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Abstract 

This project investigates how four teachers work to encourage their pupils’ love of 

reading. The study was conducted with the focus on teachers working in grades 1–3. 

The teacher’s view of their own role in furthering love of reading is also considered. 

It is hoped that other teachers will gain inspiration and ideas about how to work to 

motivate their pupils to read.  

To ascertain the four teachers’ opinions and thoughts I conducted qualitative 

interviews which I then analysed with the help of sentence concentration. 

The study shows that the teachers work in similar ways, but what they all have in 

common is that they further love of reading through methods that include conversation 

and communication with classmates and teacher. It has also been found that the teachers 

think that the responsibility for encouraging children’s lies not just with the teacher but 

also in the children’s home. 
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1 Inledning 

I vårt samhälle finns det många förmågor som vi människor måste behärska för att 

kunna ta del av allt som sker runt omkring oss och många av dessa förmågor får vi med 

oss från vår skolgång. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

står det att skolan har som uppdrag att förmedla kunskaper och värden som kan hjälpa 

eleverna att förbereda sig för att kunna leva i, arbeta i och bidra till samhället 

(Skolverket 2011:9).  

Förmågan att läsa är ett gott exempel på en kunskap som barn lär sig i skolan och 

som sedan kommer vara en stor och viktig del i deras liv oavsett yrke, studier eller 

levnadssätt. Trots läsningens betydelse visar regeringens litteraturutredning, Läsandets 

kultur, från år 2012 att intresset för litteratur och läsning har minskat bland den svenska 

befolkningen (SOU 2012:65, s 39). Denna nedåtgående spiral har bidragit till att läsning 

idag är ett aktuellt ämne som bör uppmärksammas för att vända det dalande läsintresset.  

För att elever i skolan ska utveckla förmågan att läsa är det viktigt att de känner 

lust och motivation. Denna studie kommer fokusera på hur lärare kan arbeta för att 

skapa och bibehålla elevers läslust samt hur lärarna resonerar om sitt eget 

läslustfrämjande arbete. Studien kan ses som ytterligare ett sätt att uppmärksamma 

läsintressets betydelse för barns framtida läsning men även som en källa där verksamma 

lärare kan hämta inspiration för hur de kan motivera och inspirera elever till att läsa och 

på så vis finna läslust.   

Innan undersökningen tar sin början vill jag presentera den hypotes som jag har 

gällande lärares läslustfrämjande arbete. Med risk för att låta generaliserande tror jag 

inte att lärare arbetar aktivt och strukturerat för att främja elevers läslust. Jag tror inte att 

detta beror på att lärarna ser detta som oviktigt utan jag tror snarare att det beror på 

deras sätt att prioritera och fördela de få timmar som de träffar eleverna varje dag. 

Vidare tror jag även att undersökningen kommer visa att lärarna anser att hemmet har 

stor betydelse för elevernas läslust. I slutdiskussionen kommer jag att knyta an till min 

hypotes för att se om den är felaktig eller om den stämmer överens med det som 

framkommer i de intervjuer som gjorts.   

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare som undervisar i de lägre 

skolåldrarna arbetar för att stimulera och bibehålla elevers läslust. Vidare undersöks om 
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lärarna är nöjda med sina arbetssätt, vad de anser kan förbättras, samt vem eller vilka de 

anser sig dela ansvaret med i det läsfrämjande arbetet. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras forskning om hur olika lärare kan arbeta för att stimulera och 

främja elevers läsintresse och hur lärare kan resonera kring detta arbete, samt en 

beskrivning av begreppet läslust. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska 

perspektiv. 

 

2.1 Bakgrund 

Flera forskare har undersökt och observerat lärare i sitt arbete för att undersöka hur de 

arbetar med läsundervisning och det läslustfrämjande arbetet. Nedan presenteras den 

forskning som är relevant för denna studie.  

2.1.1 Lärares arbetssätt 

I tidgare forskning som behandlat läslust framkommer några gemensamma arbetssätt 

och metoder som flertalet lärare använder sig av för att stimulera elevers läslust. Därför 

kommer fokus ligga på dessa återkommande arbetssätt i studiens forskningsbakgrund.  

Högläsning är ett av de arbetssätt som har diskuterats många gånger i den 

forskning och litteratur som jag tagit del av. Med högläsning menas i detta fall all 

läsning som sker gemensamt i klassrummet oavsett om läraren läser för eleverna eller 

om eleverna läser högt. Den stund då högläsningen sker ses ofta som en mysig aktivitet 

som passar när eleverna ska äta sin frukt i klassrummet. De forskare och författare, vars 

verk jag har läst, är dock överens om att den gemensamma läsningen kan leda till 

mycket annat än en mysig stund. Annika Löthagen och Jessica Staaf (2009:57) menar 

att när högläsning sker på detta sätt kan den avbrytas för att skapa diskussion och 

reflektion hos eleverna. När eleverna får bli delaktiga genom olika frågeställningar och 

funderingar så kan också en nyfikenhet och motivation skapas till att fortsätta läsa för 

att få svar på olika funderingar (2009:57). I en liknande disksussion om högläsning 

lyfter Ulla Damber och Jan Nilsson (2015:18) fram att bearbetningen av den höglästa 

texten i form av frågeställningar, diksussion och reflektion är av yttersta vikt för att 

högläsningen ska göra så stor nytta som möjligt.  

Karin Jönsson (2007:10 f) tar upp en annan fördel med högläsning. Vid de 

tillfällen där läraren läser högt för eleverna kan alla förstå innehållet av den bok som 
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läses även om några av eleverna har svårt för att läsa. När ett barn läser en bok utan att 

förstå innehållet kan det leda till att de tappar lusten för att fortsätta. Med hjälp av 

högläsning kan läraren alltså göra många elever mer motiverade till att läsa eftersom de 

då inser att de kan förstå en text trots att de har svårigheter med läsningen. Jönsson 

(2007:10 f) reflekterar också över svårigheter med högläsning. Samtidigt som läraren 

läser högt för eleverna måste hen hålla sina ögon på dem för att se om de lyssnar och 

om de verkar förstå textens innebörd. Läraren måste, samtidigt som detta, vara lyhörd 

och kvicktänkt för att fånga upp elevernas frågor och funderingar. Det krävs med andra 

ord att läraren klarar av att vara aktiv samtidigt som hen läser, om högläsningen ska bli 

så meningsfull som möjligt (Jönsson 2007:10 f).    

Som motsats till högläsning förekommer fenomenet tyst läsning, även kallat fri 

läsning eller ”bänkbok”. Detta arbetssätt behandlas på olika sätt i forskningen och har 

fått både ris och ros. Annette Ewald (2007:114 ff) menar att bänkboken ofta används i 

klassrummet på ett sätt som inte har någon positiv inverkan på elevernas läslust. 

Eleverna får ofta ta upp sina bänkböcker när de arbetat klart med sina uppgifter eller om 

sista stunden innan rasten måste fyllas ut. Det här användandet av tyst läsning för ofta 

med sig konsekvensen att eleverna blir uttråkade och istället för att fokusera på 

läsningen lägger de mer fokus på att räkna minuterna till lekionens slut (Ewald 

2007:114 ff).  

Det går trots detta att vända och vrida på begreppet tyst läsning och det kan ses 

som positivt eller negativt beroende på vilka elever som tilldelas detta arbetssätt. 

Löthagen och Staaf (2009:8) beskriver till exempel att elever som har kommit en bit i 

sin läsning kan känna stor lust till att läsa om de får ta upp sin bänkbok och skärma av 

sig från omvärlden och försvinna in i en fantasivärld. De elever som däremot 

fortfarande känner sig osäkra på sin läsning känner troligtvis inte samma motivation till 

att läsa när de ska ta upp sin bänkbok. I dessa fall kan bänkboken snarare stjälpa än 

hjälpa. Om elever med lässvårigheter tvingas sitta själva och läsa kan det bidra till att de 

för varje sådant tillfälle bygger upp en stegrande motvilja och olust för att läsa 

(Löthagen & Staaf 2009:8). Med Löthagens och Staafs påstående vill jag belysa hur 

viktig jag tror att lärarens förmåga att kunna individualisera den tysta läsningen är.  

