är något betydelsefullt. Björk och Liberg (2005) har erfarenheter 
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av att en del barn föredrar att läsa i små utrymmen istället för stora. Barnen vill hellre 

ligga under sin bänk, än att sitta på stolen och läsa. Därför menar de att lärare ska 

låta barn få läsa på de platser som de själva föredrar. 

 

2.5.3 Synliggöra olika texter i skolan 
 

Enligt Chambers (1995) och Liberg (2006) ska det finnas ett stort utbud av olika 

texter i skolan och att dessa ska synliggöras för eleverna. Finns det många texter att 

välja mellan har barnen lättare att hitta något inom deras intresseområde. För att ett 

barn ska känna läslust måste barnet tycka att texten är intressant. I skolverkets 

rapport (2003) kan man läsa att textens innehåll har stor betydelse för barns läslust. 

Det är viktigare att textens innehåll är av intresse för eleven, än att den är lättläst. 

  
Ett barn med läs- och skrivsvårigheter som gillar ishockey kan ibland – om än 

med möda – läsa en mycket komplicerad text om det ämnet, men kanske inte 

en enklare text om något som inte intresserar honom eller henne.  

(Skolverket 2003, s. 103) 

 

 

Enligt Chambers (1995) kan man få barn att bli intresserade av böcker genom att 

göra utställningar av dem. Böckerna ska arrangeras så att barnen blir nyfikna på 

böckernas innehåll för att locka dem till läsning. Chambers (1995) förklarar att 

ibland kan elever ha en negativ syn på en lärare, vilket kan leda till att eleven inte vill 

läsa böcker som läraren rekommenderar. När väl skyltningen har lockat eleven att 

vilja läsa boken, bryr sig inte eleven om vem som har ställt böckerna där. Liberg 

(2006) nämner att det inte bara är böcker som ska synliggöras, utan även texter på 

datorn, tidningsartiklar eller texter som de har producerat själva. Detta för att 

synliggöra den variation som finns, samt göra barnen nyfikna på andra texter än bara 

böcker. Chambers (1995) lyfter också fram datorn som betydelsefullt verktyg när det 

gäller läsning. På datorn kan bilderna vara animerade och innehålla ljudeffekter, 

vilket bidrar till att läsningen blir spännande och intressant. 

 

2.6 Sammanfattning 

 

Enligt Lpo 94 ska skolan utveckla alla elever till att känna lust för läsning 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Baker m.fl.(2000) förklarar att barn som känner 

lust för läsning läser självmant för att det är roligt, lärande och intressant. Anward 

(1983) berättar att det finns barn som inte har växt upp med skriftspråkliga aktiviteter 

och när de kommer till skolan ser de läsningen som främmande.  Anward (1983) 

förklarar att ser barnen läsningen som främmande kan det leda till läsvårigheter hos 

barnen. Høien och Lundberg (1990) menar att det är viktigt för barn med 

lässvårigheter att få känna hur det är att lyckas och därför ska uppgifterna som 

barnen ska arbeta med vara anpassade efter deras svårigheter och förutsättningar. 
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Smith (2000) berättar att barn med lässvårigheter ofta får arbeta med enkla ljud- och 

bokstavsövningar och då finns det en risk att barnen inte ser läsningen som en 

meningsfull aktivitet. Det viktigaste enligt Smith (2000) är att man erbjuder barnen 

intressanta läsaktiviteter som synliggör varför man behöver läsa. 

 

I bakgrunden framkom tre olika aktiviteter som ansågs kunna främja läslusten hos 

elever: högläsning, att samtala om texters innehåll och om individuell läsning.  Den 

sociala miljön beskrevs också som betydelsefull för elevernas läslust. Brooks (2005) 

studie bekräftade att den sociala miljön är betydelsefull, eftersom eleverna i studien 

ansåg att det kändes bättre att utföra en aktivitet om det rådde bra relationer mellan 

klasskamraterna.  I samma studie framkom det också att den fysiska miljön var 

betydelsefull, eftersom eleverna ansåg att de kände mer lust att lära i ett klassrum 

som såg trevligt ut. Hellsten (2002) kritiserade den fysiska miljön i skolan och 

menade att eleverna får sitta på samma sorts av stolar som man gjorde för fyrtio år 

sedan. Om dessa stolar hade varit på ett kontor hade dessa dömts ut för länge sedan. 

Enligt Liberg (2006) ska det finnas ett stort utbud av olika texter i skolan och dessa 

ska synliggöras för eleverna. Chambers (1995) menar att böckerna kan arrangeras så 

att eleverna blir nyfikna på böckernas innehåll, vilket kan leda till att eleverna får 

läslust. I nästa avsnitt beskrivs uppsatsens syfte samt frågeställningar. 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka tankar elever i årskurs 3 – 4 har om 

läslust 

 

 Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vad är läslust enligt eleverna? 
 

 Vad är det som gör att eleverna vill läsa? 

 

 Vad är det som gör att eleverna inte vill läsa? 
 

 Vad tycker eleverna att läraren ska göra för att motivera eleverna till läslust? 
 

 Hur kan miljön i skolan stimulera till läsning enligt eleverna? 
 

 

 

 

 



13 

4 METOD 

 

Metodavsnittet har delats upp i sex underrubriker: undersökningsmetod, 

undersökningsgrupp, genomförandet, databearbetning, undersökningens tillförlit-

lighet och validitet samt etiska aspekter. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Undersökningens syfte var att ta reda på vilka tankar elever har om läslust, därför 

valdes kvalitativ intervju som undersökningsmetod. Utifrån syftet samt 

frågeställningar i arbetet konstruerades åtta intervjufrågor med följdfrågor (bilaga 2).  

Vid intervjutillfället var avsikten att få eleverna till att berätta mycket. 

Intervjufrågorna utformades därför till att vara så konkreta som möjligt, vilket 

Johansson och Svedner (2006) anser är viktigt för att frågorna ska vara enkla att 

svara på. I denna uppsats var intervjufrågorna kompletterade med följdfrågor för att 

få eleverna till att ge mer uttömmande svar, vilket Johansson och Svedner (2006) 

förespråkar för att få den intervjuade till att stanna kvar vid ämnet. I undersökningen 

var följdfrågorna främst ”När?”, ”Hur?” och ”Vad?” frågor för att eleverna skulle ha 

möjligheter till att förtydliga sig och Johansson och Svedner (2006) förespråkar även 

detta. Intervjufrågorna sammanställdes till en bestämd ordningsföljd för att 

frågeställningarna skulle fördjupas allt efter som. Lantz (1993) förespråkar detta och 

menar att intervjufrågorna ska ordnas så att det ter sig naturligt för respondenten att 

svara på dem.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Utifrån syftet valdes att intervjua elever i årskurs 3 och 4. Undersökningsgruppen 

bestod av nitton elever (elva pojkar och åtta flickor) som går i en åldersintegrerad 

klass på en mindre skola på landsbygden. Eleverna är i åldern 9 till 10 år och alla är 

svenskfödda. Klassen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 

 

