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Abstract 

Abstract 

The aim of the study is to investigate what the concept of “love of reading” means and 

how selected teachers act strategically to increase the love of reading in pupils in grade 

two. The Swedish concept of love of reading (läslust) has not always had the same 

meaning; in the past it was used in connection with the desire to pursue further studies, 

while the term is used today when talking about pupils’ own will to read books. The 

ability to read is a significant part of a pupil’s schooling, and therefore it is important to 

work to ensure that pupils love reading. Based on qualitative interviews with both 

teachers and pupils, the results show that teachers’ knowledge plays a significant part 

for how pupils are motivated to read. The strategies the teachers use to increase the 

pupils’ love of reading can be traced back to earlier research showing that these 

strategies are good for stimulating a love of reading among pupils in the early grades of 

school. Strategies that emerge in this investigation are mainly book selections, readings, 

discussions literature and the silent individual reading. The pupils expressed a desire for 

more support in their choice of books and wanted teachers to be greater role models for 

them when it comes to reading in school. One conclusion of the study is that motivation 

and reading comprehension are two phenomena, which play an important part in 

acquiring a love of reading.  
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Joy of Reading at school 

A study of how students in second grade is motivated to read literary books 

at school 
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1 Inledning 

Elevers läsförmåga och läsförståelse är väl debatterat idag och särskilt då många 

undersökningar pekar på att elevers prestationer inom läsning har försämrats de senaste 

åren. Enligt undersökningen PIRLS har elevernas resultat i läsförmågan sjunkit. 

Försämringen låg framförallt i läsförståelse när det gällde sakprosatexter medan 

läsförståelse gällande skönlitterära texter i princip var oförändrad mot tidigare 

mätningar (Skolverket 2012).  

   Vi lever i ett samhälle som kräver goda läs- och skrivkunskaper för att kunna 

kommunicera med andra och många forskare menar att en god läsare har bättre 

förutsättningar för att lära sig och förstå andra ämnen. 

Varför måste jag kunna läsa? är en fråga jag hört från många elever. Jag har 

dessutom under mina verksamhetsförlagda utbildningar upplevt såväl elever som tidigt 

kan läsa och dem som har haft svårigheter med att läsa, men också elever som både har 

och saknar motivationen till läsning. Bristande motivation till läsning kan ha olika 

grund och det där har fångat mitt intresse. När läsförmågan lyfts fram som viktig, inte 

bara för dess egen skull utan också som en självklar utgångspunkt för andra ämnen, 

inser jag hur viktigt det är att väcka en livslång läslust och motivation hos alla barn. Det 

är en uppgift som förpliktigar och som inte på något sätt kan anses som bagatellartad. 

Med dessa tankar som utgångspunkt vaknade mitt intresse för hur lärare konkret arbetar 

med motivationsskapande. Jag vill helt enkelt veta hur lärare arbetar med läslust och hur 

de bemöter utmaningen att skapa förutsättningar hos sina elever att öka lusten till 

läsning.  

I den här undersökningen lägger jag fokus på hur lärare i årskurs två gör för att 

öka elevers lust till läsning. I årskurs två har eleven oftast kommit en bit på väg när det 

gäller att knäcka läskoden, vilket innebär att eleven börjat lära sig läsa. Jag har också 

valt att lägga fokus på skönlitterära böcker då det ofta är det eleverna läser i skolan och 

för att jag anser att denna form av läsning är en viktig del av elevers utveckling. Att läsa 

skönlitterära böcker skapar ett större ordförråd, ger strategier för skrivandet samt skapar 

läsförståelse. Således finner jag också att denna undersökning är relevant för läraryrket.  

Skolinspektionen (2012:10) har gjort en sammanfattning utifrån granskningar och 

observationer av läsundervisningar. Här framgår det att elever ofta saknar motivation till 

läsning eftersom de sällan är delaktiga i valet av det som läses i skolan. Eleverna får 

oftast bara chans att välja bok och då handlar det om den så kallade bänkboken. 
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Skolinspektionen påpekar dock vikten av att elever ofta behöver stöd i val av litteratur 

om deras motivation och lärande ska öka (a.a.).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här undersökningen är att visa hur utvalda lärare gör för att motivera och 

skapa läslust hos elever i årskurs två när de ska läsa skönlitterära böcker. Jag vill också 

undersöka hur lärarnas strategier för att skapa läslust framstår hos eleverna. Mina 

frågeställningar är följande: 

 Hur tolkas begreppet läslust av lärare och elever? 

 Vilka strategier använder lärare för att fånga elevers intresse för skönlitterära 

böcker? 

 Vilka upplevelser har eleverna av läsning i skolan? 

