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Abstract 

Studiens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 3 använder bänkboken, vilken plats 

den har i undervisningen och hur klassrumsmiljön upplevs vid läsningen. Resultatet 

som framkom bygger på kvalitativa intervjuer med 10 elever från två olika klasser. 

Undersökningen visade att bänkboken används på olika sätt i undervisningen, både 

som extramaterial och som en planerad aktivitet. 
Majoriteten av eleverna ville läsa mer i böckerna än vad som fanns tid till 

under lektionen. Andra elever tyckte att den angivna tiden var tillräcklig och tyckte 

att stök i klassrummet påverkade läslusten negativt. För att undvika stökiga miljöer 

är det viktigt med gemensam tid för läsning i en omgivning som gynnar elevers 

läslust. När eleverna själva får välja bänkbok, väljer de utifrån sitt eget intresse vilket 

gör att lusten att läsa boken förstärks. Läsningen följer inte en rak linje utan påverkas 

av flera olika faktorer. I arbetet med elevers läsning kan bänkboken vara en hjälp för 

att väcka elevers läslust och få dem att vilja upptäcka den litterära världen.   
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1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) 

står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt intresse inom läsning (ibid, s. 

257). Det beskrivs hur eleverna ska få utvecklas genom språk och läsning för att 

kunna utveckla sin kommunikativa förmåga samt för att förbereda dem att verka i 

samhället. Genom att varje elev erbjuds rika tillfällen att läsa ska deras tilltro till sin 

egen språkliga förmåga öka (ibid, s. 7). Läraren ska även se varje enskild individs 

behov och ta hänsyn till dessa, vilka förutsättningar, erfarenheter och tankar som finns 

(ibid, s. 12). Läraren ska finnas för eleven och skolans mål är att eleven själv ska ta 

eget personligt ansvar för sina studier (ibid, s. 13). 

Ett medel lärare använder sig av för att nå detta mål är i många fall 

bänkboken. Bänkboken är en bok som eleverna i de flesta fall fått välja själva och 

som ska främja deras läslust. I de tidigare skolåren i grundskolan är det vanligt att 

elever har just bänkböcker, det vill säga böcker som eleverna har utöver de böcker 

som används i undervisningen. Tanken med dessa böcker är att elevernas egen tysta 

läsning ska utvecklas. Enligt egen erfarenhet används bänkboken ofta även på andra 

sätt, till exempel som något att ta till när övriga uppgifter är avklarade. Detta kan göra 

att målet med bänkboken inte konkretiseras för eleverna utan istället leder till att 

bänkbokens roll blir förminskad och inte anses som ett lika viktigt inslag i 

undervisningen.  
För att en människa ska bli läsare krävs mer än bara viljan att klara av 

läsningen. Även intresset för läsning är en viktig faktor. Läsintresse behövs alltså för 

att frivillig läsning ska ske och nya kunskaper ska kunna erhållas. Hur skapar man ett 

läsintresse? Vi valde att fokusera på elevernas syn på bänkboken i detta sammanhang, 

då vi ute i skolorna stött på klasser där bänkboken enbart används som extramaterial. 

I de fall där bänkboken endast används som utfyllnad när övriga uppgifter är klara, 

försvinner ofta möjligheten till tyst läsning för de elever som har störst behov av den. 

Detta eftersom de elever som har störst behov av att läsa ofta har svårt att hinna klart 

med de övriga arbetsuppgifterna som ska göras före bänkboken, medan de starka och 

snabba eleverna ofta har mer tid över när övriga uppgifter är klara. Taube (2013, s. 
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92) beskriver detta som att de eleverna som redan kan läsa får mer träning och de som 

är svagare läsare riskerar att bli ännu svagare genom att de inte får tid och möjlighet 

att träna. Hon fortsätter med att säga att avståndet mellan svaga och starka läsares 

läsförmåga på detta sätt ständigt ökar. 
I denna studie vill vi undersöka bänkbokens potential samt i vilken 

utsträckning den kan påverka läslust och läsintresse hos eleverna. Genom att 

undersöka elevernas eget val av bänkbok kan vi via intervjuer med utvalda elever få 

en bild av deras tankar om läsning. Vi vill även undersöka i vilken miljö den tysta 

läsningen genomförs i skolan och om det fria valet av bok främjar läslusten. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att fokusera på elevernas attityd till den tysta läsningen i 

klassrummet. Även hur eleven gjort sitt val av bänkbok kommer studeras och hur 

detta kan påverka deras läsning och läslust.  

Som ingång till undersökningen av den fria läsningen kommer studien utgå 

från bänkbokens plats i undervisningen. Genom detta vill studien ta reda på om 

bänkboken bör få en mer uppmärksammad plats i undervisningen eller om den fyller 

sin funktion i läsundervisningen redan nu. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur ser elevers attityd till tyst läsning ut i klassrummet?  

• Hur går valet av bänkbok till, på vilket sätt kan detta val påverka elevernas 

syn på läsning och främja deras läslust?  
• Hur beskriver eleverna användningen av bänkboken i undervisningen och hur 

upplever eleverna läsmiljön under den tysta läsningen i klassrummet? 

2 Begrepp och tidigare forskning  

I avsnitt 2.1 ska några av studiens viktigaste begrepp presenteras så som bänkbok, 

läslust, tyst läsning, fritt bokval och läsmiljö. I del 2.2 presenteras tidigare forskning 

och i punkt 2.3 den teoretiska utgångspunkt som studien grundar sig i.  
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2.1 Begrepp 

2.1.1 Bänkbok 
Jönsson (2007) skriver att när elever börjar utveckla sin läsförmåga behöver de få 

tillfälle till både enskild och gemensam läsning. Den enskilda läsningen är till största 

delen frikopplad från det gemensamma arbetet, samtidigt som det ändå ger den viktiga 

läsargemenskapen. Ett sätt att organisera denna enskilda läsning är att låta eleverna 

ha en så kallad bänkbok. Författaren förklarar att detta oftast innebär att eleven har en 

självvald skönlitterär bok i bänken som de ska kunna läsa i när det blir tid över under 

lektionerna eller i vissa fall när läsning finns med på schemat i skolan. Problemet med 

att bara läsa bänkbok när det finns tid över, är att vissa elever aldrig hinner läsa i dem. 

En annan risk med att använda bänkboken på detta sätt är att eleverna kan uppfatta 

läsning som något låg prioriterat och oviktigt, som inte spelar någon roll om det hinns 

med eller inte (Jönsson 2007, ss. 156–157). 

2.1.2 Läslust 
Enligt Ingemansson (2016, s. 176) är läslust och läsglädje, ord som ofta förekommer 

i samband med att barn och ungas läsning diskuteras. Dock är det långtifrån alla barn 

som kommer till skolan med just läsglädje och läslust. Författaren beskriver hur 

läslust kan skapas hos eleverna genom att motivera dem att läsa för att förstå och för 

att erhålla ny kunskap. Läslust kan alltså skapas både inifrån människan, samt från 

omgivningen. Psykologiprofessorn I. Lundberg (2012, s. 118) beskriver hur det 

svåraste problemet kan vara just att få elevernas läslust att vakna. Professorn anser att 

eleverna tidigt ska få uppleva hur läsningen kan ge glädje, kunskap och spänning. 

Även Taube (2013, ss. 121–122) skriver om läslust och hur den kommer ifrån läsande 

förebilder som barnen tidigare fått. Dessa läsande förebilder kan vara läsande 

föräldrar, läraren som har högläsning i skolan eller en äldre elev. 
Vidare beskriver Hallberg (1993, s. 5) hur böcker och läsning kan ha olika 

funktioner i elevernas arbete. Även om en skönlitterär bok används i undervisningen 

ska eleven ha möjlighet att känna att upplevelsen att läsa har ett värde i sig. Boken 

ska vara en språngbräda mot fantasin och det främsta målet med skolans 

litteraturläsning bör enligt författaren vara att skapa lust till boken som en ledsagare 

i livet. 
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2.1.3 Tyst läsning 
Professor Lundberg (2010, ss. 121–122) tar upp hur elevernas individuella läsning är 

en viktig verksamhet i skolan. Detta eftersom det endast är genom att utöva egen 

läsning som eleverna kan öva upp denna förmåga. De individuella skillnaderna 

mellan eleverna kan variera stort enligt professorn och därför är det viktigt att alla 

elever har tillgång till texter som de själva klarar av. Utsätts eleverna för texter med 

för hög svårighetsgrad är det lätt att eleverna misströstar och istället undviker läsning. 