4.3 Genomförande 

 

För att ta reda på om eleverna skulle förstå intervjufrågorna och att det skulle täcka 

frågeställningarna i arbetet genomfördes först en provintervju. Vid provintervjun 

deltog tre barn i åldern 9 – 11 år. Provintervjun i detta arbete föranledde ingen 

förändring, eftersom barnen förstod frågorna och deras svar täckte de områden som 

skulle belysas i arbetet. Barnens svar vid provintervjun har inte skrivits in i resultatet 

i detta arbete. Efter provintervjun kontaktades en klassföreståndare genom att ringa 

till vederbörande. Klassföreståndaren godkände undersökningen och det bestämdes 

vilken vecka intervjun skulle ske. För att få vårdnadshavarnas samt barnens 
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godkännande skrevs ett brev till dem (bilaga 1). Breven skickades till 

klassföreståndaren som i sin tur delade ut dem till eleverna. 

 

Intervjuerna genomfördes på skolan och eleverna intervjuades i ett avskiljt rum, där 

ingen utomstående kunde höra eller störa. Klassföreståndaren delade upp eleverna i 

par, förutom en grupp som blev tre i antal. Eleverna intervjuades parvis för att de 

skulle känna sig tryggare vid intervjutillfället, samt ha någon att samtala och 

reflektera med. Intervjutiden varierade mellan 30 – 45 minuter mellan varje elevpar. 

För att skapa en positiv och avslappnad atmosfär bjöds eleverna på saft och kex. 

Detta visade sig vara mycket positivt för eleverna, eftersom de blev avslappnade och 

fann sig till rätta i situationen. Enligt Lantz (1993) behöver man skapa en avspänd 

atmosfär vid intervjutillfället. Detta p.g.a. man behöver minska den oro som alltid 

brukar finnas vid intervjutillfället. Känner man oro påverkar detta personens tankar 

och handlingar. Vid varje intervjutillfälle informerades eleverna om deras 

anonymitet. Enligt Johansson och Svedner (2006) blir de intervjuade mer trygga om 

de vet om att de är anonyma. Eleverna blev tillfrågade om de hade något emot att bli 

inspelade, vilket ingen av eleverna hade. Tack vare det inspelade materialet kunde 

fokuseringen läggas på samtalet, än att koncentrationen skulle gå till anteckning. 

 

4.4 Databearbetning 

 

Direkt efter genomförandet avlyssnades intervjusvaren och transkriberades ordagrant 

på datorn. Utskriften lästes noggrant igenom flera gånger och samtidigt jämfördes 

elevernas svar. Utifrån intervjusvaren upptäcktes olika kategorier som antecknades 

först med hjälp av penna och därefter skrevs in på datorn.  Kategorierna som 

utkristalliserades sorterades in under frågeställningarna i arbetet. Citaten som har 

valts ut återger ordagrant vad en elev har sagt. 

 

4.5 Undersökningens tillförlitlighet och validitet 

 

I undersökningsgruppen deltog endast en klass, vilket kan anses vara negativt för att 

generalisera undersökningen. Om undersökningen hade genomförts i flera klasser på 

olika skolor hade resultatet blivit mer stärkt. Trost (2001) informerar att ju större 

urvalet är desto större är sannolikheten att resultatet är representativt för 

populationen. Intervjuerna genomfördes i olika rum eftersom rummen var uppbokade 

vissa tider. Enligt Trost (2001) har kvalitativa intervjuer en låg grad av tillförlitlighet 

eftersom intervjusituationerna inte är lika för alla. Intervjufrågorna som hade 

konstruerats innehöll vanliga ord för att stärka tillförlitligheten i undersökningen. För 

att stärka validiteten var intervjufrågorna kompletterade med följdfrågor för att 

förtydliga intervjufrågorna.  
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För att kontrollera intervjufrågornas tillförlitlighet och validitet inför undersökningen 

genomfördes en provintervju. Det framkom att eleverna förstod intervjufrågorna och 

täckte de områden som undersökningen skulle beröra. Enligt Trost (2001) ska 

intervjuaren eftersträva hög validitet, eftersom då mäter undersökningen det som har 

avsetts med undersökningen. Vid intervjutillfällena valdes att spela in eleverna. 

Elevernas svar har därför avlyssnats flera gånger, för att minimera misstolkningar 

hos elevernas svar. Patel och Davidson (2003) förespråkar också inspelningar 

eftersom man får det exakt återgivet. 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

För att undersökningen skulle gå etiskt riktigt tillväga skrevs ett brev till eleverna 

samt föräldrarna om att en undersökning skulle genomföras i klassen (bilaga 1). I 

brevet gavs en presentation av intervjuaren och vad undersökningen handlade om. 

Information gavs om elevernas anonymitet och hur informationen skulle behandlas. 

Det informerades om att bandspelare skulle användas vid intervjun och att det 

inspelade materialet endast skulle nyttjas till detta examensarbete. Undersökningen 

var frivillig och därför fanns det en talong i brevet om eleven skulle delta eller inte.  

 

Inför varje intervjutillfälle informerades eleverna om att undersökningen var frivillig 

och att deras namn inte skulle finnas med i uppsatsen. Eleverna fick också 

information om att de inte behövde svara på alla intervjufrågorna och kunde avsluta 

intervjun när de själva ville.  
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitlet redovisas resultat som framkommit genom intervjuerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Utifrån intervjuerna har olika kategorier bildats: att känna läslust, positiva faktorer 

vid läslust, negativa faktorer vid läslust, hur läraren kan stimulera eleverna till läslust 

och hur miljön i skolan kan stimulera till läsning. Under varje kategori finns faktorer 

som har betydelse för kategorin. I resultatet knyter eleverna an till den sociala miljön 

ur olika perspektiv och därför är deras tankar om detta fördelade under kategorierna: 

positiva faktorer vid läslust, negativa faktorer vid läslust och hur läraren kan 

motivera eleverna till läslust. 
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5.1 Att känna läslust 

 
Samtliga elever berättade att ordet läslust betyder att någon har lust till läsning. 

Eleverna förklarade att man har lust till läsning när man själv vill göra det. Eleverna 

sa att de kände mer läslust hemma än i skolan. Några elever läste när de kom hem 

efter skolan, medan de allra flesta elever kände läslust innan de skulle gå och lägga 

sig på kvällen. Eleverna förklarade att de kände läslust vid den tiden, eftersom de 

tyckte att läsning var något man gjorde när man ville koppla och drömma sig bort. 

 

Det är en lust man har att läsa. Jag brukar ibland har det på kvällarna och 

då gillar jag att läsa Arn (Pojke 10 år). 