Katarina Elam och Olle Widhe (2015: 171 f) för fram ytterligare ett kritiskt 

resonemang mot den tysta läsningen. De menar att denna aktivitet härrör från den tid då 

ett av skolans främsta syfte var att disiplinera eleverna. Om eleverna satt stilla och läste 

tyst var det lättare för läraren att ha full kontroll över dem. Ur denna synvinkel ses den 
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tysta läsningen som något förlegat och opedagogiskt som troligen inte sprider någon 

läslust bland eleverna (Elam & Widhe 2015:171 f).  

Aidan Chambers (2011:131 ff) påstår att den tysta läsningen inte utgör en naturlig 

grund för diskussion och reflektion om det som lästs men det gör däremot högläsningen. 

Ytterligare ett vanligt förekommande arbetssätt som används för att främja elevers 

läslust och som också inkluderar kommunikation och reflektion är boksamtal, även 

kallat litteratursamtal. Chambers beskriver boksamtal som ett samtal där elever får prata 

om de böcker som de läser. Ett boksamtal har tre olika huvudingredienser och dessa är: 

utbyta entusiasm, utbyta frågetecken och utbyta kopplingar. Med hjälp av dessa 

ingredienser kan samtalet leda till djupa reflektioner om böckerna. Utan boksamtal finns 

risken att många elever fastnar i att endast läsa liknande böcker från samma genre, 

författare och så vidare. Det kan bidra till att dessa elever stannar i sin läsutveckling och 

läsning blir något tråkigt och enformigt, vilket i sin tur inte sällan leder till att de 

förlorar sin läslust och motivation till att fortsätta läsa. När eleverna får höra sina 

kamrater prata entusiastiskt om sina böcker kan de övriga däremot få upp sina ögon för 

nya böcker från andra genrer. Med andra ord kan en ny dörr öppnas och elevernas 

läslust kan växa ytterligare (Chambers 2011:131 ff.). Om detta skriver Chambers:  

Att uteslutande läsa samma sorts böcker, vad för sorts böcker det än må vara, är att läsa som 

om jorden vore platt. Läsaren kan fortsätta läsa utan att någonsin upptäcka (eller vad värre är 

– inte vilja upptäcka) att jorden är rund, mångsidig och mångfacetterad. De som tror att 

jorden är platt avsäger sig varje möjlighet att utforska världen utanför det välkändas gränser, 

av rädsla för förskräckliga faror som ligger och lurar där deras värld tar slut. (Chambers 

2011: 131-132) 

 

Vidare menar Chambers att boksamtal kan användas för att undgå det öde som läsaren i 

hans metafor råkar ut för. Kamraters entusiasm för andra okända böcker kan vara det 

som behövs för att upptäcka dörren in till den mångfald som finns inom litteraturen. 

Michael Tengberg (2011:296 ff) nämner några svårigheter som kan uppstå när 

boksamtal ska användas i ett klassrum. Först och främst tar han upp att tidsaspekten kan 

göra det svårt för läraren att planera in djupa boksamtal som inte endast fokuserar på 

vad boken kortfattat handlar om. Lärare brottas för jämnan med att få tiden att räcka till 

och det visas kanske extra mycket när boksamtal och liknande aktiviteter ska 

genomföras. Tengberg menar ändå att detta inte är ett tillräckligt starkt argument för att 

utesluta samtalen och boksamtalets positiva effekter bör vinna över tidsbristen. Vidare 

nämner han också att det kan vara svårt för läraren att bedöma om en elev lär sig något 
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av ett boksamtal, eller i detta fall om en elev får mer läslust eller motivation (Tengberg 

2011:296 ff).  

Löthagen och Staaf (2009:9) lyfter även fram vikten av läsförståelse. För att en 

elev ska känna motivation till att läsa är det viktigt att hen förstår det som står i texten. 

Författarna menar också att lärare måste arbeta med läsförståelsen för att eleverna ska 

förstå sådant som sägs mellan raderna. Utan den kunskapen går eleverna miste om 

mycket av innehållet och det kan bidra till att de tröttnar och väljer nya böcker gång på 

gång (Löthagen & Staaf 2009:9).  

Avslutningsvis framför Karin Jönsson (2007:156 ff) att lärare bör ta hänsyn till 

elevernas fritidsintressen. För att elever ska hitta motivation till att läsa är det 

fördelaktigt om de får läsa om sådant som intresserar dem. Anne-Marie Körling 

(2003:20 ff) håller med om detta resonemang och menar att lärare inte ska styra 

elevernas bokval allt för hårt de första åren i skolan utan låta eleverna läsa det som 

intresserar dem. Hon menar att eleverna på så vis hinner skapa läslust och motivation 

till den fortsatta läsningen som de möter senare i skolan (Körling 2003:20 ff).  

2.1.2 Lärares syn på arbetet för att främja läslust 

Körling (2003:15 f) skriver att lärare över lag lyckas med att lära sina elever läsa men 

däremot tycker de ofta att det är svårare att lära eleverna att älska att läsa. Lärare anser 

att de sällan har tid för att hinna främja elevernas läslust eftersom fokus oftast ligger på 

att eleverna först och främst ska lära sig att läsa (Körling 2003:15f).  

Inger Norberg (2003:51 ff) beskriver att det är viktigt för lärare att veta att deras 

elever får läslust och motivation till läsning från hemmen. De elever som växer upp i 

hem där vuxna läser själva och läser för barnen har ofta en portion läslust med sig när 

de börjar skolan. Därför är det vanligt att många lärare tar upp betydelsen av att läsa 

hemma vid till exempel föräldramöten när eleverna börjar skolan (Norberg 2003:51 ff). 

I sin avhandling om barn som läser tidigt skriver Lena Ivarsson (2008:33) också om 

sambandet mellan hemmiljö och läsning. Hon skriver att de enkla och oplanerade 

läsaktiviteter som uppstår i ett hem kan vara minst lika stimulerande för läsutveckling 

och läslust som de aktivteter som sker i skolan (Ivarsson 2008:33).  

Vidare skriver Ivarsson (2008:81 ff) att de lärare som hon har följt i sin 

avhandling tycker att uppdraget att främja läslust är komplext och att det är svårt att 

individanpassa läsningen för att alla ska utvecklas i sin egen takt (2008:81 ff). Ewald 

(2007:18) skriver att hon anser att det som lärare är ens ansvar att lära känna sina elever 

och skaffa kunskap om deras intressen och erfarenheter för att veta vad eleverna vill 
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läsa. Med andra ord behöver lärare känna sina elever väl för att veta vilka slags böcker 

som kan intressera dem. När läraren har den kunskapen om eleverna blir det troligtvis 

lättare att individanpassa läsningen och alla elever kan på så vis finna motivation till att 

läsa mer (Ewald 2007:18). 

Ewald (2007:372 f) skriver vidare om några lärare som hon intervjuat till sin 

avhandling. Dessa lärare beskriver hur svårt det är att hinna med allt i undervisningen 

och i övervägande del av lässtunderna läggs fokus på att eleverna ska träna upp sin 

läsning. Utifrån detta uttalande går det alltså anta att elevernas läslust hamnar i 

skymundan eftersom mest fokus läggs på den mekaniska läsningen. De nämnda lärarna 

berättar också att man som nyexaminerad lärare lätt hamnar i arbetsplatsens gamla 

arbetsvanor, trots att de som studenter hade andra visioner om hur deras läsundervisning 

skulle gå till (Ewald 2007:372 f). Detta uttalande kan inte relateras till alla lärare men 

jag tror dessvärre att det är vanligt att skolans fokus läggs på att arbeta med elevernas 

läsutveckling snarare än att arbeta med deras motivation till att läsa överhuvudtaget.  

 

2.1.3 Beskrivning av läslust 

Förr användes begreppet läslust för att beskriva den egenskap som fanns hos en ung 

människa som var villig till att fortsätta studera efter avslutad grundskola. Personen 

kände alltså en lust till att fortsätta läsa i skolan (Amborn och Hansson 1998:18). Karin 

Taube (2007:121 f) väljer att reflektera över begreppet läslust på ett annat vis. Hon 

beskriver läslust som något viktigt som barnen borde börja upptäcka redan i tidig ålder. 

Vid skolstarten ligger fokus bland annat på att lära sig läsa och det kan vara 

problematiskt för många barn. I vissa fall leder problematiken till att barnen tappar 

lusten och motivationen för att fortsätta läsa. Om dessa barn inte fortsätter att läsa så 

tränar de inte den förmågan och de kan då få svårigheter i den fortsatta skolgången. 