Professorn anser därför att nivågraderade texter kan vara ett sätt att ta sig ur den onda 

cirkel som lätt kan uppstå. Lyckas man stimulera elever till att läsa mycket kan detta 

bana väg till ett mer avancerat läsande även för de elever som har större svårigheter. 

Enligt författaren Chambers (2011) anses att regelbunden, egen tyst läsning i skolan 

är något som borde erbjudas alla barn upp till 16 år. Vidare skriver författaren att 

dessa stunder av tyst läsning bör vara ostörda och att läraren bör föregå med gott 

exempel och själv läsa samtidigt. Att veta att läsningen får vara oavbruten gör också 

att eleverna har lättare för att låta sig uppslukas av läsningen (Chambers 2011, ss. 41–

42). 

2.1.4 Fritt bokval   
All läsning inleds med ett urval. För att räknas som ett fritt bokval ska det vara 

eleverna själva som väljer bok. Chambers (2011) skriver om hur böckerna på hyllan 

i biblioteket eller i boklådan i klassrummet talar till den tänkta läsaren på olika sätt 

(Chambers 2011, s. 16). Författaren beskriver hur vi i bokvalet påverkas av influenser 

från olika håll, men lyfter fram hur det viktigaste i alla val är tillgänglighet och utbud 

av böcker. Även hur böckerna presenteras för den tilltänkta läsaren är viktigt. Enligt 

författaren är böcker som presenteras genom skyltning med framsidan utåt i hyllor 

lättare för elever att låna utan att känna att vuxna har påverkat deras val. Böcker som 

rekommenderas av vuxna tenderar att inte väljas lika ofta då det ibland kan finnas en 

motvilja hos eleven att inte få välja själv. Skyltningen ger dock böcker möjlighet att 

tala för sig själva, framförallt om omslagen på böckerna är lockande. Enligt 

författaren är dessutom nya böcker mer populära att låna (Chambers 2011, s. 29–30, 

33).  
Även Jönsson (2007, s. 157) beskriver hur den enskilda läsningen utgår från 

elevens eget val, men ser i vissa fall ett problem med bibliotekens utbud. Skolans 
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utbud av böcker är begränsat och kan ibland leda till att elevens tänkta bok redan är 

utlånad och då svalnar elevens intresse för boken.  

2.1.5 Läsmiljö 
Alla former av läsning måste ske någonstans och vi läser bäst i en omgivning där 

tillfälle till koncentration ges (Chambers 2011, s. 13). Även Jensen (2012) beskriver 

hur bakgrundssorl av pratande klasskamrater i klassrummet eller utanför på 

skolgården kan påverka elevers möjlighet till att koncentrera sig under läsningen 

(Jensen 2012, s. 69). PISA (Programme for International Student Assessment) hade 

2009 en enkät om hur det var i klassrummet under svensklektionerna. Resultatet från 

enkäten visade att de elever som inte upplevde oordning, oväsen eller respektlöshet 

under lektionerna hade bättre resultat på lästestet än de elever som uppgav att dessa 

faktorer förekom (Fredriksson 2012, ss. 120–121).  

Däremot är det inte bara platsen vi läser på som innefattas av begreppet 

läsmiljö, utan även om vi har böcker till hands som vi faktiskt vill läsa, vilket humör 

vi är på, hur mycket tid vi har eller om vi kommer bli avbrutna under vår läsning 

(Chambers 2011, s. 13). Enligt författaren signalerar en tydligt avgränsad läsmiljö i 

klassrummet kraftfullt till eleverna att här ses läsning som någonting viktigt, något 

grundläggande (Chambers 2011, ss. 27–28).   

2.2 Tidigare forskning 

Enligt forskning motiveras barn av att själva få välja vad de ska läsa, deras intresse 

väcks och möjligheten för att de vill fortsätta läsa ökar (Mohr 2006). Dessvärre är det 

ett komplext område där mer än bara själva läsningen spelar roll. Allt från kön, 

egenskaper inom läsning och bokgenrer påverkar barnens intresse. Vidare skriver 

författaren att barn väljer genrer som intresserar dem, men som även är i nivå med 

deras läsutveckling (Mohr 2006, ss. 81–83). En annan aspekt som tas upp av 

Chambers (2011) vad gäller elevers bokval, är hur de inspireras av varandra. En äldre 

amerikansk studie som tas upp av författaren konstaterade att det vanligaste skälet till 

att man lånar en bok är att man fått den rekommenderad av en bekant. Författaren 

anser därför att en åtgärd som får elever att läsa mer är att låta kamrater 

rekommendera böcker för varandra. På detta sätt kan läsningen ses som en social 

aktivitet, där eleverna delar med sig av sina läsupplevelser (2011, ss. 88, 100). 
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Jönsson (2007) skriver vidare att barn behöver tid för läsning, hon menar 

att regelbunden läsning ökar möjligheten att automatisera läsningen. Det viktiga är 

enligt författaren att barnen får utgå från sitt eget intresse, att de själva får välja vad 

de ska läsa och att de utgår från sin förmåga. Den fria läsningen kan te sig på olika 

sätt, varav bänkboken är ett av sätten (Jönsson 2007, ss. 6–7). Även Lundberg (2010, 

s. 118) poängterar hur tiden för läsning är av avgörande betydelse för barns 

läsfärdighet, samt hur det enda sättet att bli en bättre läsare på är just att läsa mycket. 
”Läsning är en språklig aktivitet” skriver Fredriksson (2012, s. 16). Läsning 

behöver förståelse av textens innehåll. Författaren förklarar att för att förstå vad som 

läses gäller det att knäcka läskoden och nämner läsformeln som är en ekvation där 

förhållandet mellan avkodning och förståelse hänger samman för att läsningen ska få 

betydelse. Läsformeln lyder: Läsning = Avkodning x Förståelse (L=AxF). Utan 

förståelsen blir läsningen menlös, om istället förståelsen finns men inte 

avkodningsstrategin så blir läsandet hackigt, delarna hänger ihop med varandra. 

Därför krävs båda delarna för att en elev ska räknas som en läsare (Frost 2002, s. 111). 
Fredriksson (2012) beskriver hur en del av det som kan påverka läsning och 

läsutvecklingen är hur individen tar till sig texten samt vad det är för text som 

individen möter. Mötet med en text blir olika för alla då det man har i ryggsäcken 

påverkar hur man tolkar det som står i texten. Likaså är intresset för texten viktig. 

Läses en text som upplevs som intressant, så blir den enklare att förstå än en text som 

är ointressant. Fredriksson (2012) skriver att läsförståelse kan vara situationsbunden 

till viss del. Det betyder inte att svaga läsare läser bättre när det är en text av deras 

intresse, utan att det kan underlätta för dem. Detsamma gäller de starka läsarna. De 

läser inte heller helt felfritt utan behöver även de stanna upp. Varierande 

svårighetsgrad behövs för att eleverna ska få utmanas samt att bli säkra på sin läsning 

(Fredriksson 2012, ss. 55–56). 
Kelley och Clausen-Grace (2009) beskriver ett antal olika sorters läsare. 

Den första typen de beskriver är så kallade ”fake readers”. Dessa elever ägnar ingen 

tid åt läsning under den enskilda läsningen, utan använder istället tiden till att bläddra 

i boken och titta på bilderna.  Dessa elever kräver mycket stöd om de ska få ut något 

av den enskilda läsningen. Stödet kan bestå i att läraren hjälper till att välja böcker 

som passar elevens nivå eller att samtala med eleven om bokens innehåll. En annan 

typ av läsare är ”book worms”. Dessa elever läser mycket och gärna. Denna typ av 
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läsare är en tillgång i klassrummet då de kan inspirera till läsning och fungera som 

förebilder för andra elever (2009, ss. 313–318). 
Även miljön i klassrummet kan påverka elevernas läsning. Som tidigare 

nämnts anser Chambers att en avgränsad miljö för läsning är att föredra (2011, s. 27). 