 

 

5.2 Positiva faktorer vid läslust 

 

Intervjusvaren har genererat följande kategorier: belöning, beröm, lära mer och att 

böckers innehåll lockar till läsning. 

 

5.2.1 Belöning 
 

En elev berättade att det som fick honom till att börja läsa, var att han fick pengar av 

sina föräldrar för varje bok han läste.  En annan elev berättade att han fick chips 

varje gång som han läste en sida ur en bok. Utifrån dessa belöningar började båda 

barnen att läsa böcker och nu tycker de om att läsa.  

 

Förut när jag inte hade läslust fick jag betalt varje gång jag läste en bok. Det 

var jättebra för jag läste för att få pengar till en fjärrstyrd bil och det gjorde 

att jag började läsa och nu tycker jag det är kul. (Pojke 10 år) 

 

5.2.2 Beröm 

 
Några elever berättade att de blir glada när någon säger att man har läst bra. Eleverna 

förklarade att känner man sig duktig på någonting då tycker man också att det är kul. 

En elev berättade att man får mer självförtroende när någon säger bra saker om en 

och då tycker man själv att man är duktig.  

 

En gång när jag läste högt för min kompis, då tyckte jag att jag läste 

jättedåligt men det tyckte inte hon så hon sa att jag läste bra och då blev jag 

glad. Jag vågade läsa mera högt sen. (Flicka 9 år) 
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5.2.3 Lära mer 
 

Enligt några elever är det viktigt att kunna läsa bra när man blir vuxen, eftersom då 

ska man börja arbeta och då måste man kunna läsa bra. Eleverna berättade att de 

läste böcker för att de ville lära sig mer om olika saker. 

 
Jag läser för ju mer jag läser desto bättre kan jag och jag vill bli veterinär 

och då måste man kunna mycket om hästar och därför läser jag mycket 

hästböcker. (Flicka 10 år) 

 

5.2.4 Böckers innehåll lockar till läsning 

 
Samtliga elever berättade att de tyckte om att läsa bra böcker. Enligt eleverna var det 

innehållet i böckerna som gjorde att de ville läsa. En elev nämnde att det är roligt att 

få bilder i huvudet när man läser. En annan elev talade om att det är skönt att läsa en 

bra bok, för då kan man slippa tänka på saker som är tråkiga. 

 

Jag vill läsa för det är så spännande med spöken och hemskheter och sånt, 

därför läser jag annars vet jag inte. (Pojke 9 år) 
 

 

5.3 Negativa faktorer vid läslust 

 

Utifrån intervjusvaren har fyra kategorier skapats: att känna sig tvingad till läsning, 

tråkiga texter att läsa, när eleverna mår dåligt och när andra stör läsningen. 

 

5.3.1 Att känna sig tvingad till att läsa 
 

Några elever berättade att de inte ville läsa när de håller på med något annat roligt. 

Det är inte bra menar eleverna att man avbryter lektioner för läsning. Eleverna menar 

att det inte är roligt att läsa om man tvingas till det. 

 
Det är inte så kul att läsa när man håller på med något roligt som bild 

och då blir avbruten. Då är det ju inte kul att börja läsa, man är ju sugen 

på att rita då. (Pojke 9 år) 
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5.3.2 Tråkiga texter att läsa 
 

Alla elever berättade att de inte ville läsa tråkiga texter. Eleverna sa att de inte tyckte 

om att läsa om saker som inte intresserade dem. Några elever berättade att det inte 

var roligt att läsa svåra texter, medan några andra barn talade om att de tyckte det var 

tråkigt att läsa för lätta texter. 

 

Det är så himla tråkigt ibland och läsa. Det händer att jag får en bänkbok 

som ser rolig ut, men när jag läser den så är den jättetråkig så man bara vill 

sova. (Pojke 10 år) 

 

5.3.3 När eleverna mår dåligt 
 

Eleverna berättade att de inte tyckte om att läsa när de mår dåligt i skolan. Några 

elever berättade att de ibland får huvudvärk när de läser i skolan och då är det inte 

roligt att läsa. Några elever talade om att ljuset i klassrummet är starkt och ofta får de 

ont i ögonen av det när de läser. Det var några elever som berättade att de får ont i 

ryggen när de läser för länge i skolan p.g.a. obekväma stolar. Många barn tyckte inte 

om att läsa innan lunch, eftersom de var hungriga och att det värkte i magen. Några 

elever tyckte inte om att läsa direkt efter ett arbetspass, eftersom de var trötta och 

ansåg att det skulle bli mer ansträngande att läsa. Några elever berättade att de inte 

tyckte om att läsa på morgonen, eftersom de inte hade vaknat till riktigt. 

 
Det är tråkigt att läsa när vi har arbetat mycket och sen ska vi läsa efter då 

är man trött. (Pojke 9 år) 

 

5.3.4 När andra stör läsningen 
 

Samtliga elever tyckte inte om att bli störda under tiden som de läser tyst. Eleverna 

berättade att de ville ha lugn och ro när de läser och tyckte därför inte om att läsa när 

andra elever arbetade med andra saker. Alla elever utom en tyckte det var viktigt att 

det var helt tyst vid tystläsning. Några elever berättade att de helst inte vill läsa högt 

om det är många som läser högt samtidigt. Eleverna förklarade att man då inte kan 

koncentrera sig på sin egen läsning och kan tappa bort sig under tiden man läser. En 

elev berättade att det inte bara är eleverna som stör utan även läraren kan göra det.  

 

Om man läser fel för fröken så ska man inte behöva läsa om meningen, utan 

man ska få fortsätta och läsa det efter man har läst hela texten. Så man inte 

blir störd hela tiden när man läser, det är hopplöst för då kan hon prata om 

annat i 5 minuter och jag kan inte koncentrera mig och glömmer bort allt. 

(Pojke 9 år) 
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5.4 Hur läraren kan motivera elever till läslust 

 

Avsnittet beskriver vad eleverna anser läraren ska göra för att motivera eleverna till 

läslust. Intervjusvaren har genererat sju kategorier: anpassa undervisningen efter 

elevernas kunskaper, berömma eleverna, schemalägga läsningen, att eleverna får ta 

egna beslut, låta eleverna läsa på olika platser, mer högläsning i skolan och 

synliggöra böckers innehåll. 

 

5.4.1 Anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper 

 
Några elever berättade att de tyckte att det var viktigt att läraren inte skulle kräva för 

mycket av dem vid läsning. Eleverna sa att de barn som inte är så duktiga på läsning 

måste börja lugnt och tycka att det är enkelt och kul med läsning. Eleverna sa att 

barnen annars kanske tycker att det är tråkigt med läsning.  

 

Inte behöva köra jättehårt med dom som har svårt att läsa jättemycket. 