Därför är det viktigt att barnen får möta böcker, ord och ramsor redan innan 

läsinlärningen hamnar i fokus (Taube 2007:121 f). 

För den här studien är det också relevant med en reflektion över varför vissa barn 

inte har någon läslust. Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005:92 ff.) skriver att 

många av de barn som har svårt att utveckla läslust har vuxit upp i familjer där 

högläsning och läsning över huvudtaget inte har varit en del i vardagen. För dessa barn 

blir läsningen i skolan ofta något påtvingat och obekvämt. Författarna tar också upp att 

elevers läslust kan hämmas och bromsas om de tilldelas böcker och texter som är för 
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svåra för  dem. Då finns risken att de känner ett nederlag och drar sig för att fortsätta 

läsa (Brodow & Rininsland 2005:92 ff).  

Taube (2007:110 ff.) vänder däremot lite på resonemanget och menar att elever 

måste utmanas med svårare texter och böcker för att kunna behålla och utveckla sin 

läslust. Däremot ska utmaningen stegras inom rimliga gränser för att undvika känslan av 

nederlag och misslyckande.  

2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Eftersom många arbetssätt som beskrivs i den tidigare forskning som behandlats i min 

studie och som även framkommer i intervjuerna handlar om att skapa läslust och 

motivation tillsammans valdes det sociokulturella perspektivet.  

Lev S Vygotskij (2001:293) skriver att det är problematiskt om lärande och 

sociala situationer ses som två åtskilda faktorer som endast har ytliga samband. Studier 

som undersöker sambandet mellan lärande och sociala sammanhang med detta synsätt 

blir oftast felaktiga. Enligt Vygotskij (2001:293) bör dessa två faktorer istället ses som 

sammankopplade med hjälp av många djupgående samband. Vygotskij (2001:399 ff.) 

ger exempel på ett av dessa samband. Han menar att barn utvecklar ett språk innan de 

utvecklar sitt tänkande. Till en början använder barnet språket endast som ett verktyg 

för att kommunicera med andra människor men så småningom används språket också 

till att utveckla ett inre språk och ett tänkande som används för lärande och reflektion. 

Med denna teori som stöd menar Vygotskij att fokus ska flyttas från hur mycket och vad 

som människan lär sig till hur hon lär sig istället och utifrån Vygotskijs teorier menas i 

denna studie att människan lär sig i sociala sammanhang i interaktion med andra 

människor (2001:388).  

Vygotskijs sätt att se på barns lärande i sociala sammanhang innebär att 

pedagogerna i skolan har en viktig roll eftersom de styr undervisningen och kan se till 

att den innehåller många tillfällen med samtal och interaktion (2001: 400 ff.).  

Roger Säljö (2014:34 f) som också förespråkar det sociokulturella perspektivet 

menar att detta sätt att se på lärande också öppnar upp för att dela med sig av egna 

erfarenheter. Detta skulle lärare kunna ta vara på vid boksamtal och högläsning. Om en 

elev berättar entusiastiskt och gripande om en bok som hen har läst och tyckt om så kan 

det föra med sig att andra elever blir intresserade och nyfikna av liknande böcker och på 

så vis kan läslusten och motivationen få ytterligare en skjuts framåt. Kommunikationen 

kan också användas för att reda ut sådant som en elev inte förstår i en bok. Kanske står 
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det något mellan raderna som är svårt att tyda och hen tycker därför att boken är 

ointressant och svår. Men genom interaktion och samtal med kamrater och lärare kan 

ögonen öppnas och då skapas förståelse för budskapet med boken. Måhända tycker 

eleven då att boken är intressantare och ger den en ny chans. 

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens material, urval och avgränsningar samt de etiska 

överväganden som har gjorts.  Sedan följer en presentation av de intervjuade lärarna och 

deras omgivning. Avslutningsvis presenteras materialkritik, analysmetod och 

metodkritik.  analysmetod samt metodkritik.  

3.1 Material 

Det material som har samlats in består av intervjuer inklusive inspelningar och 

minnesanteckningar från dessa intervjutillfällen samt transkriberingar av de utförda 

intervjuerna.  

3.1.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

För att samla in material gjordes fyra kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare. 

Kvantitativa intervjuer kunde också ha gjorts om syftet hade varit att undersöka hur ofta 

eller hur mycket lärarna arbetar med att stimulera elevers läslust. Jan Trost (2005:14 ff) 

skriver att vid kvalitativa intervjuer ställs enkla frågor för att få svar med nyans och 

variation. Om syftet är att undersöka personers resonemang och  tankar så är kvalitativa 

intervjuer passande (2005:14 ff). Mitt syfte är att få ta del av hur de fyra lärarna arbetar 

och hur de ser på sin roll som läslustfrämjare och med stöd i Trosts resonemang har jag 

valt en kvalitativ undersökning för att få reda på detta.  

Min avsikt var att göra så standardiserade intervjuer som möjligt. Enligt Trost 

2005:19) innebär detta att intervjufrågorna framställs exakt likadant vid varje tillfälle 

och intervjusituationerna ser likadana ut för alla deltagarna (2005:19). Det var svårt att 

använda samma tonfall vid varje tillfälle och ibland smög det in en förklaring eller 

förtydligande trots att detta enligt Trost inte ska ske vid standardiserande intervjuer, så 

länge det inte sker vid samma fråga under alla intevjuer (2005:19). Med tanke på att jag 

inte har gjort intervjuer i större utsträckning tidigare blev ändå resultatet bra och 

intervjuerna blev till stor del lika varandra.  
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Direkt efter att intervjuerna avslutats transkriberade jag dessa eftersom jag hade 

lovat informanterna att radera inspelningarna snarast möjligt. Kvale (2009:194) skriver 

att en transkribering sällan kan återberätta exakt allt som framkommer vid en intervju 

eftersom känslor och implicita åsikter kan visas med tonfall, ironi och kroppsspråk. 

Detta är beteenden som är svåra att beskriva i en transkribering (2009:194). När jag 

gjorde intervjuerna försökte jag skriva korta minnesanteckningar som jag sedan tänkte 

använda för att komplettera transkriberingen. På så vis kunde jag komma ihåg vid vilka 

tillfällen informanterna hade himlat med ögonen eller sett tveksam ut och så vidare. Det 

var svårt att hinna föra anteckningar och jag ville inte göra informanten nervös genom 

att anteckna när hen talade. Kvale (2009:195) skriver dessutom att allt för mycket 

antecknande från intervjuarens sida kan bidra till att samtalsflödet rubbas och intervjun 

ändrar form från ett samtal till ett förhör istället. De anteckningar som däremot gjordes 

har använts för att markera i transkriberingen var och hur informanterna reagerade. Vid 

närmare eftertanke hade videoinspelning varit att föredra eftersom jag då kunde spelat 

in informanternas svar men även kroppsspråk och ansiktsuttryck.   

I många intervjustudier transkriberar någon annan intervjuerna åt den som har 

genomfört intervjuerna. Jag valde att transkribera mina intervjuer själv eftersom jag kan 

göra relevanta tillägg om informantens beteende och jag ser det också som en början av 

analysarbetet. Samtidigt som jag har skrivit av det som sagts på inspelningarna så har 

jag ibland medvetet och ibland omedvetet börjat jämföra de olika informanternas svar 

med varandra.    

Tankar kan komma att väckas om varför lärare intervjuades när studien fokuserar 

på elevers läslust. Detta grundas i min framtida yrkesroll. Som blivande lärare ligger det 

i mitt intresse att undersöka vilka olika arbetssätt som lärare använder för att främja 

elevers läslust. Den kommande yrkesrollen som lärare i grundskolans tidigare år är även 

anledningen till varför valet av informanter blev fyra lärare som arbetar inom 

årskurserna 1-3.  

Under arbetet med intervjuerna har jag haft Vetenskapsrådets etiska principer för 

forskning i  beaktande (Se Humantistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2009). 

Vid starten kontaktade jag de fyra lärarna via mail. I brevet (Se bilaga A) presenterade 

jag mig själv och syftet med intervjuerna och min studie. Jag tydliggjorde också att den 

information som kommer fram vid intervjuerna endast kommer användas för min 

forskning och att inspelningarna kommer raderas när studien är avslutad. Informanterna 

fick också löfte om att de kommer avidentifieras i undersökningen, deras namn, orternas 
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och skolornas namn ändras eller omnämns ej. Jag fick de tillfrågade lärarnas samtycke 

och efter det bestämdes tid och plats för intevjuerna. Intervjuerna spelades in med 

informaternas samtycke och efteråt transkriberades intervjuerna.   