Edwards (2019) beskriver hur det är lättare att fokusera på boken om läsaren får sitta 

ifred och om det inte finns så många störande intryck runt omkring. Detta är extra 

viktigt för barn som inte är så vana vid läsning, eller som har lite svårare för det 

(Edwards 2019, ss. 103, 112).  
Under litteratursökningen upptäcktes att ytterst lite material fanns att tillgå 

om bänkboken och dess syfte. På grund av detta väcktes ett intresse för att undersöka 

bänkbokens potential samt dess plats i undervisningen. Genom studien kan 

perspektivet på synen av bänkboken vidgas.    

2.3 Teoretiskt perspektiv  
Som utgångspunkt för studien har vi valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv. I det 

sociokulturella perspektivet ingår bland annat samspel mellan individer och sociala 

processer som båda är viktiga i denna studie. Genom att se på undersökningen med 

sociokulturella glasögon kan man ur ett hermeneutiskt perspektiv tolka resultaten 

utifrån tidigare forskning. Detta innebär alltså att vi som uppsatsförfattare valt att se 

på studiens resultat utifrån den sociokulturella teorin för att sedan tolka de resultat 

som framkommit. 
Vygotskij menar att kunskaperna barnen har om världen byggs upp aktivt 

genom erfarenheter, men att barnen även ingår i sociala och kulturella sammanhang 

som påverkar dem (Hwang & Nilsson 2019, s. 71). I det sociala sammanhanget som 

utgörs av klassrummet finns oändliga möjligheter till lärande. Det sociala 

sammanhanget som eleverna ingår i ska inte underskattas, eftersom den tysta 

gemensamma läsningen som sker i klassrummet till stor del är vad som påverkar den 

enskilda elevens syn på läsning. Enligt Säljö (2017, s. 253) räknas skolan inom teorin 

som det viktigaste sociala sammanhanget för att individers tänkande ska utvecklas. 

Vygotskij hävdade att lärande sker i samspel med andra och kan ses som en 

social process. Utvecklingen kan därför anses vara ett resultat av det sociala samspelet 

barnet har med andra (Hwang & Nilsson 2019, s. 72).  I klassrummet är det sociala 

samspelet mellan lärare och elev avgörande för hur eleven ska utvecklas. Ett givande 
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samspel ger upphov till förtroende och möjlighet till utveckling för den enskilda 

eleven. Även samspel elever emellan är viktigt. Elever inspireras av varandra och i 

denna studie kommer deras tankar att påverka varandra bland annat i valet av 

bänkbok. Det sociala samspelet är en förutsättning för att eleverna ska kunna byta 

erfarenheter med varandra.  
Ett centralt begrepp som grundar sig på Vygotskijs teori är den proximala 

utvecklingszonen. Hwang och Nilsson (2019) beskriver den proximala 

utvecklingszonen som en utveckling som befinner sig strax utanför det område som 

barnet behärskar nu. Genom att få hjälp och stöd av en vuxen, eller av en annan person 

som kommit lite längre ska de kunna bemästra även den nivån, för att så småningom 

kunna sätta nya, ännu lite högre mål (Hwang & Nilsson 2019, s. 73). Vad det gäller 

tyst läsning och elevers bokval i skolan kan denna hjälp bestå i att låna böcker som 

passar elevens utveckling, det vill säga en bok som ligger på lagom nivå att eleven 

ska känna att hen klarar den själv utan för mycket hjälp. Annan hjälp kan vara att 

förklara svåra ord, eller ställa ledande frågor som hjälper eleven framåt utan att direkt 

ge svaren.  
Ett begrepp som används flitigt inom det sociokulturella perspektivet är 

mediering. Detta förklaras med att människor använder verktyg eller redskap när vi 

förstår och agerar i vår omvärld. Två redskap som främst används av människan är 

de materiella och de språkliga redskapen. Till språkliga redskap räknas till exempel 

bokstäver och begrepp. Främst av dessa redskap räknas språket, vilket gör att barnen 

kan kommunicera med omvärlden både i samtal med andra samt i form av inre 

dialoger (Säljö 2017, s. 253). Genom att träna sin förmåga att resonera med sig själv 

kan tänkandet utvecklas. När eleverna ägnar sig åt tyst läsning i klassrummet får de 

möjlighet att öva upp sin läsförmåga och att utveckla sitt inre resonemang. Även när 

eleverna rekommenderar böcker till varandra får de möjlighet att utveckla sitt språk 

samt sociala interaktioner.  

3 Material och metod 

I kapitlet kommer metod och material som studien grundats i att presenteras. I del 3.1 

kommer urvalet av intervjuade elever förklaras, 3.2 beskriver vilka metoder som 
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används i undersökningen. Del 3.3 behandlar analysmetoder, det vill säga hur 

intervjusvaren har behandlats. Vidare i del 3.4 diskuteras tillförlitligheten och 

validiteten för studien. I del 3.5 behandlas metodkritik och i 3.6 tas de etiska 

forskningsfrågorna upp och hur studien förhållit sig till dessa. 

3.1 Urval 
För att kunna intervjua läsare på olika nivåer som ändå har en viss läsvana bestämdes 

att årskurs tre skulle utgöra undersökningsunderlag. Undersökningen utgick ifrån två 

klasser som fanns på två olika skolor i Kronobergs län som vi sedan tidigare var 

bekanta med. Båda skolorna låg i tätorter, men i olika kommuner. 

Undersökningsgruppen valdes ut av elevernas undervisande lärare som hade kunskap 

om elevernas läsförmåga. På detta sätt kunde elever som tillhörde de lässtarka, de 

lässvaga samt de som befann sig på en mellannivå intervjuas. I denna studie 

kategoriseras de lässtarka eleverna som de elever som med flyt läser på egen hand 

samt klarar att läsa böcker med högre svårighetsgrad. En lässvag elev räknas i denna 

studie som en elev som fortfarande har problem med avkodningen samt saknar flyt i 

läsningen. Dessa elever läser böcker på nybörjarnivå. Eleverna som i studien refereras 

till som mellanstarka elever är de elever som befinner sig mellan de lässvaga och 

lässtarka. Dessa elever klarar avkodningen, men har inte tillräckligt flyt för att läsa de 

svåraste böckerna. Läraren som gjorde urvalet delade in eleverna i de olika 

kategorierna, vilket vi har tagit hänsyn till under tolkningen av resultatet.  Efter 

intervjuerna förtydligade ansvarig lärare vilken elev som hörde till vilken kategori. 

Detta gjorde att vi kunde genomföra intervjuerna utan förutfattade meningar.  
Urvalet skedde genom ett för oss, stratifierat urval vilket innebär att 

personer ur de olika undergrupperna väljs ut på ett slumpmässigt sätt (Denscombe 

2017, s. 63). Intervjuerna skedde enskilt och detta har enligt Denscombe (2017, s. 

270) fördelar då åsikterna endast kommer från en källa och intervjun blir lättare att 

kontrollera.   

Intervjun bestod av tio elever som var på skilda nivåer i läsningen. Av dessa 

tio elever gick fyra respektive sex i samma klass.  Klasserna utgjordes av elever i 

åldrarna 8–9 år. I den ena klassen fanns enbart svenskfödda elever, medan det i den 

andra fanns ca 40% utländska elever. Detta gjorde att en del av eleverna där hade 

svårigheter med förståelsen av språket, även om deras avkodning fungerade bra. 
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3.2 Undersökning 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur eleverna själva, utifrån bänkboken, 

ser på läslust och den tysta läsningen i klassrummet. Därför valdes kvalitativ intervju 

som undersökningsmetod. Enligt Eliasson (2013, s. 27) är kvalitativa metoder att 

föredra då de kan anpassas efter situationen. De kan dessutom användas för att 

undersöka sammanhang som inte syns direkt utan blir tydligare efterhand. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar konstruerades tretton semistrukturerade 

intervjufrågor, med möjlighet till följdfrågor (se bilaga A). Intervjuerna användes för 

att få elevernas syn på sin egen läsning. Semistrukturerad intervju förklaras av 

Eliasson (2013, s. 26) som mer styrd, till skillnad från den ostrukturerade intervjun. I 

båda varianterna kan dock intervjuaren gå på djupet i frågorna. För att kunna besvara 

den andra forskningsfrågan behövdes hjälp tas från tidigare forskning, då 

elevintervjuer inte ansågs ge tillräckliga svar. Innan intervjuerna genomfördes 

skickades ett informationsblad om studien ut till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 

B). Det krävdes att pappret var påskrivet av vårdnadshavaren innan intervjuerna 

började för att de etiska aspekterna skulle kunna följas. Intervjuerna spelades in, vilket 

gjorde att fullt fokus kunde läggas på eleven som intervjuades, istället för att anteckna 

under tiden. Efteråt transkriberades intervjuerna av respektive intervjuare. 