Utan man ska börja med att ha det lite skoj. (Pojke 10 år) 

 

5.4.2 Berömma eleverna 
 

Några elever tyckte att läraren kunde berömma elever som har svårt med läsning när 

de läser. En elev ansåg också att läraren skulle tala om hur duktig en elev var för de 

andra klasskamraterna. En annan elev tyckte att en lärare alltid ska berömma 

eleverna när de har läst mycket, för att de ska känna sig duktiga. 

 

Läraren kan också säga att han gjorde det bra, men jag tror kanske man ska 

säga det till dom andra med så dom också vet om det. Jag vet att man blir 

glad då. (Pojke 9 år) 

 

5.4.3 Schemalägga läsningen 

 
Många elever tyckte att det skulle vara bättre om de fick reda på när i veckan de 

skulle läsa. Eleverna ville att lästillfällena skulle vara mer organiserade och förlagd 

som en lektion, istället för att vara i slutet av något arbetspass. Enligt eleverna skulle 

detta motverka trötthet, stress och att det skulle bli tystare vid läsning. Genom att 

schemalägga läsningen ansåg eleverna att de skulle få mer sammanhängande tid till 

läsning. Några elever ansåg att det blir mycket roligare att läsa om man får läsa mer. 

Några elever berättade att de skulle vilja läsa mer om de visste om att de hade gott 

om tid att få läsa.  
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Eleverna förklarade att de kände sig stressade ibland över att hinna läsa en bok och 

därför kunde de känna att det inte var så roligt med läsning. 

 

Bra om man vet i god tid innan man ska läsa så att man vet. Jag kan tycka 

det inte är bra när hon säger att du ska komma nu till mig och läsa, utan att 

jag visste om det innan. Då kändes det inte roligt att läsa jag blev lite orolig 

då liksom nervös. (Pojke 9 år) 

 

5.4.4 Att eleverna får ta egna beslut 
 

Några elever tyckte att läraren kunde låta eleverna få bestämma själva hur länge de 

skulle läsa. Eleverna förklarade att ibland har de ingen lust att läsa, medan andra 

dagar ville de läsa mycket. Eleverna tyckte att läraren inte skulle tvinga någon till 

läsning, utan eleven skulle själv få bestämma över hur mycket man orkade läsa.  

 

Inte tvinga någon till läsning. Att eleverna ska få säga till när de inte är 

sugna och kan få göra något annat i stället. De kanske kan läsa efter en 

stund. Då man är sugen på att läsa då kan man få göra det. (Pojke 9år) 

 

Det var en elev som tyckte att det var svårt ibland att läsa när det var helt tyst. Eleven 

berättade att han blev lite okoncentrerad när det var helt tyst och kunde känna sig 

stressad. Eleven sa att det var lättare att koncentrera sig med lite lugn musik i 

bakgrunden. Eleven menade därför att läraren skulle låta eleverna själva få bestämma 

om de ville ha det helt tyst eller inte. 

 
Jag har ibland svårt att koncentrera mig när det är för tyst jag blir lite 

stressad, jag skulle vilja ha jättelugn musik på mp3 spelare att lyssna på när 

jag läser. Då skulle jag läsa bättre tror jag. Det tycker jag man skulle kunna 

få bestämma själv om man ville ha eller inte. (Pojke 9 år) 

 

5.4.5 Låta eleverna läsa på olika platser 

 
Samtliga elever tyckte att läraren skulle låta eleverna få läsa på olika platser i skolan. 

Eleverna förklarade att det är viktigt att det är tyst när man läser och det är mer oljud 

när alla är i samma klassrum. Några elever berättade att de hade svårt att koppla av 

när de läste i klassrummet, eftersom de sitter rätt så tätt. Alla elever ville helst läsa 

utomhus en solig dag, eftersom skolgården är stor och de kunde hitta sin egen plats 

att läsa på. 

 
Jag tycker bäst om att läsa ute en solig dag, då är det mysigt att läsa. Man 

kan lättare också hitta en egen plats för vi har stor skolgård. Det är tyst och 

skönt i naturen och det gör att man blir lugn när man läser och då vill man 

läsa länge. (Flicka 10 år) 

 



22 

5.4.6 Mer högläsning i skolan 

 
Eleverna tyckte att det skulle vara positivt om det förekom mer högläsning i skolan 

Eleverna förklarade att läser läraren bra böcker så blir de själva sugna på att läsa 

böcker efteråt. Några elever tyckte också att det skulle vara roligt om de fick läsa 

högt i mindre grupper. Eleverna förklarade att när de hade en ”kvart om dagen” läste 

de först hemma och sedan läste de texten för en kompis i skolan. Eleverna tyckte att 

detta var en rolig läsaktivitet och stimulerade dem till att vilja läsa varandras böcker.  

Några elever tyckte att läraren skulle låta dem få läsa högt för andra barn på skolan, 

vilket de tidigare gjort med eleverna i årskurs 1. Några elever berättade att det var 

roligt att läsa för ”ettorna” och att de ansträngde sig för att läsa så bra som möjligt. 

Eleverna trodde också att de yngre skolbarnen som inte ville läsa, skulle bli 

motiverade till att själva vilja lära sig läsa.  

 
 Man blir ju liksom sugen på att läsa själv när någon annan läser högt. 

 (Pojke 10 år) 

 

5.4.7 Synliggöra böckers innehåll 

 
Många elever berättade att de hade svårt att hitta bra böcker att läsa. Eleverna 

besökte biblioteket varannan måndag, men eleverna kände att de inte alltid har 

möjligheter att få hjälp av bibliotekarien. Eleverna menade att läraren skulle kunna 

berätta om vad olika böcker handlar om och visa upp dem i klassrummet. Några 

elever tyckte att det skulle vara roligt om läraren kunde dela in eleverna i mindre 

grupper och att de skulle få berätta om deras favoritböcker. Eleverna trodde att detta 

skulle vara ett bra sätt att få reda på vilka böcker som är spännande och bra. Några 

elever tyckte att läraren skulle låta dem skriva bokrecensioner till olika böcker som 

de har läst. Eleverna förklarade att de hade tidigare skrivit bokrecensioner när de 

hade haft en ”kvart om dagen”. Eleverna tyckte att detta var ett bra sätt att få reda på 

vilka böcker som är bra.  