3.1.2 Kort presentation av de intervjuade lärarna och skolorna 

Unni är cirka 45 år och har arbetat som lärare i 20 år. Nu undervisar hon en tredjeklass. 

I klassen går 21 elever varav fyra elever inte har svenska som modersmål. I intervjun 

benämner hon dessa elever som ”nyanlända” (Unni 2015). Hon arbetar på Björkskolan 

som ligger i en tätort i en liten kommun i södra Sverige. I samhället bor ungefär 5000 

människor. Björkskolan är kommunens största skola och där går elever från olika 

samhällsklasser. Ett större asylboende är beläget på orten och därför är Björkskolan en 

mångkulturell skola med förberedelseklasser. När de nyanlända barnen anses kunna 

tillräckligt mycket svenska integreras de i nya klasser tillsammans med barn med 

svenska som modersmål. Camilla är ungefär 35 år och har arbetat som lärare i 10 år. 

Hon jobbar också på Björkskolan och undervisar i klass två. I hennes klass går det 20 

elever varav två inte har svenska som modersmål.  

Bettan är omkring 60 år och arbetar på Lönnskolan. Där undervisar hon i årskurs 

två. Hon har arbetat som lärare i 15 år. Lönnskolan ligger i samma kommun som 

Björkskolan men är en mindre skola eftersom den ligger i ett mindre samhälle. Där bor 

ungefär 2000 invånare. På Lönnskolan går elever från blandade samhällsklasser och 

övervägande delen av eleverna har föräldrar som är födda i Sverige men det finns cirka 

5-10 nyanlända elever i blandade åldrar. Bettans klass består av 17 elever varav två har 

ett annat modersmål än svenska. Angelica är cirka 35 år och har arbetat som lärare i 10 

år. Hon arbetar också på Lönnskolan och hon undervisar årskurs ett. I den klassen går 

det 19 elever och alla elever har svenska som modersmål. 

3.1.3 Materialkritik 

Jag har haft viss kontakt med de två skolorna eftersom jag har gjort ett fältstudiebesök 

på båda skolorna tidigare i utbildningen. De intervjuade lärarna har jag mött vid dessa 

tillfällen. Eftersom jag bara har haft ytlig kontakt med dessa lärare innan tror jag inte att 

de påverkades nämnvärt av mig vid intervjutillfällena.  

Jag valde att skicka min förfrågan till fyra lärare som jag inte visste mycket om 

sedan tidigare och enligt Trost (2009:120) kallas den sortens urval för 

bekvämlighetsval. Eftersom jag gjorde ett sådant val fanns det en risk att någon av 

informanterna exempelvis inte alls arbetar för att främja för elevers läslust eller inte 
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reflekterar över detta fenomen. Däremot tror jag att den risken är ganska liten eftersom 

alla lärare förhoppningsvis arbetar för att stimulera elevers motivation till läsning på ett 

eller annat sätt. Men för att undvika den lilla risken kunde jag exemempelvis vänt mig 

till skolornas arbetslagsledare för att få hjälp med urvalet. Om jag hade valt att intervjua 

fler lärare kunde jag fått mer variation och kanske hade andra arbetssätt kommit fram. 

Istället valde jag att intervjua färre lärare och gå djupare in i deras svar, resonemang och 

åsikter.  

För att skapa en mer översiktlig bild av hur lärarna arbetar för att stimulera 

elevernas läslust kunde jag gjort observationsstudier. Då kunde jag sett om de använde 

vissa arbetssätt och hur de mottogs av eleverna. Eftersom läslust är ett komplext 

begrepp och något som lärarna oftast inte arbetar med som en schemalagd lektion hade 

det varit svårt att göra en observationsstudie. Studiens tidsåtgång och omfång hade även 

bara tillåtit att göra en observation hos varje lärare och det hade inte gett en 

representativ bild av deras arbetssätt för att främja läslust.  

Möjligtvis hade en enkät kunnat användas för att samla in material. Då hade 

lärarna kanske gett annorlunda svar eftersom de är ännu mer anonyma då. Trost (2009:7 

ff) skriver däremot att åsikter, tankar och resonemang är svåra att beskriva i en enkät. 

Eftersom jag ville ta del av lärarnas synsätt och tankar valdes därför intervju istället för 

enkät.  

För att studiens resultat ska vara så trovärdigt och sanningsenligt som möjligt har 

hänsyn tagits till Sandbergs och Faugerts (2013:137 ff) beskrivningar av begreppen 

validitet och reliabilitet. För att nå så hög validitet som möjligt försökte jag utforma 

intervjufrågorna så att de skulle passa till studiens syfte och därmed mäta det som var 

avsett att mätas. I efterhand upplever jag att frågorna hade kunnat omformulerats 

ytterligare och mer precist för att passa ännu bättre.  

Reliabilitet innebär att samma intervjufrågor och analysmetod skulle kunna 

användas av en annan forskare och med andra informanter men ändå ge likvärdiga 

resultat (Sandberg och Faugert 2013:139). Detta ser jag det som problematiskt. 

Sannolikt finns det lärare som arbetar på samma sätt för att främja sina elevers läslust 

och som reflekterar på liknande sätt över sina arbetssätt men alla gör inte likadant. Likt 

Trost (2009:111 ff) menar även jag att det är svårt att göra flera kvalitativa intervjuer 

och förvänta sig att resultatet blir likvärdigt vid ett annat tillfälle.  
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3.2 Analysmetod 

Meningskoncentrering har använts för att analysera det material som har framkommit 

genom intervjuerna. Meningskoncentrering innebär att:  

Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av det som sagts 

formuleras om i några få ord. (Kvale 2009:221)  

Genom att ”skala bort” sådant som anses vara överflödigt och sammanfatta det som blir 

kvar kan den som analyserar komma fram till kärnan av allt som har sagts. Den här 

analysmetoden valdes eftersom denna studie grundas på intervjuer och då är det relevant 

med en metod som kan användas för att komma åt det viktigaste som sägs i 

intervjuerna.  

Enligt Kvale (2009:221 ff) finns det fem olika steg som bör behandlas om 

meningskoncentrering används vid intervjuer. Dessa steg är:  

 Transkribera och läsa intervjun för att skapa en helhetsbild 

 Fastställ meningsenheterna (citat, ord och meningar) som de uttrycks av 

informanten.  

 Forskaren formulerar teman utifrån meningsenheterna. 

 Forskaren ställer frågor till meningsenheterna med utgångspunkt i 

undersökningen syfte.  

 Knyt samman de nya komprimerade teman som kommit fram. Se 

helheten och se vad som framträder i resultatet till exempel likheter och 

skillnader.  

 

Dessa steg har jag använt mig av för att analysera de fyra olika intervjuerna. Till en 

början bearbetades intervjuerna var för sig med hjälp av transkribering. Sedan valdes 

specifika citat ut. Dessa citat valdes eftersom de sammanfattar det som informanterna 

lyfte fram. Många av citaten refereras i det kommande resultatavsnittet. Utifrån dessa 

meningsenheter har sedan teman formulerats för att sammanfatta citaten ytterligare. 

Med hjälp av de olika teman som framkommit har jag jämfört hur de olika lärarna 

arbetar och hur deras tankar om rollen som läslustfrämjare skiljer sig från, respektive 

liknar varandra. 

     

3.2.1 Metodkritik 

Kvale (2009.223) skriver att om meningskoncentreringen ska kunna utnyttjas till fullo 

krävs det att intervjuerna innehåller varierade och nyanserade svar och redogörelser. 

Om intervjuerna är platta och innehållslösa kan det bli problematiskt att tematisera och 
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se skillnader och likheter. Meningskoncentreringen fungerar med andra ord bäst om 

intervjuerna har lyckats (Kvale 2009:223).  

Detta har jag delvis märkt vid analysen av de genomförda intervjuerna. Ibland var 

det svårt att hitta kärnan av det som sades under intervjuerna eftersom informanterna 

stundtals uttalade sig kortfattat och inte så nyanserat. Vid analystillfället slog det mig att 

informanternas åsikter lyfts ut från själva kontexten, alltså resten av intervjun, och då 

kanske andra relevanta åsikter och aspekter ”faller bort”. För att unvika detta har jag 

hela tiden analyserat med den fullständiga transkriberingen nära till hands för att vara 

säker på att något inte går till spillo. Likaså finns en risk att analysen kan bli vinklad 

mot det forskaren anser vara relevant eftersom hen väljer ut de specifika citaten och 

bildar egna meningsenheter och teman. Detta har jag funderat över i analysarbetet och 

jag har återigen arbetat med transkriberingen nära till hands för att se till att analysen 

ska återspegla informanternas åsikter istället för mina.  