3.3 Analysmetod 
Intervjuerna transkriberades och skrevs in i ett gemensamt dokument. Med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna delades intervjusvaren sedan upp i olika 

kategorier. Detta för att få en helhet, men även kunna fokusera på de enskilda delarna.  
Resultaten från undersökningarna och svaren från elev-intervjuerna 

kommer sedan att analyseras vidare utifrån tidigare forskning genom ett 

hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik beskriver Allwood och Erikson som en 

filosofi där tolkningar är i fokus, hur vi förstår och skapar mening. Författarna 

förklarar även hur vår förförståelse kan ses som ett resultat av våra egna erfarenheter 

(2017, ss. 109, 115). Svaren som framkom i undersökningen tolkas därför efter de 

språkliga erfarenheter och den förförståelse som uppsatsförfattarna besitter. Genom 

att läsa mellan raderna och samtidigt väga in hela intervjusituationen, det vill säga 

elevernas entusiasm, tonfall, kroppsrörelser etcetera, målas bilden upp tydligare än 

när svaren endast är skrivna på pappret.  
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3.4 Tillförlitlighet och validitet  
För att miljön under intervjuerna skulle vara så lik som möjligt på de respektive 

skolorna, användes enskilda grupprum där intervjuerna kunde ske i avskildhet utan 

störande moment.  
Eleverna som intervjuades hade då samma miljö omkring sig på respektive 

skola. Intervjuerna gick till på samma sätt, eleven kom in i rummet och blev 

informerad om vad som skulle ske. Eleverna intervjuades sedan med hjälp av ett 

frågeformulär (se bilaga A) som intervjuerna hade som grund. De tackades efteråt för 

sin medverkan innan de fick gå tillbaka till klassrummet. Genom att intervjuerna 

genomfördes på samma sätt och i liknande miljöer blir de tillförlitliga. Intervjuerna 

spelades som nämnt in, vilket gör att tillförlitligheten även här ökar då möjlighet till 

omlyssning gavs vid transkriberingen.  

Eftersom denna undersökning baseras på intervjusvar från endast tio elever, 

anses den inte vara generaliserbar. Däremot kan studien räknas som relaterbar då 

andra lärare skulle kunna ha nytta av de framtagna resultaten.  

3.5 Metodkritik  
Det som kan ses som en kritisk punkt i arbetet är intervjuerna. Skillnader i elevernas 

sätt att uttrycka sig och deras olika möjlighet att formulera sig kan göra att vissa av 

deras tankar kommer fram på mer eller mindre framträdande sätt. Dessa skillnader 

kan härstamma från hur långt eleven kommit i sin individuella utveckling vad det 

gäller läsning och kanske framförallt kommunikation, men även från deras 

sociokulturella bakgrund. Även skillnader i hur eleverna tolkade frågorna under 

intervjun kan förekomma. Vissa av eleverna förstod inte alltid frågan och då gav 

intervjuerna exempel, dessa exempel kan i sin tur målat elevernas svar vilket kan bli 

missvisande för studien. Dessa aspekter är något som behöver finnas med under 

analysen av intervjuerna.  

Det vi hade kunnat göra annorlunda är att genomföra alla intervjuer på 

samma skola för att på så sätt eliminera skillnader i intervjuförhållandena. Vi valde 

dock att dela upp det eftersom det var enklare ur en geografisk synpunkt. 
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3.6 Forskningsetiska principer  
Studien tar hänsyn till de forskningsetiska principerna som tas upp i God 

forskningssed, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet 

2017, ss. 40–42). I studien anonymiseras eleverna genom att deras namn inte nämns, 

likaså kommer skolorna inte heller namnges. För att upprätthålla integriteten för de 

intervjuade kommer resultaten från studien att hanteras på ett så opartiskt sätt som 

möjligt.  
I Forskningsetiska principer (2011) anges ytterligare fyra huvudkrav för att 

skydda individen. Dessa kallas informationskravet, konfidentalitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare i 

undersökningar och intervjuer ska informeras om sin del i projektet, samt upplysas 

om att deltagandet sker under frivilliga former och kan avbrytas när de vill. 

Konfidentialitetskravet betyder att all personlig informationen kommer hanteras på 

ett sådant sätt att uppgifterna inte blir tillgängliga för utomstående. Samtyckeskravet 

innebär att de personer som har en aktiv del i studien måste lämna sitt samtycke till 

det och nyttjandekravet hur den framkomna forskningen inte får användas i annat 

syfte än det tänkta (Vetenskapsrådet 2011, ss. 6–14). 

I denna studie uppfylls dessa principer genom att deltagarna informeras och 

ger sitt samtycke. Eftersom respondenterna utgörs av minderåriga krävs tillstånd av 

vårdnadshavare för att intervjuerna ska kunna genomföras (Denscombe 2016, s. 241). 

Dessa tillstånd kommer samlas in innan insamlingen av data påbörjas, för att 

säkerställa att studien följer gällande etikföreskrifter. Likaså har hänsyn tagits till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att ingen information kommer 

lämnas vidare till tredje part.  

4 Resultat 

Resultatet från intervjuerna kommer här presenteras med hjälp av illustrativa citat. 

Vissa av dessa citat kommer därefter att diskuteras vidare i analysen. Resultatdelen 

är en objektiv återgivning av elevernas svar och kommer fokusera på frågorna: ”Har 

du valt boken själv eller har någon hjälpt dig att välja bok?”, ”Varför har du valt 

den?”, ”Vill du läsa mer i boken när fröken säger att du ska sluta?”, ”Hur känns det 
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när du läser den?”, ”När läser du i boken?”, ”Läser du hemma?”, samt ”Hur är det i 

klassrummet när ni läser?”. Till vissa frågor ställdes även följdfrågor som till 

exempel: ”Tittar du på baksidan av boken när du väljer?”. Det ställdes även frågor 

som inte tas upp i undersökningen. Dessa frågor fanns med för att få helheten kring 

varje intervjuad elevs läsning. För fullständigt frågeformulär, se bilaga A.  

Under intervjun blev det ibland tydligt att eleverna inte själva alltid är 

medvetna om sin egen förmåga och heller inte väljer bok utifrån vad som passar deras 

läsnivå. Vi frågade: ”Varför har du valt den boken?” och svaren blev att utsidan var 

det som avgjorde, endast en elev uppgav att hen tittade inuti boken för att bedöma 

textmängden. Svaren eleverna i övrigt gav var bland annat: ”För att jag gillar fotboll. 

Det är min favoritsport”, ”Den såg spännande ut”, ”Den hade lite text o häftiga bilder, 

jag kände för den.”. Vi ställde en följdfråga om de även tittade på baksidan när de 

valde bok och svaren visade att en av de tillfrågade eleverna hade gjort det.  

På frågan ”Har du valt boken själv eller har någon hjälpt dig att välja bok?” 

visade det sig att kamraters inflytande vägde ganska tungt i flera fall. Alla elever 

upplevde att de valt bok själv, men flera svarade trots det att det var en kompis som 

hade sagt att de skulle välja just den: ”Tips av en kompis.”, ”Ja! min kompis har 

faktiskt, det var hon som tipsade mig om den”. Andra elever angav även skyltningen 

på biblioteket som en påverkande faktor: ”Valt själv, dom stod framme när vi skulle 

välja halloweenböcker.” ”Ja, den visades på hyllan med dom nya böckerna”. Inga 

skillnader framkom i dessa svar som kunde härledas till elevernas olika läsförmågor.  
På frågan ”Vill du läsa mer i boken när fröken säger att du ska sluta?” 

svarade de flesta av eleverna att de ville det. De säger att oftast har man kommit in i 

boken vid det tillfället och det blir tråkigt att sluta. De svarade även att det hade varit 

skönt att hinna läsa lite till så att de blev klara. Elevernas svar var likartade: ”ja, det 

är tråkigt att sluta, just när det är spännande”, ”ja det är ganska tråkigt, hade varit 

skönt att läsa lite till så man blir klar”, ”ja för det mesta för man har kommit in i den”. 