 
Jag har läslust när böckerna är bra som jag läser, men jag har svårt att hitta bra 

böcker och det tycker jag man kunde få mer hjälp av läraren i skolan. (Pojke 

10 år) 

 

 

5.5 Hur kan miljön i skolan stimulera eleverna till läsning 

 
I det här avsnittet beskriver eleverna hur miljön i skolan kan stimulera eleverna till 

läsning.  Utifrån intervjuerna har sex kategorier bildats: det ska finnas olika slags 

texter i klassrummet, större sortiment av böcker, bekvämare stolar, mysig läshörna, 

måla och dekorera väggarna samt utställningar av böcker. 
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5.5.1 Stort sortiment av olika texter 
 

Samtliga elever berättade att de tyckte att det borde finnas många olika texter i 

klassrummet. Eleverna tyckte att det var viktigt att de får läsa den form av text som 

de själva tycker är intressant. Några elever berättade att de ibland inte kände någon 

lust för att läsa böcker, utan ibland ville de hellre läsa dagstidningar eller 

serietidningar. Hälften av eleverna tyckte att man kunde få lov att läsa på datorn om 

man ville. Eleverna berättade att det blir ett annat sätt att läsa och då blir det något 

nytt och spännande. Några elever ansåg att det skulle finnas olika svårighetsgrad på 

böckers texter. Eleverna menade att det skulle finnas böcker med enklare text, för att 

de som har svårt att läsa ska också tycka det är kul med läsning.  

 
Ännu mera böcker, vissa går hos en annan lärare och dom kanske behöver 

böcker med större text. Vi som läser bra vill ha tjocka böcker. Dom som 

har svårt ska också få en chans att tycka om läsning och jag tycker det är 

tråkigt att läsa lätta böcker. (Flicka 10 år) 

 

5.5.2 Utställningar av böcker 
 

Många elever tyckte att det kunde finnas utställningar av böcker i klassrummet eller 

ute i deras korridor. Eleverna ansåg att det skulle få dem till att bli nyfikna på olika 

böcker och att vilja läsa dem. Eleverna berättade att de tidigare hade haft böcker 

uppsatta på olika ställen och att det uppmuntrade dem till att läsa olika böcker. 

 
Man kan ha utställning av sina favoritböcker på olika ställen, kanske på 

tavellist i klassrummet. Det kan vara bra ibland när man inte hittar bra 

böcker annars för att hitta en ny som man vill läsa. (Pojke 9 år) 

 

5.5.3 Bekvämare stolar 
 

De allra flesta elever tyckte att stolarna i klassrummet skulle vara bekvämare. 

Eleverna berättade att de får ont i ryggen när de sitter och läser. Eleverna förklarade 

att får de ont i ryggen vill de inte läsa. Eleverna ville därför att stolarna skulle vara 

bekvämare för att det skulle kännas bättre vid läsning. Några elever berättade också 

att de tyckte att det var orättvist att läraren hade mycket bekvämare stol än vad de 

har. Eleverna tyckte därför att de kunde ha en likadan stol som läraren hade. 

 
Jag vill ha bekväma stolar. Det är så här att läraren har jättebekväma stolar 

och så. Barnen får inte ha så bekväma stolar som dom. Det tycket jag är 

jobbigt. (Pojke 9 år) 
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5.5.4 Mysig läshörna 
 

Många elever tyckte att det kunde finnas en mysig läshörna i klassrummet eller ute i 

korridoren. Eleverna berättade att de tidigare haft en soffa ute i korridoren och att de 

tyckte att det var väldigt mysigt att sitta och läsa i den. Några elever berättade att de 

ibland fick lust att läsa när de såg böckerna och soffan. Det fanns elever som tyckte 

att man skulle ha soffa eller fåtölj inne i klassrummet och att det skulle finnas ett litet 

bord bredvid.  En elev berättade också att man kunde hänga upp något fint tyg i 

taket, som kunde avskärma från övriga klassrummet. Eleven menade att det kunde 

göra läsningen mysigare och att det skulle kännas mer frestande att vilja läsa.  

 

Jag tror att det skulle vara bra om man gör det lite mysigare här och det 

hade vi förut i korridoren. När jag kom tidigt till skolan blev jag ibland 

sugen på att läsa när jag såg den sköna soffan och böckerna det var bra 

men den är borta nu. (Pojke 10 år) 

 

5.5.5 Måla och dekorera väggarna 
 

Några elever berättade att de tyckte att man kunde måla om eller tapetsera väggarna i 

klassrummet, eftersom de tyckte att det var för ljust i klassrummet. Eleverna menade 

att det skulle både bli mysigare att läsa och att de inte skulle få ont i ögonen när de 

läser. Några elever berättade att de tyckte att det skulle finnas affischer på böcker 

som är bra som t.ex. Harry Potter och Arn. Eleverna menade att det kunde få barn att 

vilja läsa böcker. En elev tyckte att man kunde hänga upp bilder på glada personer 

som läser, eleven förklarade att då kanske man själv vill börja läsa. 

 

Kanske ha en bild på någon som läser och att man ser att personen 

ser glad ut när han läser. Då kanske man själv skulle bli sugen på att 

läsa (Pojke 10 år). 

 

 

5.6 Sammanfattning 

 

Samtliga elever i undersökningen berättade att ordet läslust betyder när någon har 

lust till läsning och att det är en frivillig aktivitet. Eleverna berättade att de kände 

mer läslust hemma än i skolan. Det framkom i resultatet att den sociala miljön var 

betydelsefull för läslusten, eftersom eleverna ansåg att lärare och andra elever kunde 

påverka elevers lust för läsning. Några elever förklarade att de kände sig duktiga när 

de får beröm av andra när de läser och det bidrar till att de tycker att läsning är roligt. 

Samtliga elever tyckte det var negativt när andra personer störde deras läsning. 

Många elever gav därför förslag på att läraren skulle schemalägga lästillfällena så att 

alla elever skulle läsa samtidigt. Några andra elever ansåg istället att de skulle själva 

få bestämma över när de skulle läsa, eftersom de inte vill läsa när de blev tvingade 
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till läsning. Eleverna förklarade att ibland vill man inte läsa, medan andra dagar vill 

man läsa mycket.  

 

Samtliga elever berättade att de kände läslust när texterna verkade spännande och 

intressanta. Eleverna förklarade att texter som verkade tråkiga lockande inte till 

läsning. Elever tyckte att det var svårt ibland att få tag i bra böcker, därför menade 

eleverna att läraren och eleverna skulle börja prata mer om olika böckers innehåll. 

Enligt eleverna skulle boksamtal, högläsning och bokrecensioner bidra till att 

eleverna skulle bli mer medvetna om vilka böcker som skulle passa dem. Alla elever 

ansåg också att det skulle finnas fler olika slags texter i klassrummet, eftersom 

eleverna ibland inte kände någon lust för att läsa böcker. Eleverna menade att det 

skulle vara omväxlande att få läsa något annat emellanåt. Eleverna gav också förslag 

på att det kunde finnas utställningar av böcker i klassrummet eller korridoren. 

Eleverna förklarade att de tidigare hade haft böcker uppställda på olika ställen och 

det hade fått dem till att vilja läsa.  