Kvale (2009:222) skriver att meningskoncentrering är en bra analysmetod för 

stora och omfattande intervjuer. Genom att analysera omfattande intervjuer på detta sätt 

blir det lättare för den som analyserar att se olika teman och enheter i intervjuerna 

(2009:222). Därför valde jag den här analysmetoden. Jag kunde med hjälp av metoden 

se de övergripande arbetssätten som de fyra lärarna använder för att stimulera sina 

elevers läslust. Jag kunde också skapa en tydligare och mer sammanfattande bild av 

lärarnas tankar om sina läslustfrämjande arbetssätt.  

 

4 Resultat 

I det följande avsnittet presenteras de resultat som har framkommit genom intervjuerna. 

Avsnittet är delat i två delar utifrån studiens forskningsfrågor; Hur arbetar lärarna för att 

främja elevernas läslust samt hur ser de på sitt läslustfrämjande arbete? 

4.1 Lärarnas egna arbetssätt för att främja läslust 

Bettan, Unni och Angelica berättar för mig att de ägnar sig mycket åt högläsning för att 

främja sina elevers läslust. De syftar då främst på att den aktivitet då de läser högt ur en 

bok för eleverna. De motiverar sina val av högläsning på olika sätt. Unni förklarar att 

hon läser högt för sina elever eftersom hon tror att eleverna då får ett större ordförråd. 

Senare i intervjun berättar Unni att hon har fyra nyanlända elever i sin klass och när hon 

resonerar om dessa elever säger hon: ”Det finns ju elever som inte har språket heller, de 
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kan läsa mekaniskt och vet hur man gör när man läser men de förstår kanske inte ett ord 

av vad de läser” (Unni 2015). Bettan motiverar valet av högläsning på liknande sätt 

eftersom hon säger att hon brukar pausa i läsningen för att förklara svåra ord för 

eleverna och på så sätt lär de sig nya ord.  

Bettan berättar att hon även använder sig av en annan sorts högläsning. Eleverna 

delas in i läsgrupper och varje grupp tilldelas en bok som de sedan får läsa högt ur för 

varandra. Hon tycker att hennes elever blir motiverade av detta:  

Och sen att jag har gjort de här läsgrupperna som funkar så att eleverna har en bok och så är 

det några stycken som läser. Det frågar de om varje dag ”åh kan vi få läsa i grupp idag, kan 

vi få göra det?” (Bettan 2015) 

Eleverna visar motivation genom att efterfråga dessa lässtunder. Bettan berättar att de 

nyanlända eleverna läser samma böcker som sina övriga klasskamrater vid dessa 

tillfällen.  

Camilla nämner inget alls om högläsning utan hon berättar att hon arbetar mycket 

med boksamtal, för tillfället i samband med en läsförståelsestrategi som kallas för 

”läsfixarna”. Hon verkar vara övertygad om att samtalen främjar elevernas läslust: ”och 

det är väldigt bra och då pratar vi om det som står på raderna, mellan raderna och 

bortom raderna. Och det får ju deras lust att öka, det bara ökar!” (Camilla 2015).  

Angelica berättar att hon arbetar med att skriva sig till läsning och som följd av 

detta har hon märkt att eleverna har blivit mer motiverade till att läsa:  

Sen jobbar jag med att skriva sig till läsning och där är barnen författarna och det är deras 

tankar och upplevelser som ligger i fokus i de texterna som de skriver. Och det har också 

skapat stor lust både till att skriva och läsa. (Angelica 2015) 

Hon förklarar att detta arbetssätt för med sig att eleverna producerar många egna texter. 

Dessa samlar hon in och hänger sedan upp i klassrummet så att eleverna kan gå och 

hämta en kamrats text när de ska ha egen läsning. Vid intervjutillfället fick jag se 

klassens egna lilla bibliotek som skapats av de egenproducerade texterna och det fanns 

en stor variation både i utseende, längd och innehåll. Förhoppningsvis finns det texter 

som passar till alla de olika eleverna i klassen.  

Bettan och Unni tar upp elevernas egna tysta läsning. Bettan berättar att hennes 

klass går till skolans bibliotek en gång i veckan och eleverna lånar oftast ett par böcker 

vardera. Eleverna får läsa själva ett par gånger i veckan och när de har läst ut en bok får 

de berätta för Bettan vad boken handlade om. Sedan får de göra en bokrecension som 
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sätts upp på ett stort bokträd i korridoren. Hon berättar att de tillfällen när eleverna får 

läsa själva oftast inträffar när allt annat skolarbete är klart eller när de får välja fritt. 

Unni ställer sig tveksam till bänkbok och tyst läsning men förklarar att hon 

använder sig av det ibland. Hon säger att den sortens läsning kan fungera för att främja 

läslusten hos de elever som är goda läsare. De eleverna kan försvinna in i bokens värld 

och njuta av att läsa själv i skolan. Återigen påminner hon om att det finns nyanlända 

elever i hennes klass: ”Men har man då inte, återigen, språket, så blir kanske det en 

jobbig stund” (Unni 2015). Unnis tankegång går att applicera på den lässtund som 

Bettan använder sig av då eleverna läser i grupp. I Bettans klass finns också nyanlända 

elever men de får ändå läsa samma böcker som sina klasskamrater. 

Camilla och Unni lyfter fram vikten av att utgå från elevers intressen för att 

motivera dem till läsning. Camilla säger att hon vid skolstarten försöker lära känna 

eleverna och fråga om deras intressen för det kan hon ha stor nytta av när hon ska hitta 

böcker och texter som kan motivera eleverna till att läsa mer. Unni tycker precis som 

Camilla att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas intressen för att få dem motiverade 

och känna lust för att läsa: ”Om det till exempel är en flicka som gillar hästar så testar vi 

med sådana böcker, eller ishockeyböcker för någon som är intresserad av det. Eller djur, 

eller typ så” (Unni 2015). Jag tror även att de flesta vuxna människor kan hålla med om 

att det känns mer motiverande att läsa en bok eller tidning som handlar om något man är 

intresserad av.  

4.2 Lärarnas syner på deras läslustfrämjande arbete 

Alla de intervjuade lärarna är nöjda med sina arbetssätt som de har berättat om för mig 

och de tycker att de har lyckats med att skapa läslust bland sina elever. Var och en av 

lärarna tar utöver detta upp saker som de är extra nöjda med eller som de anser att de 

bör tänka extra mycket på.  

Bettan säger att hon är jättenöjd men att hon måste komma ihåg att variera sina 

arbetssätt lite så att barnens läslust inte minskar. Unni är också tillfreds med sina 

insatser för att främja elevers läslust och hon lyfter ett av arbetssätten extra högt: ”Jag 

tycker att det har varit en stor framgångsfaktor att läsa för dem. Det är en trevlig stund 

som gör mycket nytta och efteråt vill barnen ofta fortsätta läsa” (Unni 2015). Hon är 

speciellt nöjd med det arbete som har lagts ned på högläsning i klassen för det har enligt 

henne bidragit till mer läslust bland hennes elever. Camilla är också extra nöjd med ett 

av hennes arbetssätt, nämligen boksamtalen: ”ja det tycker jag, absolut. Framför allt 



 

16 

 

med de boksamtalen som vi gör, de fungerar bra” (Camilla 2015). Enligt Camilla är 

boksamtalen det av hennes arbetssätt som har varit mest lönsamt i förhållande till 

elevernas läslust. Till skillnad från de andra tre lärarna har Angelica för detta läsår testat 

två nya arbetssätt som hon aldrig har arbetat med innan och trots denna ”chansning” så 

är hon nöjd med resultatet:  

Det här med en läsande klass gjorde jag för första gången i år och det kom nu i somras. Det 

tycker jag har slagit väldigt väl ut. Att få läsa korta små texter som man bearbetar på ett mer 

metodiskt sätt så. Tycker jag har gett positiva följder, både att skapa intresse för att läsa olika 

texter. Att skriva sig till läsning har ju också varit positivt, för det föder en lust att läsa andras 

texter. Och de har fått en annan förståelse för hur texter byggs upp och kommer till. Det har 

varit positiva bitar som jag har testat i år som har fallit väl ut. (Angelica 2015) 

Vidare berättar Angelica att hon troligtvis kommer använda dessa arbetssätt i framtiden 

för att skapa läslust och motivation till läsning i sina kommande klasser också.  