En, enligt läraren lässvag elev, svarade istället att inget behov fanns av ytterligare 

lästid och motiverade sitt svar på följande sätt: ”Nä, jag måste alltid ta de röda 

pluttarna, det är tråkigt...”. Här syftar eleven till färgmarkeringen som fanns på 

bibliotekets böcker, där röda pluttar markerade de mest lättlästa böckerna. Svaren 

eleverna ger leder in på nästa fråga ”Hur känns det när du läser den?”, vilket syftar 

till hur det känns när de läser i bänkboken. Svaren varierade: ”Jobbigt”, ”Det känns 
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bra, men ibland kan det vara lite svåra ord i boken.”, ”Bra, lite läskigt.”, ”Det är såhär. 

Jag vill bara fortsätta läsa i den! Jag vill inte sluta för den är så bra ”.  Elever som av 

läraren kategoriseras som lässtarka och mellanstarka utmärkte sig här genom att de 

oftast svarade att de ville fortsätta läsa. Övriga elever hade mer blandade svar, men 

övervägande del av dessa elever var nöjda med den tid som fanns.  
Hur bänkboken användes skiljde sig åt mellan de undersökta klasserna. Den 

ena klassen hade utsatt tid när alla elever skulle läsa samtidigt, den andra använde 

bänkboken i slutet av lektionen om det fanns tid över. Frågan som ställdes under 

intervjun löd ”När läser du i boken?”. Elevernas svar varierade: ”Vi har lässtund när 

alla vi läser.”, ”När det är bänkbok”. Andra elever upplevde det inte på samma sätt 

utan uppgav att bänkboken användes när det fanns tid över: ”Ibland så när vi jobbat 

mycket får vi ha det lite lugnare och läsa kanske 15 el 20 min”, ”När man typ har 

gjort klart en sak kan man läsa”.  
Hur eleverna upplevde miljön i klassrummet diskuterades i frågan: ”Hur är 

det i klassrummet när ni läser? Förslag gavs till de elever som inte kom på något som: 

”Är det tyst, skönt, rörigt, pratigt?” Övervägande del av svaren var att det var ganska 

tyst, en del upplevde det som väldigt lugnt och stilla. Några elever, företrädesvis de 

elever som läraren uppgav som lässvaga, upplevde situationen som stökig och svår 

att koncentrera sig i. Svaren löd: ”inte tyst!”, ”Ibland är det tyst, ibland lite pratigt, då 

är det lite jobbigt.”, ”Det är väldigt lugnt och stilla.”, ”Ibland är det inte jättetyst och 

ibland är det tyst.”. För att kunna jämföra hur eleverna såg på skillnaden mellan 

läsning i skolan och läsning i andra miljöer ställdes även frågan ”Läser du hemma?”. 

Frågan blir intressant då den kan visa på miljöns betydelse för läsningen. De flesta 

eleverna svarade att de läste hemma. När och var de läste skiljde sig åt, men att de 

läste: ”Ja, på kvällen brukar jag läsa. Jag läser ibland för mamma, jag läser olika, inte 

varenda dag, inte när vi är uppe sent. Jag gillar bättre att läsa hemma för då är det mer 

tyst”, ”Ja ibland typ när jag ska gå o lägga mej så läser jag nåt kapitel i nån bok 

hemma”, ”Ja, mamma har många böcker från när hon var liten så dom får jag läsa 

som Kitty och så. Jag gillar mest fotbollsmysteriet.”.  
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5 Analys och diskussion 

I analys och diskussionskapitlet kopplas den tidigare forskningen till resultatet och 

tolkas sedan i förhållande till vad som framkommit. Genom detta får vi svar på 

forskningsfrågorna, se punkt 1.2. 

5.1 Bokval 
Under intervjun ställdes frågor till eleverna. En av dessa frågor var ”Varför har du 

valt den boken?”. Genom denna fråga kan vi få svar på forskningsfrågan ”Hur går 

valet av bänkbok till?”. Frågan syftar till varför eleven valt att just ha den boken som 

bänkbok. Svaren som eleverna gav var att de mest tittat på framsidan av boken. Boken 

behövde se spännande ut för att locka eleverna att välja just den. Här ses exempel på 

hur viktigt det är med bokens utsida: ”Den såg spännande ut.”.  Största delen av 

elevernas bänkböcker hade just spännande framsidor med iögonfallande bilder. Detta 

tas upp av bland annat Chambers (2011) som skriver att elever ofta väljer böcker som 

ser spännande ut och som har tilltalande omslag (Chambers 2011, s. 16). Ofta 

påminner många bokomslag om varandra och detta kan påverka eleverna i deras val 

av bok. I undersökningen uppmärksammades att elever ofta väljer böcker som liknar 

sådana de tidigare läst. Detta för att de känns bekanta och för att eleven vet ungefär 

vad hen kan vänta sig av boken. Läsning utgår från elevens tidigare erfarenhet och 

det blir lätt att man av vana fortsätter i gamla spår.  
Vår upplevelse av detta blir att de äldre böckerna inte väljs i första hand av 

eleverna då de oftast är mer slitna samt att de inte har lika lockande framsidor. På 

detta sätt går eleverna kanske miste om böcker som egentligen hade intresserat dem. 

Intresset för att titta på baksidan upplevdes som svagt då det endast var en av de 

intervjuade eleverna som hade gjort detta. Även detta kan bli problematiskt då 

eleverna inte vet vad boken handlar om innan de börjar läsa den. Eleverna tycker 

kanske att det tar för lång tid innan handlingen tar fart i boken och om eleven inte läst 

på baksidan, vet eleven inte vad som väntas komma.  
Ett annat problem som kan uppstå i det fria valet av bok är textmängden 

inuti. Eftersom de flesta elever inte ens öppnade boken förrän de var tillbaka i 

klassrummet, kunde befintlig textmängd visa sig både för svår och för lätt. Det är 

viktigt att läraren redan innan de går till biblioteket poängterar att det är viktigt att 
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undersöka boken mer än bara på dess framsida, att eleverna faktiskt läser på baksidan 

och tittar i boken för att se om det är lagom med text. En del av eleverna var med stor 

sannolikhet inte medvetna om sin egen förmåga när det gäller att välja bok som är 

anpassad till sin läsnivå. Eleverna kan både få tag i böcker som är för enkla för dem 

att läsa samt att de kan få tag i böcker som ligger högre än deras proximala 

utvecklingszon. Fredriksson (2012) skrev att det är bra att svårighetsgraden varieras 

i läsningen, men när läsningen blir för lätt respektive svår kan det hämma 

läsutvecklingen hos eleverna. Det gäller för läraren att känna sina elever och veta på 

vilken nivå de ligger. Genom att ta in böcker i klassrummet kan läraren se till att 

variationen av svårighetsgrad finns i de ämnen som eleverna är intresserade av 

(Fredriksson 2012, s. 56). Att ha böcker i klassrummet underlättar för de elever som 

läst ut sin bänkbok då byte kan ske i klassrummet. Tillgång till skolbiblioteket är ofta 

begränsad och i dessa fall är det viktigt att kunna tillgodose elevernas behov av nya 

böcker. I de båda undersökta klassrummen fanns böcker i varierande svårighetsgrad 

att tillgå. Dessa böcker byttes ut med jämna mellanrum för att kunna möta elevernas 

behov och intresse.  
Svar som ”För att jag gillar fotboll. Det är min favoritsport” visar att eleven 

valt efter sitt intresse. Som Mohr (2006, s. 81–83) skrev är det viktigt att elever väljer 

böcker utifrån sitt eget intresse. Detta för att deras motivation ska öka och för att de 

ska vilja fortsätta läsa. Författaren anser att eleverna ofta dras till samma genre som 

de har läst tidigare, och detta bekräftas även i undersökningen som visade att eleverna 

ofta lånade nya böcker ur samma serie eller på samma ämne som vid förra tillfället.  