 

I resultatet framkom det att många elever tyckte att stolarna i klassrummet var 

obekväma, vilket enligt eleverna påverkade deras lust för läsning negativt. Eleverna 

menade att det skulle kännas bättre vid läsning om de hade lika bekväma stolar som 

deras lärare. Många elever berättade att en mysig läshörna skulle motivera dem till 

läsning. Eleverna menade att de lockas av att vilja läsa om det ser mysigt ut där man 

läser. Samtliga elever tyckte också att de skulle få lov att läsa på olika platser i 

skolan. I nästa avsnitt diskuteras resultatet mot teorin i bakgrunden.  
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6  DISKUSSION 

 

Diskussionskapitlet innehåller de frågeställningar som har ställts i undersökningen: 

vad är läslust enligt eleverna? vad är det som gör att eleverna vill läsa? vad är det 

som gör att eleverna inte vill läsa? vad ska läraren göra för att motivera eleverna till 

läsning? samt hur kan miljön i skolan stimulera eleverna till läslust?  Under varje 

frågeställning tolkas och analyseras intressanta delar ur resultatet mot teorin i 

bakgrunden. Kapitlet innehåller också ett slutord samt tankar om fortsatt forskning. 

 

6.1 Vad är läslust enligt eleverna? 

 

I resultatet framkom att elever ansåg att ordet läslust innebar en lust till läsning och 

att läsningen är självvald. Baker m.fl.(2000) styrker detta och förklarar att barn som 

är intresserade av läsning har en inre lust till läsning och att barnen prioriterar läsning 

före andra aktiviteter. De elever i undersökningen som kände läslust, upplevde mer 

läslust hemma och inte i skolan. Eleverna kan dock ha påverkat varandras svar vid 

undersökningen eftersom de intervjuades parvis. Man kan därför undra om elevernas 

svar hade varit annorlunda om de hade blivit intervjuade enskilt. Genom att tolka 

resultatet verkar skolan inte stimulerar eleverna tillräckligt till att vilja läsa i skolan 

och därför anses elevernas hemmiljö mer lustfylld att läsa i. Enligt Anward (1983) 

växer barn upp i hem där skriftspråket har olika stor betydelse och att det påverkar 

elevernas förutsättningar för läsning. Många elever i undersökningen kan anses har 

växt upp i en skriftspråksstimulerande miljö, eftersom lusten till läsning härledes till 

elevernas hem. Enligt eleverna kände de främst läslust när de ville koppla av och 

drömma sig bort, men i skolan känner eleverna sig stressade och det påverkar deras 

läslust negativt. Anward (1983) berättar att barn som inte växt upp i ett hem med 

skriftspråkliga aktiviteter får det svårt med läsningen och eleverna ser aktiviteterna 

som främmande. Detta synliggör vikten av att skolan behöver utveckla arbetet med 

läsning, för att alla elever ska uppleva begreppet läslust.  

 

6.2 Vad är det som gör att eleverna vill läsa? 

 

Det framkom i resultatet att några elever vill läsa för att de vill lära sig om olika 

saker och bli bättre läsare. Enligt dessa elever är det viktigt att kunna läsa bra för att 

kunna klara av att arbeta som vuxen. Glasser (1996) bekräftar att elever måste 

uppfatta läsning som meningsfullt för att vilja utföra aktiviteten. För att hjälpa elever 

till att uppfatta läsning som betydelsefullt verkar det som att elever kan stimulera 

andra elever till läslust. I resultatet berättar nämligen elever om att de tidigare hade 

läst högt för yngre elever och detta ansågs kunna motivera de yngre eleverna till 

läsning. Smith (2000) styrker resultatet att goda läsare kan inspirera andra barn till 

läsning och samtidigt får eleverna förståelse för läsningens betydelse.  Man vågar 
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därför påstå att elever som kan läsa bra kan ses som en tillgång i skolan för att hjälpa 

andra elever till att vilja läsa.  

 

I resultatet framkommer det också att elever kan påverka varandras lust till läsning 

genom att berömma varandra. Eleverna förklarade att får man beröm känner man sig 

duktig och då tycker man det är kul det man gör. En elev berättade att när hon själv 

tyckte att hon läste dåligt berömde en klasskamrat henne för läsningen. Enligt eleven 

bidrog detta att hon vågade fortsätta att läsa högt. Kullberg (2004) stödjer resultatet 

att elever behöver känna tilltro på sin egen förmåga för att känna lust. Det verkar 

därför som att eleverna kan hjälpa varandra till läslust genom att stärka varandras 

självförtroende genom beröm. För att eleverna ska vilja ge varandra beröm vågar 

man anse att det krävs goda relationer mellan dem. Brooks (2005) bekräftar genom 

sin studie att det blir roligare att utföra en aktivitet om det råder goda relationer 

mellan eleverna. Av det som har framkommit vågar man därför påstå att skolan ska 

hjälpa eleverna att utveckla goda relationer till sina klasskamrater och till andra 

elever på skolan, eftersom det har visat sig att den sociala miljön har stor betydelse 

för elevernas läslust.  

 

6.4 Vad är det som gör att elever inte vill läsa? 

 
Enligt resultatet påverkas elevernas lust till läsning negativt när de blir störda under 

läsningen. Eleverna förklarade att de inte kunde koncentrera sig på sin läsning om 

det inte var tyst och lugnt omkring sig. Eleverna ansåg därför att de inte ville läsa när 

andra elever utförde andra aktiviteter i klassrummet. Chambers (1995) vidhåller detta 

och menar att läraren ska eftersträva en tyst miljö vid individuell läsning. Många 

elever i undersökningen ger förslag på att schemalägga lästillfällena för att det ska 

bli tystare vid läsning. Eleverna förklarade att då skulle alla elever läsa samtidigt och 

det skulle bidra till att det skulle bli tystare i klassrummet. Björk och Liberg (2005) 

stödjer att läsningen ska vara schemalagd för eleverna. Det framkommer dock i 

resultatet att några andra elever strider mot att läsningen ska vara schemalagd, 

eftersom de anser att lärare inte ska tvinga elever till läsning. Eleverna förklarade att 

vissa dagar har de ingen läslust, medan andra dagar vill de läsa mycket. Liberg 

(2006) stödjer resultatet att man aldrig får tvinga ett barn till läsning, eftersom det 

kan leda till att barnet känner avsky för aktiviteten. Av denna anledning vågar man 

därför påstå att elever inte känner någon läslust när de blir tvingade till läsning och 

följden blir att de inte vill läsa. Att tillgodose alla betydelsefulla faktorer vid läslust 

verkar vara ett dilemma för lärare, eftersom de negativt verka kunna påverka 

enskilda elevers läslust. Men det kan också anses vara svårt att kunna både ha 

schemalagda lästillfällen och att eleverna själva ska få bestämma över läsningen i 

skolan.  
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Det framkommer i resultatet att även lärare kan störa elevers läsning.  En elev 

berättade att när han läser högt för läraren och läser fel blir han avbruten av läraren 

och får ofta läsa om. Enligt eleven är detta störande och han kan inte koncentrera sig 

när han läser. Kullberg (2006) stödjer resultatet och förklarar att om eleverna får ett 

negativt bemötande kan det framkalla förtvivlan hos eleverna. Det verkar följaktligen 

som att läraren vill utveckla elevens läskunskaper genom att påtala hans brister. 