Trots att alla de fyra lärarna berättar att de är nöjda med sina arbetssätt och 

insatser för att främja elevernas läslust så medger de sedan att det ändå finns saker som 

de måste arbeta extra med för att stimulera läslusten ännu mer. Bettan och Angelica 

beskriver mer allmänt att de har några elever i sina klasser vars läsmotivation behöver 

mer insatser. Bettan berättar att hon tänker arbeta med dessa elever med hjälp av vissa 

punktinsatser. Som ett exempel på en sådan punktinsats nämner hon 

rydaholmsmodellen som kan användas för att öva elevernas läsflyt. Angelica berättar att 

hon måste arbeta extra med två eller tre elever och deras läslust och hon förklarar att de 

eleverna behöver extra motivation eftersom de har ”svårt för sig i skolan”. Då blir 

läsningen tung för dem och därför behövs mer tålamod och arbete.  

Unni och Camilla ger mer detaljerade beskrivningar av hur de anser att de måste 

arbeta extra med några elevers motivation till läsning. Unni berättar ännu en gång om de 

nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket fullt ut ännu: ”ja det behöver 

vi. I och med att vi har ganska många nyanlända så behöver vi ju mycket resurs och 

mycket svenska A undervisning och så” (Unni 2015). Hon menar att de som inte har 

stor läslust kan hjälpas genom mer resurser i form av personal som kan läsa tillsammans 

med dessa elever för att de ska förstå texten och på så vis få igång sin motivation och 

läslust. Camilla menar att hon och hennes elever måste arbeta vidare med läsförståelsen 

för att de ska bli ännu mer motiverade till att läsa:  

Ja det tycker jag nog att mer insatser behövs i klassen. Det behöver fokuseras mer på 

läsförståelsen för att kunna skapa läslust. Så att eleverna kan gå över till det istället för det 

mekaniska läsandet. Mer fokus på läsfixarna och andra läsförståelsestrategier skulle vara bra. 
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Ibland är det ju faktiskt så att det läggs för mycket fokus på den mekaniska läsningen och till 

slut så tröttnar eleverna på det också och då tappar de lusten för att fortsätta läsa. (Camilla 

2015) 

Enligt henne är det med andra ord inte ovanligt att lärare lägger störst del av 

undervisningen på den mekaniska läsningen och detta kan hämma elevernas läslust.  

Under intervjun frågar jag de fyra lärarna om de anser att det är deras ansvar att 

främja elevers läslust. Alla är överens om att det delvis är deras ansvar och att den andra 

delen av ansvar ligger i hemmets händer. Unni motiverar ansvarsfördelningen såhär:  

det är viktigt att de hjälper till med läsutvecklingen där hemma. För på vår korta stund i 

skolan ska vi få plats med så mycket och då ska man se till varje elev. Och har man 20-talet 

elever så hinner man kanske med 5 minuter med varje elev. Så därför behöver dem läsningen 

hemma också, det här tragglandet. (Unni 2015) 

Hon menar att det är viktigt att eleverna får läsa hemma också och att de vuxna är 

delaktiga i läsningen eftersom den tid som finns till läsning i skolan inte är tillräcklig. 

Den korta tiden är inte alltid tillräcklig för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

läsning och läslust. Hon berättar också att hon brukar tala med elevernas föräldrar om 

vikten av att läsa hemma med sina barn. 

Camilla och Angelica tycker att hemmet har en del av ansvaret eftersom föräldrar 

och hemmiljön kan påverka elevernas läslust. Om det finns många böcker hemma och 

om barnen ser sina familjemedlemmar läsa så lägger det förhoppningsvis en grund till 

motivation för läsning anser dem. Bettan förklarar varför hon tycker att hemmet också 

har ett ansvar:  

De barnen som läser mycket hemma och som blir lästa för, får kontinuitet och tycker att 

läsning är roligare. Efter sommarlovet kan jag märka skillnad på vilka elever som har läst 

och de som inte har läst hemma. Några tycker det är tröttsamt att börja läsa igen medan vissa 

läser lika glatt som de gjorde i juni. (Bettan 2015) 

Hon menar alltså att hon kan avgöra vilka elever som läser eller blir lästa för hemma. 

Dessa elever verkar enligt Bettan ha en större läslust och mer motivation för att ta upp 

läsningen igen efter längre uppehåll som till exempel sommarlovet. När Bettan berättar 

detta tänker jag att det borde fungera som en väckarklocka för familj och lärare. Om ett 

barn tappar mycket av sin läslust under sommarmånaderna så borde fler insatser göras. 

Som blivande lärare tror jag att det är viktigt att ha nära kontakt med föräldrarna och 

berätta för dem hur viktigt det är att deras barn läser även på fritiden.  
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5 Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning där de viktigaste resultaten redogörs. I den 

följande diskussionen kopplas resultaten till tidigare forskning och studiens 

teoribildning. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning som kan vara 

relevanta i förhållande till det aktuella ämnet.  

5.1 Sammanfattning 

Efter genomförda intervjuer har det framkommit att tre av de fyra lärarna använder sig 

av högläsning för att skapa läslust bland sina elever. Då läser de högt för eleverna. 

Bettan använder också högläsningen genom att dela in eleverna i grupper och sedan får 

de läsa högt för varandra i en gemensam bok. Hon menar att detta motiverar hennes 

elever till att läsa mer. Camilla försöker främja sina elevers läslust med hjälp av 

boksamtal. Det här läsåret har Angelica testat två nya arbetsmetoder som har främjat 

hennes elevers läslust. De två metoderna är skriva sig till läsning och en läsande klass. 

Alla lärarna använder interaktion och kommunikation på olika sätt för att främja 

läslusten bland sina elever.  

Det har också visat sig att de intervjuade lärarna är nöjda med sina insatser och 

arbetssätt för att främja läslusten. Trots detta påpekar var och en av lärarna att de måste 

arbeta mer med läslusten i respektive klass. Vid intervjuerna visade det sig också att de 

alla är överens om att lärare delvis har ett ansvar för att främja elevers läslust men 

hemmet har också ett stort ansvar. Lärarna menar att elevernas motivation till läsning 

kan öka om de ser sina familjemedlemmar läsa eller om någon läser för dem hemma.  

5.2 Diskussion 

Högläsning som arbetssätt för att främja elevers läslust diskuterades under intervjuerna. 

Unni berättade att hon brukar använda sig av högläsning för att öka elevernas ordförråd 

genom att avbryta läsningen och samtala om svåra ord. Unnis användning av högläsning 

är ett sätt som kan användas för att göra högläsningen så nyttig som möjligt för 

eleverna. Även Löthagen och Staaf (2009:57) för resonemang om att högläsning kan 

varieras och användas till mer än mysiga stunder.  

Däremot kom det senare vid intervjun fram att det finns nyanlända elever som inte 

behärskar det svenska språket ännu. Detta nämnde inte Unni när hon pratade om 

högläsning. Ur dessa elevers perspektiv är den här sortens högläsning möjligtvis inte det 
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bästa sättet för att stimulera deras läslust. Istället skulle de nog ha större nytta av att en 

vuxen läste högt enbart för dem.  

En liknande situation visade sig vid intervjun med Bettan. Även Bettan använde 

sig av högläsning men i hennes klass delades eleverna in i grupper och fick läsa böcker 

högt för varandra. I hennes klass fanns också nyanlända elever. Hon beskrev att alla 

eleverna visade entusiasm för dessa lässtunder även de elever som ännu inte behärskar 

det svenska språket till fullo. Självklart ska elevernas efterfrågan ses som motivation för 

att läsa men jag ställer mig ändå lite tveksam till upplägget eftersom Bettan också 

berättar att de nyanlända eleverna läser dessa böcker tillsammans med klasskamraterna. 

Hos mig väcks en fundering om dessa elever förstår innehållet till fullo.  

 Å andra sidan verkar de trots detta visa entusiasm för dessa tillfällen och 

eventuellt kan det utgöra grunden för en fortsatt läslust. Det går att föra resonemang om 

vad det egentligen är som entusiasmerar de nyanlända eleverna vid dessa tillfällen. 