5.2 Varför den boken? 

Nästa fråga i undersökningen var att ta reda på om eleverna själva valt sin bok eller 

om de fått hjälp att välja. Denna fråga hjälper till att svara på forskningsfrågan kring 

hur valet av bänkbok går till och på vilket sätt kan detta val påverka elevernas syn på 

läsning och främja deras läslust. Elevernas initiala respons var att de helt själva valt 

sin bok, men när de tänkte efter visade det sig att mer än hälften av de tillfrågade hade 

fått tips av en kamrat för att göra valet. Inspiration från kamrater visade sig i svar 

som: ”Tips av en kompis” och ”Ja! min kompis har faktiskt, det var hon som tipsade 

mig om den”. Detta förklarar Chambers (2011, ss. 88, 100) med att 

bokrekommendationer från bekanta är den vanligaste anledningen till att man väljer 
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just de böckerna. Författaren anser även att man ska göra denna del av läsningen till 

en social aktivitet, där olika läsupplevelser kan framföras av olika elever just i syfte 

att inspirera andra kamrater till vidare läsning. Även Vygotskijs tankar syns här, 

genom att eleverna lär och utvecklas i samspel med varandra. När de inspireras av 

varandra uppstår dessutom möjligheter för den enskilda eleven att kanske läsa och 

upptäcka en bok eller genre som hen annars inte hade upptäckt. På det sättet kan de 

dra nytta av varandras tankar och upplevelser.  
En annan anledning som angavs som ett skäl till elevens eget val var 

bibliotekets skyltning. De böcker som står framme blir lättare för eleverna att 

upptäcka och de behöver inte leta bland hyllorna för att få tag på en bok. Eleven ser 

framsidan på boken direkt istället för att dra ut bok för bok från hyllorna. En elev sa 

”Valt själv, dom stod framme när vi skulle välja halloweenböcker”. Ett annat svar 

blev: ”Ja, den visades på hyllan med dom nya böckerna”. Chambers menar att valet 

av bok påverkas från flera olika håll och att det är viktigt att då ha ett stort utbud av 

böcker. Elever kan känna en motvilja att välja de böcker som vuxna rekommenderar 

då de vill känna att de själva valt boken (Chambers 2011, s. 29). Skyltningen blir då 

ett mer naturligt sätt för de vuxna att påverka elevers bokval utan att behöva säga 

uttryckligen att en bok är bra. Ett problem som Jönsson (2007, s. 157) ser med 

biblioteken på skolorna är deras utbud av böcker. Utbudet är ofta begränsat och detta 

kan ibland påverka elevernas intresse negativt. Är elevens tilltänkta bok redan 

utlånad, finns ofta inte uthållighet att vänta utan fokus skiftar istället till en annan 

bok.  

5.3 Fröken säger stopp 

Hur eleverna beskriver användningen av bänkboken i klassrummet visas i frågan om 

eleverna ville fortsätta läsa i sin bok när läraren avbröt lässtunden. Merparten av 

eleverna svarade att de ville det. Anledningarna till att eleverna inte ville sluta 

förklarades med meningar som: ”ja, för det mesta för man har kommit in i den”, och 

”ja det är tråkigt att sluta, just när det blivit spännande”. Hallberg (1993, s. 118) 

betonar hur viktigt det är att eleverna får känna njutning med läsningen så att deras 

lust till böcker väcks. Chambers (2011, s. 42) skriver att möjligheten till oavbruten 

läsning är en förutsättning för att eleverna lättare ska kunna låta sig uppslukas av 

läsningen. Elevernas motvilja till att bli avbrutna i sitt läsande tycker vi är en positiv 
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upptäckt. Att majoriteten av de tillfrågade eleverna känner läslust och en vilja att få 

fortsätta läsa upplevs som en litterär vinning. När eleverna får en lite längre tid avsatt 

för enbart läsning, anser vi att resultaten pekar på att detta ger bättre förutsättningar 

för elevernas läsutveckling. 
Dessa svar gick vidare in i frågan ”Hur känns det när du läser den?”, vilken 

hjälper till att besvara frågan om hur elevers attityder till tyst läsning ser ut i 

klassrummet En elev hade tidigare nämnt att det var tråkigt att sluta läsa och att det 

var spännande. En elev svarade: ”Det är såhär. Jag vill bara fortsätta läsa i den! Jag 

vill inte sluta för den är så bra. ”. Eleven hade blivit gripen av berättelsen och ville 

läsa mer än vad eleverna fick under lektionen. Hallberg (1993, s. 5) menar att den 

skönlitterära boken i skolan ska vara fantasins språngbräda. Eleven i undersökningen 

hade fått uppleva just detta då eleven inte ville sluta läsa i boken. Ytterligare en elev 

svarade: ”Det känns bra, men ibland kan det vara lite svåra ord i boken.”. Känslan 

visar på att trots att eleven inte kan alla ord så lockar boken med sin berättelse. Eleven 

har hunnit intressera sig för innehållet. Vilka de svåra orden är vet vi inte eller vad 

eleven menar med svåra ord, det kan både vara ordets betydelse eller själva 

avkodningen som är svår. Som Jönsson (2007, ss. 6–7) skrivit så behöver eleverna 

träna på att läsa, deras läsning behöver bli automatiserad. Detta går bara att nå genom 

att träna på att just läsa. När eleverna säger att de inte vill sluta läsa kan det vara att 

de kommit så pass bra in i läsningen att den inte känns som ett svårt moment. 

Läsningen behöver hållas igång och det är även viktigt att det är texter som eleverna 

intresserar sig av. Om texterna inte är av intresse kan det leda till att eleverna inte vill 

läsa och detta kan även vara en grund till varför vissa elever inte vill läsa mer när 

fröken avbröt läsningen.  
Trots att de flesta eleverna ville läsa vidare i böckerna när de skulle sluta, 

var det de som svarade ”Nä” på frågan under intervjun. De tyckte att tiden var 

tillräcklig och kände sig klara när fröken sa stopp. Anledningar till detta kan vara 

flera. En del av eleverna uppgav i svaren att de upplevde läsmiljön som störande och 

att de hade svårt att koncentrera sig i klassrummet. Detta kan göra att tiden som är 

avsatt för läsning känns lång för dessa elever och när fröken säger att det är dags att 

sluta har de därför inget intresse av att fortsätta sitta med boken. En annan möjlighet 

är att vissa elever kanske är så kallade fake readers som Kelley och Clausen-Grace 

(2009, ss 313–318) skriver om. De som beskrivs som fake readers är de som inte läser 
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under den egna läsningen, utan tittar på bilderna och bläddrar i boken när det behövs. 

Det undersöktes inte vidare om de som svarat nej var fake readers, utan är ett 

antagande i studien. Motsatsen till fake readers är book worms, vad som på svenska 

kallas bokmalar. Bokmalarna läser med glädje och plöjer sig genom böckerna. Att 

eleverna svarade att de ville läsa mer i boken när det var stopp kan antyda att de 

eleverna var eller är på väg att bli bokmalar. Begreppet är inget negativt laddat 

begrepp utan är en tillgång i klassrummet. De elever som är läsande kan inspirera 

andra till att börja läsa och blir då en läsande förebild för de lässvaga eleverna.  
Den tysta individuella läsningen är en viktig del av skolans verksamhet. 