Detta verka bidra till att eleven inte ser läsningen som lustfylld. I resultatet berättar 

eleverna att de känner mer läslust om det känns enkelt och är roligt att läsa, vilket 

också Glasser (1996) stödjer är viktigt för eleverna. Av det som har konstaterats 

vågar man därför påstå att lärare kan ha ett annat förhållningssätt till läsning än vad 

eleverna har och det kan orsaka till att elever inte känner någon lust till läsning.  

 

6.5 Vad ska läraren göra för att motivera eleverna till läsning? 

 

Ett problem som framkommer i resultatet är att många elever har svårigheter att hitta 

intressanta texter att läsa. Enligt eleverna är detta bekymmersamt, eftersom eleverna 

anser att de inte vill läsa om texterna är tråkiga. Eleverna menar därför att läraren ska 

hjälpa eleverna att finna intressanta texter som lockar dem till läsning. Björk och 

Liberg (2005) bekräftar resultatet om att elever måste tycka böcker är intressanta för 

att känna läslust. I skolverkets rapport (2003) kan man läsa att det är viktigare att 

textens innehåll är av intresse för eleven än att den är lättläst. Detta strider dock mot 

resultatet, eftersom eleverna ansåg att det inte var roligt att läsa texter som var för 

svåra eller för lätta. Høien och Lundberg (1990) bekräftar resultatet att aktiviteterna 

som eleverna arbetar med i skolan ska vara anpassade efter deras svårigheter. Taube 

(2007) vidhåller detta och förklarar att barn som ständigt misslyckas med sin läsning 

får en dålig självbild och vill inte läsa. Enligt resultatet och delar ur den teoretiska 

bakgrunden ska läraren således hjälpa eleverna att finna intressanta texter som de 

kunskapsmässigt kan läsa. Detta anses kunna leda till att eleverna blir motiverade till 

läsning. Om läraren däremot ger eleverna alldeles för svåra texter vid läsning, kan 

det således leda till dålig självbild och motvilja till läsning hos eleverna. 

 

Det har konstaterats att elever önskar att läraren synliggör mer vilka texter som finns 

att tillgå, för att eleverna ska lockas till läsning. I resultatet ger eleverna förslag på att 

läraren och eleverna ska diskutera olika böckers innehåll, för att eleverna ska hitta 

böcker som får dem till att känna läslust. Några elever tyckte att det skulle vara roligt 

om läraren kunde dela in eleverna i mindre grupper och att de skulle få berätta om 

deras favoritböcker. Eleverna trodde att detta skulle vara ett bra sätt att få reda på 

vilka böcker som är spännande och bra. Både Skolverkets rapport (2003) och Liberg 

(2006) stödjer resultatet att det är bra att samtala om böckers olika innehåll. Men 

Chambers (1998) däremot anser att det inte alltid är positivt med boksamtal, 

eftersom det kan finnas risker att eleverna inte blir accepterade för sina egna åsikter.  
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I resultatet framkom det dock inga negativa aspekter gällande boksamtal utan endast 

positiva. Eleverna i undersökningen hade dock inga erfarenheter av boksamtal och 

därför kan man undra om deras svar varit annorlunda om de hade haft det. Det 

framkom dock att läraren ska låta eleverna samtala om olika böckers innehåll, 

eftersom det kan bidra till att elever kan finna böcker som lockar dem till läsning.  

 

I resultatet ger eleverna önskemål om att läraren ska införa mer högläsning i skolan, 

eftersom det kan bidra till att eleverna får kunskaper om olika böckers innehåll. 

Eleverna förklarade att de tidigare hade läst högt för klasskompisar och detta bidrog 

till att eleverna ville läsa varandras böcker. Lundberg (2006) stödjer resultatet och 

förklarar att barn blir intresserade av böcker genom högläsning, vilket också 

Hemericks studie (1999) bevisar. Liberg (2006) påpekar dock att eleverna måste 

uppleva att böckernas innehåll är av intresse för eleverna för att känna läslust. Av det 

som har framkommit verkar det alltså som att högläsning kan bidra till att eleverna 

blir mer intresserade av läsning, eftersom högläsning synliggör olika böckers 

innehåll. Man vågar också följaktligen påstå att det krävs att läraren och eleverna 

läser högt ur många olika sorters av böcker, för att alla elever ska hitta intressanta 

böcker som stimulerar dem till individuell läsning.  

 

I resultatet framkommer det att läraren inte enbart ska läsa eller prata om texters 

olika innehåll, utan även synliggöra dem i skolan. Enligt resultatet ger eleverna 

förslag på att läraren kan göra utställningar av böcker och även visa upp andra texter 

än bara böcker i klassrummet. Genom att visa upp texter i klassrummet skulle 

eleverna bli medvetna om den variation som finns av texter och att de skulle ha 

större möjligheter att hitta en text som passar dem. Liberg (2006) stödjer resultatet att 

det är viktigt att synliggöra olika texter och menar att det gör eleverna nyfikna på 

andra texter än böcker. I resultatet berättade eleverna att de tidigare haft böcker 

uppställda på olika ställen och det gjorde dem nyfikna på att vilja läsa texter. 

Chambers (1995) bekräftar detta och hävdar att utställningarna ska arrangeras så att 

eleverna lockas till läsning. Det verkar följaktligen som att lärare kan hjälpa elever 

att finna intressanta texter genom att göra utställningar av texter. Det anses göra 

eleverna nyfikna på texters innehåll vilket verka leda till läslust.  

 

6.6 Hur kan miljön i skolan stimulera eleverna till läslust? 

 

Både i resultatet och i Brooks studie (2005) framställs miljön som en betydelsefull 

faktor när det gäller att stimulera elever till läslust. Vid intervjun hade eleverna 

synpunkter på hur miljön i skolan kunde stimulera dem till läslust. Eleverna 

berättade att om de fick bekvämare möbler att sitta i skulle detta stimulera dem till 

läsning. Eleverna förklarade att de tidigare haft en soffa och att detta motiverade dem 

till att vilja sätta sig och läsa en bok. En elev berättade att det kändes mer lockande 

att läsa om miljön är mysig. Chambers (1995) vidhåller detta och menar att miljön 

måste vara inbjudande och lockar till läsning.  
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I resultatet framkommer det att eleverna är missnöjda med stolarna i skolan, eftersom 

många elever får ont i ryggen när de sitter och läser i klassrummet. Enligt eleverna 

vill de inte läsa när de får ont i ryggen. Chambers (1995) bekräftar att det är viktigt 

att eleverna sitter bekvämt när de läser, eftersom det annars är svårt för dem att 

koncentrera sig på läsningen. I resultatet berättade eleverna att läraren hade mycket 

bekvämare stol än vad de hade. Eleverna ansåg att detta var orättvist och ansåg att de 

skulle få en likadan stol som läraren hade. Hellsten (2000) bekräftar resultatet genom 

att påstå att man inte tar elevernas arbetsmiljö på allvar och att fokus ligger istället på 

de vuxnas arbetsmiljöer. Utifrån det som framkommit vågar man därför påstå att 

elevernas stolar i skolan orsakar motvilja till läsning. Det verkar därför som att 

bekväma möbler är en förutsättning för att elever ska känna läslust. Det kritiseras 

dessutom att eleverna har sämre stolar än läraren och detta anses som orättvist. I 

resultatet berättar även eleverna att hemmiljön stimulerar mer till läslust än i skolan. 