Handlar det om entusiasm för läsningen eller blir de glada för att de inte särbehandlas 

från sina klasskamrater utan får läsa samma böcker som dem? Som lärare borde det 

också vara relevant att fundera över detta så att det inte senare visar sig att entusiasmen 

inte alls handlar om läslust. Detta kan styrkas av Jönsson (2007:10 f) som menar att 

läslusten kan hämmas om barn läser böcker som är för svåra eftersom de då har svårt att 

ta till sig av bokens innehåll.  

Camilla berättade att hon arbetar mycket med läsförståelse eftersom hon tror att 

eleverna motiveras till att fortsätta läsa om de förstår det som står mellan raderna. Jag 

ställer mig positiv till Camillas resonemang och tror att barn och även vuxna känner 

mer lust när de läser en bok om de kan förstå sådant som inte står skrivet på raderna. 

Även  Löthagen och Staaf (2009:9) styrker detta resonemang eftersom de skriver att det 

finns risk för att barn tröttnar på att läsa om de inte kan ta till sig av innehållet. Detta är 

ett arbetssätt som de lärare med nyanlända elever skulle kunna ta fasta på eftersom de 

eleverna troligtvis går miste om mycket av en boks innehåll för att de själva inte kan 

tyda det som står mellan och bortom raderna.  

Camilla arbetar också med boksamtal och enligt henne blir eleverna mycket 

motiverade av att läsa genom dessa samtal. Precis som Camilla menar Chambers 

(2011:131 ff) att elever kan bli motiverade till läsning genom boksamtal eftersom 

eleverna då kan entusiasmera varandra. Däremot tror jag att Tengberg (2011:296 ff) har 

en poäng när han skriver att det är svårt för en ensam lärare att planera in och 

genomföra djupa och lukrativa boksamtal (2011:296 ff). Boksamtal låter som en bra 
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aktivitet som kan skapa läslust hos elever men jag tror också att det kräver en hel del 

planering som tar tid. Tid som är värdefull för lärarna och ofta finns det nog annat som 

de anser vara ”viktigare”. 

 Tyst läsning som även benämns som bänkbok i den här studien behandlades 

också i intervjuerna. Bettans elever får läsa bänkbok när de är klara med annat 

skolarbete eller när de får välja fritt. Enligt Ewald (2007:114 ff) innebär inte det här 

användandet av bänkbok att eleverna blir motiverade till att läsa utan snarare tvärtom 

(Ewald 2007:114 ff). Jag håller med Ewald och tror inte att det sättet att använda 

bänkboken motiverar eleverna till att läsa. För att motivera någon till något är det en 

fördel om det som ska göras framställs som betydelsefullt. Risken finns att bänkboken 

inte känns som betydelsefull för eleverna när den dras fram ibland som ett tidsfördriv 

eller utfyllningsmoment. Detta verkar däremot inte Bettan reflektera över. 

Unni använder sig sällan av bänkbok men hon tror att bänkbok mest gynnar de 

elever som redan kan läsa på egen hand. Detta påstående styrks av Löthagen och Staaf 

(2009:8) som menar att bänkboken gynnar de elever som kan läsa själva men 

missgynnar de som ännu inte behärskar detta. Unni relaterar ännu en gång till de 

nyanlända eleverna och påpekar att bänkbok kan bli problematiskt för dessa elever. 

Hennes resonemang är i min mening ganska logiska. För de elever som kan läsa själva 

är det troligtvis mer motiverande att läsa en bok på egen hand med visst stöd från 

läraren om så önskas. De elever som däremot inte behärskar det svenska språket ännu 

känner sannolikt inte lust för att läsa själva när de ombeds att göra detta. 

 I sina intervjuer nämner både Unni och Camilla hur viktigt de tycker det är att 

känna sina elever och känna till deras olika intressen för att kunna främja deras läslust. 

Detta kan jämföras med Jönsson och Körling som beskriver deras syn på att integrera 

elevernas intresse i läsningen. De anser att det är av stor vikt (Jönsson 2007:156 ff; 

Körling 2003:20 ff). Jag tror att de flesta barn och vuxna kan hålla med om att lusten är 

större inför att läsa om något som man är intresserad av istället för att läsa om något 

som inte är tilltalande. Elevernas olika intressen kan nog vara en bra utgångspunkt för 

att börja främja deras läslust men jag tror också det är viktigt att eleverna vidgar sina 

vyer och testar läsa olika slags böcker och genrer. 

De fyra lärarna berättar för mig att de måste arbeta mer med eleverna för att 

främja deras läslust. Bettan berättar till exempel att hon är rädd för att fastna i sina 

gamla rutiner som har fungerat innan. Därför känner hon ett behov av att förnya sina 

arbetssätt för att främja läslust. Ewald (2007:372 f) beskrev att detta dilemma brukar 
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gälla nyutexaminerade lärare som lätt hamnar i arbetsplatsens gamla traditioner men 

Bettans uttalande visar att detta även gäller lärare som har arbetat i många år. På en del 

skolor hör det kanske till traditionen att dela ut läsläxa en gång i veckan och läsa 

bänkbok några gånger i veckan och kanske blir det lätt att man som lärare sakta hamnar 

i samma trall som sina arbetskamrater eftersom ”det alltid har varit så”. Likaså finns det 

kanske en risk för att en lärare arbetar med samma metoder som har fungerat tidigare år 

men alla elever är inte likadana och det som fungerar med en klass kanske inte fungerar 

på nästa årskull. För att eleverna inte ska tröttna på sin lärares arbetssätt och det inte ska 

bli slentrian är det viktigt att lärarna söker nya sätt som de kan använda för att motivera 

sina elever till läsning. 

I intervjuerna lyfte alla lärarna fram något arbetssätt som de har använt för att 

stimulera sina elevers läslust och som de också är särskilt nöjda med. De olika arbetssätt 

som de lyfte fram inkluderar på något vis interaktion och kommunikation. Boksamtal, 

högläsning, läsning tillsammans och läsfixarna är de arbetssätt som lärarna kände sig 

extra nöjda med och de innefattar samspel mellan elever samt mellan elever och lärare. 

Även den tidigare forskningen behandlar många av dessa arbetssätt och därför kan det 

vara relevant för andra lärare att ha detta i åtanke när de ska främja sina elevers läslust.  

För att skapa motivation till läsning kan med fördel sociala aktiviter användas. 

Vygotskij (2001:388) beskrev att barn lär sig mest i sociala situationer där 

kommunikation utgör en grund (Vygotskij 2001:388). Camilla lyfte fram att många 

lärare bara fokuserar på den mekaniska läsningen i skolan och att det kan hämma 

läslusten. Körling och Ewald lyfter åsikter där de uttrycker att lärare sällan hinner lägga 

tid på att främja elevernas läslust eftersom störst del av undervisningen ägnas åt att lära 

dem att läsa (Körling 2003:15 f, Ewald 2007:372 f). Med stöd i dessa åsikter  tror även 

jag att detta är vanligt i skolans värld och det är synd för jag tror att elever behöver gott 

om tid för att börja uppskatta läsning och det borde få ta den tid som krävs. Återigen går 

det här att relatera till tidsaspekten. Samtidigt som eleverna bör få utrymme för att hinna 

lära sig att uppskatta läsning så måste stor del av undervisningen fokusera på den 

mekaniska läsningen för att eleverna ska lära sig att läsa överhuvudtaget.  

Jag kan tänka mig att lärare i de lägre årskurserna slits extra mycket mellan detta 

dilemma eftersom fokus i dessa årskurser ligger på läsning och skrivning. Samtidigt 

som det är i de första skolåren som läslusten borde börja gro för att vara väl utvecklad i 

den fortsatta skolgången.  
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I relation till denna problematik är det också relevant att föra en diskussion om 

hur eleverna kan finna läslust på annat vis. Alla de fyra lärarna var överens om att 

ansvaret för att främja elevernas läslust delvis är deras och de menade att hemmet också 

har en del av detta ansvar. Detta är något som även Norberg och Ivarsson påpekar när 

de lyfter fram sambandet mellan att elever får lässtimulans hemifrån och främjandet av 

läslust (Norberg 2003:52 ff & Ivarsson 2008.33). Det är intressant, eller snarare 

problematiskt, att ingen av de intervjuade lärarna påpekade att det kan finnas elever som 

lever i hem där läsning inte förekommer. Dessa elever finns och det går inte ta för givet 

att alla elever har föräldrar eller syskon som läser själva eller för de mindre barnen. 