Lundberg (2010, ss.121–122) skriver att det är endast genom att utöva egen läsning 

som elevernas förmåga inom detta kan övas upp. Professorn betonar vikten av att 

eleverna ska ha tillgång till texter som ligger på en lagom svårighetsnivå för dem. I 

undersökningen fanns exempel på hur detta kunde gå till, då böckerna i skolans 

bibliotek var markerade med färgkod utifrån svårighetsgrad. De olika färgkoderna var 

placerade i hyllor som var markerade med röd, grön eller gul färg, vilket skulle 

underlätta för eleverna att hitta till rätt hylla. Detta var tänkt som en hjälp till eleverna, 

men att alltid vara hänvisad till en viss färg och en viss hylla, kunde även kännas 

hämmande för vissa. En elev som läraren kategoriserade som lässvag uppmanades till 

att välja böcker med röda pluttar, det vill säga de mest lättlästa böckerna. Detta stämde 

inte överens med elevens egen uppfattning om vilken nivå eleven befann sig på. Detta 

ledde till att eleven upplevde att läsningen var tråkig eftersom eleven alltid var 

tvungen att välja ur den mest lättlästa hyllan. För att undvika denna situation hade 

läraren kunnat låta eleven välja en bok ur nästa hylla, för att se om eleven nått längre 

i sin läsutveckling än vad som först uppfattats. Fredriksson (2012, s. 56) påstår även 

att en varierande svårighetsgrad behövs för att eleverna ska bli säkra på sin läsning 

och det kan vara just det som denna elev behöver för att kunna ta sig vidare.   
Enligt Vygotskijs teori ses skolan som det viktigaste sociala sammanhanget 

där barns individuella tänkande ska utvecklas. Genom mediering förstår människan 

sin omvärld och ett av de viktigaste medierande redskapen är språket. Språket gör att 

individer kan kommunicera med omvärlden på olika sätt, både genom inre och yttre 

resonemang och dialoger. Under den tysta läsningen övas elevers färdigheter i 

läsförståelse och deras inre resonemang utvecklas. Hur eleverna tolkar de olika 

texterna är individuellt. Fredriksson (2012, ss. 55–56) skriver att det personen har 
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med sig i ryggsäcken påverkar vad som står i texten och det är den egna erfarenheten 

som avgör hur tolkningen blir. Även intresset för texten inverkar, en text som 

intresserar eleven blir även lättare att förstå. Detta återkom på flera ställen i 

undersökningen då elever som hade ett intresse för till exempel fotboll gärna valde en 

ny fotbollsbok som sedan lästes med samma entusiasm som den förra.  

5.4 Tid för läsning 

Som tidigare skrivits behöver läsningen få ta plats i skolan. För att kunna besvara 

forskningsfrågan om hur eleverna beskriver användningen av bänkboken i 

undervisningen ställdes frågan ”När läser du i boken?”. Elevernas svar visar att de 

läser när det är dags för bänkboken eller när de arbetat in tiden och det blivit tid över 

på lektionen. ”När det är bänkbok” kom upp två gånger som svar i intervjun. Svaret 

”Ibland så när vi jobbat mycket får vi ha det lite lugnare och läsa kanske 15 el 20 min” 

visar på att det även finns tillfällen när bänkböckerna fick läsas i som extrauppgift. 

Just att ha bänkboken som ett extramaterial förklarar Jönsson som ett problem (2007, 

ss. 156–157). När bänkboken enbart används som något att ta till när det finns tid över 

eller som ett sätt att fördriva tiden för de snabbare eleverna, används inte bänkboken 

på ett gynnsamt sätt. Chambers (2011) poängterar att läsningen ska ske ostört och 

oavbrutet (Chambers 2011, s. 42) och när eleverna läser vid olika tillfällen finns det 

risk att de kommer störa varandra. Jönsson fortsätter med att läsningen behöver ett 

syfte i undervisningen, alla elever behöver den fria läsningen och den får inte bli en 

utfyllnad i skolan. Läsningen har betydelse för vilken läsförmåga eleverna kommer 

utveckla. Med regelbunden läsning menar Jönsson att läsningen blir automatiserad 

(2007, ss. 156–157).  
Dock kan den fria läsningen bli ett problem för elever som ännu inte knäckt 

läskoden. Att kunna förstå vad det är som står i texten är ett måste när den tysta 

läsningen äger rum. Utan förståelsen kommer eleven endast avkoda orden. Att träna 

på avkodning är visserligen bra, men utan förståelsen kommer läsningen endast bli 

ett tragglande. Fredriksson (2012, s. 16) skriver att läsningen både behöver förståelse 

och att läskoden knäcks. Läsningen är en språklig aktivitet som binder samman 

människor då texter kan läsas vid olika tillfällen och ändå ta personerna till samma 

tidsrum som innehållet i texten utspelar sig i. För att kunna hamna i de olika 

tidsrummen behöver läsformeln vara löst. Läsning = Avkodning x Förståelse (Frost 
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2002, s. 111). Läsningen blir menlös utan förståelsen. Om det istället är vise versa att 

förståelsen finns, men inte avkodningsstrategier blir läsandet knagglig och det blir 

enklare att tappa intresse då.  

5.5 Läsmiljö  
Hur eleverna upplever läsmiljön i klassrummet under den tysta läsningen. 

diskuterades i frågan ”Hur är det i klassrummet när ni läser?” För att få eleverna att 

förstå att det var läsmiljön vi var ute efter gavs förslag som ”tyst, skönt, rörigt, 

pratigt?”. Svaren varierade en del, de flesta tyckte det fungerade bra, att det var lugnt 

och stilla. De elever som läraren pekat ut som lässvaga uppgav dock i högre 

utsträckning att prat och stök runt omkring gjorde det svårare för dem att koncentrera 

sig, medan de enligt läraren lässtarka eleverna inte upplever det som ett problem. 

Detta stämmer överens med den tidigare nämnda PISA-enkäten som genomfördes 

2009 gällande klassrumsklimatet under svensklektionerna. Resultatet från den 

undersökningen visade nämligen att de elever som inte upplevde stöket som ett 

problem även hade bättre resultat på lästestet än de elever som upplevde miljön som 

stökig (Fredriksson 2012, ss. 120–121). Av detta kan man dra slutsatsen att de elever 

som har det lite jobbigare med läsningen behöver lägga mer energi för att kunna 

komma in i läsandet och då inte tål några störande moment. De elever som har lättare 

för att komma in i texten och låta sig bli uppslukade av den, blir mer okänsliga för 

störningar runt om dem. Även Jensen (2012, s. 69) tar upp hur bakgrundssorl i 

klassrummet kan vara en källa till koncentrationsproblem hos elever. Något som kan 

inverka på klassrumsmiljön är det sociala samspelet mellan eleverna. Som 

Fredriksson skrev så är läsningen en språklig aktivitet (2012, s. 16). När läsningen 

sker tillsammans i klassrummet bildar eleverna en gemenskap. I det sociokulturella 

perspektivet utgör klassrummet en plats för lärande. Sättet som läraren förmedlar 

läsningen till eleverna, påverkar hur eleverna ser på läsningen (Säljö 2017, s. 253). 

Vygotskijs teori beskriver hur barn lär av varandra och hur de påverkas av den sociala 

kontexten de befinner sig i. Samspelet i klassrummet mellan lärare - elev, elev - elev 

samt elev - bok avgör hur utvecklingen inom läsning blir (Hwang & Nilsson 2019, s. 

72). När det är tid för att läsa i bänkboken och klimatet i klassrummet är gynnande 

för läsning bildas det en positiv stämning. Den språkliga aktiviteten kan då främjas i 

klassen. Även Taube (2013) beskriver hur läsande förebilder inspirerar till läslust hos 
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elever och dessa kan utgöras av bland annat lärare och andra elever (Taube 2013, ss. 

121–122).   
Även i hemmet kan det sociala samspelet mellan barn och föräldrar påverka 

barnens läsning. Flera av barnen uppgav att de läste högt för en förälder, vilket ger 

barnen möjlighet att utvecklas i sin proximala utvecklingszon. Detta genom att de kan 

få stöttning när problem uppstår i texten, så som innebörden i svåra ord eller problem 

med avkodningen. Föräldrar kan även fungera som läsande förebilder både på gott 

och ont, eftersom deras inställning till läsning även till viss del formar barnets 

inställning. Enligt elevernas svar kan man utläsa att några av de tyckte att det var 

skönare att läsa hemma, vilket förklarades med en tystare och lugnare miljö. Kanske 

blir även deras koncentrationsförmåga bättre utan störningar i den yttre miljön. De 

flesta uppgav också att tidpunkten för deras läsning hemma sammanföll med 

läggningstid, vilket kanske kan förklaras med att tidigare godnattsagor nu istället 

omvandlats till egen läsning. En elev svarade att hen sällan hann läsa hemma eftersom 

de ofta kom i säng lite för sent och då fick läsningen hoppas över. För dessa elever, 

samt för de som kanske har föräldrar som inte tycker läsning är något som behöver 

läggas tid på hemma, anser vi att bänkboken i skolan har en viktig roll att spela. Det 

finns heller inte tillgång till böcker i alla familjer och i alla hem, vilket gör att skolan 

behöver finnas där för dessa elever och uppmuntra dem till att finna sin egen läsning.  