Därför vågar man nästan påstå att den fysiska miljön i skolan behöver efterlikna 

eleverna hemmiljö, för att miljön i skolan ska stimulera mer till läslust.  

 

6.7 Slutord 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka tankar elever i årskurs 3 – 4 har 

om läslust. I metoden har det kritiserats att det endast har medverkat en klass i 

undersökningen, men ändå har det framkommit många tankvärda åsikter och förslag 

som kan berika lärares arbete med elevers läslust. Dock ska man vara medveten om 

att resultatet endast gäller den undersökningsgruppen och inte går att generalisera till 

alla elevers tankar om läslust i årskurs 3 – 4.  

 

I diskussionen har resultatet analyserats och tolkats mot teorin i bakgrunden och det 

har inneburit att olika perspektiv har kunnat mötas i detta arbete. I diskussionen har 

motstridigheter upptäckts när det gäller elevers läslust, men även har dolda 

innebörder synliggjorts i uppsatsen. Avsikten med detta arbete har varit att bidra till 

att lärare ska börja reflektera kring sin verksamhet och även få kunskaper om hur 

man kan stimulera elever till läslust. I detta arbete finns det dock inga givna svar på 

hur man kan göra för att hjälpa alla elever till läslust, utan det är tankar kring vad det 

är som anses kunna bidra till läslust. 

 

Att hjälpa alla elever att känna läslust verka vara en stor utmaning för lärare. Det 

framkom i resultatet att elever har skilda syn på hur lästillfällena ska vara 

arrangerade och att detta påverkar elevernas läslust. Många elever vill att 

lästillfällena ska vara schemalagda, eftersom de ansåg att det skulle bli tystare vid 

lästillfällena. Andra elever prioriterade istället att de själva skulle få bestämma över 

läsningen, eftersom de inte ville bli tvingade till läsning. Det framkom även att 

eleverna kände mer läslust hemma än i skolan. Man vågar nästan påstå att 

anledningen till att eleverna kände mer läslust hemma är att eleverna har större 

möjligheter att uppfylla de kriterier som de anses behöva för att känna läslust. En 



31 

annan bidragande orsak till varför de känner mer läslust hemma, kan vara att de har 

bekvämare möbler i sina hem än vad möblerna i skolan anses vara.  

 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) och kursplanen för Svenska 

(Skolverket, 2000) ska skolan utveckla alla elever till att känna ett intresse för 

läsning. Som tidigare konstaterats i denna uppsats är det främst elevernas hemmiljö 

som stimulerar till läslust. Detta kan uppfattas som positivt att många elever i 

undersökningsgruppen har skriftspråkliga aktiviteter i sina hem som motiverar dem 

till läsning. Det som däremot kan uppfattas som negativt är att skolan inte verka 

stimulerar eleverna tillräckligt till att känna läslust i skolan. Enligt Anward (1983) 

finns det barn som inte växer upp i skriftspråkliga hem, vilket gör att de ser läsning 

som en främmande aktivitet. Därför vågar man påstå att skolan har stor betydelse för 

att alla elever ska ha möjligheter att känna läslust. Enligt denna studie verkar det 

däremot som att skolan behöver utveckla arbetet med läsning, så att alla elever får 

möjligheter att uppleva begreppet läslust.  

 

6.8 Fortsatt forskning 

 
Björk och Liberg (2005) menar att det finns elever som har svårigheter att utveckla 

sin läsförmåga och detta beror på att de har kognitiva inlärningsproblem eller någon 

avvikelse på hjärnans uppbyggnad. I denna studie intervjuades endast elever från 

grundskolan som kan anses vara normalbegåvade. Vid fortsatt forskning kommer 

därför en studie göras bland elever som tillhör särskolan och deras tankar om läslust. 

Studien kommer också undersöka hur specialpedagoger arbetar med att stimulera 

elever till läslust.  
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BILAGA 1 

Information till föräldrar 

 

Jag heter Ann-Charlotte Andersson och läser på lärarutbildningen i 

Kalmar. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som handlar om 

barns läslust. Under vecka 17 kommer jag att intervjua barn i årskurs 3 

och 4, om barns tankar kring läslust. Barnen kommer att intervjuas i 

mindre grupper och jag kommer att spela in samtalen med bandspelare. 

Informationen från intervjun, kommer endast användas som underlag i 

examensarbetet.  Allt material behandlas anonymt, varken barnens eller 

skolans namn kommer att finnas med. Kassettbanden kommer sedan att 

kasseras. 

 

Jag vore väldigt tacksam om ert barn får delta i gruppintervjun.  

Var vänlig och fyll i lappen och lämna den senast fredagen den 18/4.  

 

Tack på förhand 

 

 

 

Barnets namn:____________________________ 

 

□ Får delta i er undersökning 

□ Får inte delta i er undersökning 

 

Vårdnadshavarens namn:____________________ 

 



 

Intervjufrågor             BILAGA 2

    

 Vad tänker du på när du hör ordet läslust? 

 

 Skulle du kunna berätta om när du brukar läsa? Vad läser du? Varför läser 

du? Berätta! 

 

 Skulle du kunna berätta om vad det är som gör att du vill/inte vill läsa?  

 

 Har du lust att berätta lite om hur ni arbetar i skolan med läsning? 

o Vad tycker du om det? 

o Högläsning/Boksamtal 

o Läsa i grupp/Individuell läsning 

 

 Finns det stunder när det inte är roligt att läsa? Berätta! 

o När är det? 

o Hur kan läraren göra för att det ska bli roligare? 

 

 

 Hur tycker du en lärare ska arbeta med läsning i skolan? Berätta! 

o Vad ska det finnas för texter i klassrummet? 

o Läser du texter på datorn? Vilka? Varför? När? 

 

 Skulle du vilja berätta om var någonstans du tycker bäst om att läsa? Varför? 

  

 Har du någon idé om hur man kan inreda klassrummen eller skolan, så att 

man lockas av att vilja läsa? Berätta! 

 

 

 

 

 

 



 

 