Förhoppningsvis känner en lärare sina elever väl och vet vilka elever som inte får denna 

stimulans hemifrån och på så vis kan läraren arbeta extra för att fånga upp dessa elever i 

skolan. På så vis kan de eleverna också ges chansen att få läslust.  

Här är det åter igen relevant att koppla till det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskijs åsikter (2001:388). Några av eleverna kommer från familjer där läsning är 

en naturlig del i vardagen och i samspel med familjemedlemmar kan de redan som små 

utveckla en läslust. Andra elever har inte den fördelen med sig från hemmet och därför 

är det extra viktigt att de får ta del av den sociala interaktionen som kan stimulera 

läslusten i skolan. Unni berättade däremot att hon brukar tala med elevernas föräldrar 

om betydelsen av att läsa hemma för att eleverna ska bli motiverade till att läsa. Norberg 

(2003:52 ff) skriver att detta är en vanlig strategi som lärare kan använda för att 

informera föräldrar och vårdnadshavare om hemmets betydelse för läsning och läslust.  

Även om föräldrarna inte läser med eller för sina barn innan de börjar skolan så kan 

kanske en lärares ord göra så att föräldrarna förstår vikten av att läsa hemma. Det är 

trots allt bättre att de till slut börjar läsa med sina barn än att de inte läser alls (Norberg 

2003:52 ff). 

Vid uppstarten av undersökningen hade jag en något förutfattad hypotes om 

lärares arbetssätt för att främja läslust. Jag trodde inte att många lärare arbetar aktivt 

med att främja sina elevers läslust. Efter studiens arbete har det visat sig att läslust är ett 

väldigt komplext begrepp som är svårt att fånga. Som en naturlig följd av detta blir det 

också svårt att fånga detta i skolans praktiska verksamhet. Eftersom endast fyra lärare 

har intervjuats går det inte dra någon bestämd slutsats om alla verksamma lärare men ett 

försök till en mild generalisering kan ändå göras. Undersökningen har visat att lärare 

arbetar mycket för att främja sina elevers läslust och de verkar ha det med sig i 

bakhuvudet genomgående i sin undervisning. De intervjuade lärarna har gett många 



 

23 

 

exempel på hur de arbetar för att främja läslust. Min hypotes inkluderade även hemmets 

betydelse. Jag trodde att de intervjuade lärarna skulle visa att hemmet också har ansvar 

för att stimulera och främja barnens läslust. Detta visade sig stämma eftersom både 

Unni, Bettan, Angelica och Camilla lyfte fram vikten av samarbete mellan hemmet och 

skolan för att motivera eleverna till läsning. Hypotesen stämde alltså delvis. Hemmets 

betydelse är viktig för lärarna men däremot arbetar de aktivt med att främja sina elevers 

läslust.  

Inför intervjuerna fanns en oro för att informanterna inte skulle ha mycket att säga 

om läslust eftersom jag tänkte mig att detta inte var något som lärarna arbetade 

kontinuerligt med. Vid intervjusvaren överraskade för lärarna hade mycket att säga och 

de var alla överens om att det är viktigt att främja elevers läslust. Några av dem hade 

mer konkreta arbetssätt och metoder men alla försökte på något sätt väva in läslust i 

skolvardagen. De hade alla gemensamt att de försökte främja elevernas läslust genom 

olika aktiviteter där interaktion och samspel spelar stor roll och detta går att koppla till 

det sociokulturella perspektivets syn på interaktion och lärande (Jfr Vygotskij 

2001:388). 

Jag var också nyfiken på hur lärarna själva såg på sin egen roll som 

läslustfrämjare, till exempel om de ansåg att de behövde utveckla eller förbättra sina 

arbetssätt men framför allt om de ansåg att det var deras enskilda ansvar. Innan 

intervjuerna gissade jag att åtminstone några av de intervjuade lärarna skulle påstå att 

elevernas hemmiljö och hem bär en del av ansvaret för att främja barns läslust. Det 

visade sig att alla de fyra lärarna var överens om detta.  

Trots att denna undersökning visade att lärare till stor del arbetar med att främja 

elevers läslust så ska det inte glömmas bort att statens offentliga utredning (Se SOU 

2012:65) visar att barns läsintresse minskar. Om vi tillsammans verkar för att varje barn 

ska få en gnutta läslust kan vi förhoppningsvis vända denna nedåtgående trend.   

5.3 Förslag på vidare forskning 

Som vidare forskning skulle det vara intressant att göra en undersökning om hur lärare 

kan arbeta för att skapa läslust hos nyanlända elever som ännu inte behärskar det 

svenska språket. Tre av de lärare som jag har intervjuat i den här studien står inför den 

situationen och verkar utifrån deras intervjusvar inte helt säkra på hur de ska hantera 

detta. Det skulle då vara intressant och relevant att vända sig till lärare som arbetar med 

elever med svenska som andraspråk.  
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Det här studien har fokuserat på hur lärarna arbetar för att främja elevernas läslust. 

Vidare forskning skulle möjligen kunna fokusera på hur eleverna ser på lärarens arbete 

för att motivera eleverna att läsa. Kanske kan lärare hämta mycket hjälp och idéer från 

sina elever om de tar sig tid att lyssna på deras tankar. Eleverna har antagligen själva 

åsikter och erfarenheter om hur de bäst blir motiverade till att läsa.   

Eftersom denna studie har visat att lärarna tycker att föräldrarna och hemmet har 

en del av ansvaret för att främja elevernas läslust så skulle det också vara relevant att 

undersöka hur föräldrar och vårdnadshavare ser på den saken. Vi utgår oftast från att 

alla föräldrar vill sina barns bästa men kanske vet de inte hur de ska anpassa hemmiljön 

för att främja sina barns läslust. Vidare forskning skulle kanske kunna leda till att ett 

bättre samarbete mellan hem och skola i läslustfrämjande syfte kunde utvecklas. 
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Bilaga A Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Bohlin och jag läser till grundskollärare med inriktning f-3 på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är inne på utbildningens sista termin och skriver därför 

ett examensarbete på avancerad nivå. Mitt examensarbete handlar om elevers läslust.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur verksamma lärare inom årskurserna 1-3 

arbetar för att att främja sina elevers läslust, samt hur dessa lärares tankar går kring detta 

arbete.  

För att komma åt den information som syftet kräver vore det önskvärt att få göra 

intervjuer med några verksamma lärare. Därför skickar jag detta mejl till dig som har 

erfarenhet och kunskap som kan vara mig till stor hjälp. Intervjun bör ta cirka 15-20 

minuter.  

Före, under och efter intervjun tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets etiska 

principer. Ditt deltagande kommer därmed vara frivilligt och du har möjlighet att 

avbryta intervjun när helst du vill. Den information och det material som framkommer 

vid intervjun kommer behandlas konfidentiellt och du är självklart anonym. Det resultat 

som uppstår kommer endast användas i forskningssyfte. Inspelningar, anteckningar och 

transkriberingar kommer raderas efter avslutat examensarbete.  

Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller min handledare 

från Linnéuniversitetet. Tack på förhand!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Jenny Bohlin    jb222mg@student.lnu.se 

 

Martin Hellström   martin.hellstrom@lnu.se  
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Bilaga B Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

 Vill du berätta kortfattat om din klass?  

- antal elever 

 

 Berätta hur du arbetar för att motivera dina elever till skolarbete 

 

 Hur arbetar du för att främja dina elevers läslust?  

- Varför, Hur då?  

 

 Vilka vinster finns det att arbeta i en klass där eleverna har stor läslust?  

 

 Vilka svårigheter finns med att skapa läslust bland elever?  

 

 Berätta om hur du tycker att dina arbetssätt för att främja läslust fungerar 

- Varför, hur då?  

 

 Berätta lite om den klass du undervisar i nu, i förhållande till läslust 

- Behövs fler insatser för att främja lusten? Vad i sådana fall?  

 

 Finns det fler faktorer än lärarens arbete som kan påverka elevers läslust? 

- Vilka i sådana fall?  

 

 Tror du att lärare behöver mer kunskap om hur de kan främja elevers 

läslust? Vad/hur i sådana fall?  

 

 Tycker du att det är främst lärarens ansvar att främja elevers läslust?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