Som tidigare nämnt är det dock mer än bara ljudnivån i klassrummet som 

spelar roll när man pratar om läsmiljö. Även platsen man befinner sig på under 

läsningen, vilka böcker man har tillgång till, hur mycket tid man har, humöret samt 

den egna inställningen till läsning spelar roll enligt Chambers (2011 s.13). 

Ingemansson (2016) skriver att alla elever inte kommer till skolan med läslust eller 

läsglädje och att det är viktigt att läraren finner sätt som motiverar dessa elever till att 

läsa (2016, s. 176). Det är viktigt att elevernas ska få uppleva vilka känslor läsning 

kan ge, glädje, sorg, spänning och så vidare (Lundberg 2012, s. 118). Boken är en 

länk till fantasivärlden och själva litteraturläsningen i skolan skriver Hallberg (1993, 

s. 5) ska sätta lusten för att läsa vidare i livet. För att nå så många elever som möjligt 

förordar Chambers (2011) också en speciellt avgränsad läsmiljö för att signalera till 

eleverna att läsning är något som anses viktigt (Chambers 2011, ss. 27–28). Eftersom 

det i de undersökta klasserna inte förekom några speciella läsutrymmen går det därför 

inte att dra några slutsatser om hur enskilda läsutrymmen hade kunnat inverka på 
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elevernas läsning. Enligt resultat från tidigare forskning hade ett så kallat läsutrymme 

kunnat ge bättre förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla sin 

läsning De elever som upplever det som pratigt och stökigt i klassrummet, behöver 

lugn och ro för att de ska kunna koncentrera sig. Om dessa elever fått en avskild plats 

för läsningen så skulle deras egen läsning gynnas. Som tidigare skrivet är det viktigt 

att läraren känner sina elever och vet vad de behöver, dessvärre är klassrummet i detta 

fall ofta en begränsning då både plats och resurser för att kunna skapa en läshörna är 

begränsande. Det som fanns i de båda undersökta skolorna var hörselkåpor i 

klassrummen. Hörselkåporna blir en tillgång för de elever som behöver stänga ute 

störande ljud. När eleverna kan stänga ute ljuden menar Edwards (2019, s. 103) att 

det underlättar koncentrationen vid läsning.  

6 Avslutning 

I denna studie har bänkbokens potential och dess användning utifrån elevernas 

synvinkel undersökts. Detta för att hjälpa till att fylla den kunskapslucka vi upplever 

finns inom området. Utifrån elevernas intervjusvar har vi kunnat skapa oss en 

uppfattning kring hur elever ser på läsningen i skolan. Vi har även fått en uppfattning 

om hur elever väljer sina böcker och hur vi som blivande lärare kan påverka läsningen 

i skolan. Vikten av att kunna erbjuda en rogivande läsmiljö i klassrummet kan också 

vara avgörande för hur läslusten hos eleverna kan främjas.  
Valen av bänkböcker gjordes på olika sätt, men föregicks till största del av 

tips från en kamrat eller att eleverna valde boken på grund av att den var uppskyltad 

på biblioteket eller i klassrummet. Eleverna undersökte inte böckerna närmare med 

avseende på textmängden inuti utan valde mer på hur bokens framsida såg ut. Vidare 

tog vi reda på om det fria valet av bänkbok kan gynna elevernas läsning. Genom att 

eleverna får välja bok själv kan de läsa det som är i deras intresse vilket kan väcka 

läslusten. 

Resultaten från elevintervjuer visar att bänkboken oftast inte används på ett 

optimalt sätt, vilket i vissa fall kan leda till negativa konsekvenser för eleverna. 

Genom att istället låta eleverna läsa ostört på en tid avsatt för läsning är vår slutsats 

att möjlighet till både läsförståelse och läsintresse kan öka. För att ytterligare befästa 
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läsningens plats i undervisningen är avgränsade läsmiljöer något vi kommer 

eftersträva i våra framtida klassrum. En annan tanke som vi kommer ta med oss in i 

yrket är att ha ett väl genomtänkt urval av böcker i klassrummet, gärna med möjlighet 

att exponera framsidan på böckerna. Kanske även att vi som lärare har läst böckerna 

eller iallafall bildat oss en uppfattning om innehållet, för att på så sätt kunna vara 

behjälplig med idéer när valet av bok blir svårt för eleverna. Under studien fick vi 

som blivande lärare göra en glädjande upptäckt, de flesta elever ville läsa mer i boken 

än vad de fick. Utifrån detta anser vi att bänkboken bör få en högre status i 

undervisningen där den används på ett sätt som gynnar läsutvecklingen hos alla 

elever. Förhoppningen är att resultatet från denna studie kan bli till hjälp för lärare att 

skapa en plats där bänkboken kan komma till sin rätt och användas på ett sätt som 

utnyttjar dess fulla potential.  

Vårt intresse för detta ämne väcktes under praktikperioderna och elevernas 

tankar om bänkboken var det vi ville fokusera på. Vi valde elevernas perspektiv för 

att på ett tydligt sätt få deras uppfattning om bänkboken. För att få fler aspekter av 

användningen av bänkboken är en möjlig fortsättning på denna studie att undersöka 

hur lärarna ser på bänkboken i undervisningen. Genom att även få lärarnas syn på 

bänkboken kan den belysas ur fler perspektiv vilket kan leda till en djupare förståelse 

kring bokens syfte. Detta kan göras genom intervjuer med lärare, där deras erfarenhet 

och kompetens är en viktig del att ta hänsyn till.  
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Bilaga A – Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för bänkbok?  

2. Har du valt boken själv eller har någon hjälpt dig att välja bok?  

3. Varför har du valt den? (Såg den spännande ut? Läste du på baksidan?) 

4. Vad handlar den om? (Har du kommit långt i boken?) 

5. Vad tycker du om boken? (Varför?) 

6. Hur känns det när du läser den? (Roligt, spännande, läskigt?) 

7. Vill du läsa mer i boken när fröken säger att du ska sluta? 

8. När läser du i boken? 

9. Läser alla i klassen på en gång eller är det olika? 

10. Hur är det i klassrummet när ni läser? (Tyst, skönt, rörigt, pratigt?) 

11. Läser du hemma?  

12. Var läser du när du är hemma?  

13. Är det alltid denna typen av bok som du läser? 
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Bilaga B - Information om studie  
Hej! 

Vi heter Anna Skåre och Marie Tall och går lärarutbildningen F-3 vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under hösten skriver vi ett självständigt arbete i ämnet 

svenska, där vi valt att inrikta oss på elevers val av bänkbok i skolan och deras egna 

tankar om den tysta läsningen i skolan. För att få svar på våra forskningsfrågor önskar 

vi få intervjua elever i årskurs 3 angående deras syn på den egna läsningen i skolan. 

Vi är därför tacksamma om du som vårdnadshavare kan tänka dig att godkänna att 

ditt barn får delta i intervjun.  

Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle, under skoltid och beräknas ta ca 

15 minuter. Vi önskar få dokumentera intervjun genom ljudinspelning och 

anteckningar. I studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva 

motivera varför. Vi kommer inte skriva ut namn på vare sig elev eller skola i 

uppsatsen. Vidare är det endast vi, Anna och Marie, som kommer ta del av 

ljudinspelningen.  

 

Jag samtycker att eleven ______________________________________________ 

får delta i undersökningen.  

 

Underskrift vårdnadshavare ____________________________________________ 

 

Datum och ort _______________________________________________________ 

 

Vänliga hälsningar Anna och Marie! 

 

Anna Skåre 

Grundlärarstudent F-3 

as225an@student.lnu.se 

Marie Tall 

Grundlärarstudent F-3 

mt222ws@student.lnu.se 

 