 Vilken påverkan har läraren för att utveckla läslust hos elever? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras forskning och litteratur som berör det aktuella 

ämnesområdet. Bakgrunden är uppdelad i fem rubriker som kommer lyfta fram 

begreppet läslust, meningsfullheten i skönlitteratur, motivation och olika strategier för 

att framhålla läslust. Slutligen presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Begreppet läslust 

Begreppet läslust är svårdefinierat. Genom min litteraturgenomgång har jag inte funnit 

någon författare som definierar ordet läslust, däremot måste tillstås att innebörden av 

ordet inte sällan framgår med tydlighet. Enligt min tolkning verkar många författare 

anse att det handlar om att inneha ett intresse för att läsa.  

För tidigare generationer handlade begreppet läslust om lusten till att fortsätta 

studera menar Amborn och Hansson (1998:8-18). Läslustbegreppet förändrades dock i 

samband med att skolan började införa den fria läsningen. Redan 1955 skrevs det i 

skolans undervisningsplan att skönlitteraturen ska få eleverna att inse vad som är 

litterärt värdefullt samt ge eleverna lust att läsa mer. Vid denna tidpunkt kom även 

bänkboken in i undervisningen. Eleverna fick därmed möjlighet till fri läsning i skolan 

(a.a.).  
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I grundskolans läroplan Lgr-62 är begreppet läslust mer synligt, då det påtalas att 

skönlitteraturen i undervisningen ska stimulera till läslust (Amborn & Hansson 

1998:10-11). I läroplanen för grundskolan som nu är aktuell, det vill säga Lgr-11, kan 

begreppet läslust inte hittas. Däremot står det att undervisningen ska syfta till att 

stimulera elevernas intresse för läsning (Skolverket 2011:222).  

Bråten (2008) förklarar att läslust handlar enbart om motivation och intresse för 

läsning, inte att läsaren har något specifikt ändamål att uppnå med sin läsning, utan att 

det istället handlar om en inre motivation och en lust. Genom att ha en inre motivation 

till läsning kan förståelse lättare skapas för den text som läses. Elever som har en inre 

motivation till läsning finner läsningen som självstyrd, alltså inte som en påtvingad 

aktivitet (a.a.).  

Begreppet läslust kan definieras som att personen har en positiv självbild av sig 

själv som läsare. Personen har också en stark önskan, en benägenhet att vilja läsa anser 

Sainsbury och Clarkson (2008). Visar eleven en negativ självbild, det vill säga att 

eleven inte tro på sig själv att klara av läsa en text, brukar det också vara så att eleven 

inte heller visar någon lust till att läsa. Brodow och Rininsland (2005) menar att en elev 

med läslust är lätt att lägga märke till. Eleven har lätt för att koncentrera sig och skärmar 

gärna av sig ifrån omvärlden när den läser. Detta framhåller även Nasiell och Bjärbo 

(2007:19) och menar att läslust handlar om läsupplevelser och att läsaren slukas av 

bokens innehåll och därmed glömmer verkligheten. Läslust handlar inte sällan om en 

vilja att dela upplevelsen med andra genom samtal och inspiration.  

2.2 Den meningsfulla läsningen av skönlitteratur 

Taube (2007:47) anser att skolans viktigaste uppdrag är att skapa möjlighet för alla 

elever att  lära sig läsa och skriva och att läsning är nyckeln till all kunskap. Swalander 

och Taube (2007) beskriver att läsning delvis är en kulturell aktivitet och förekommer i 

ett kulturellt sammanhang, vilket ofta innebär att hemmiljön är avgörande när det gäller 

att utveckla läskunnighet. Elbro (2004:80) hävdar att barn tidigt kan få ett intresse för 

böcker. Hon menar också att de barn som tidigt får uppleva mötet med böcker inte lika 

ofta får lässvårigheter. Detta är något som Amborn och Hansson (1998:18) också 

uttrycker när de skriver ” barn ska läsa innan de kan läsa” (1998:18). De menar att 

läsningen är viktig för språkutvecklingen och av denna anledning är det därför 

betydelsefullt att barn tidigt får möta det skrivna ordet och  böcker av olika slag. Även 

Nilsson och Nilsson (1990:18-36) menar att det är viktigt för barn att tidigt möta 
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skönlitteratur. De menar att i takt med att samhället förändras försvinner det delar för 

barnet som kan kompenseras med upptäckter genom det skrivna ordet. Genom 

skönlitteratur ges barn möjlighet till att få kunskap om tidigare generationer och om vår 

historia. De får chans att möta det som en gång funnits men som inte finns idag och 

därmed kan upplevas i realtid, samtidigt som det ger en förståelse för de förändringar 

som skett (a.a.). Keen och Zimmermann (2006) anser att skolan bör ge mer tid till 

läsning för att möjliggöra elevers utvidgning av sina erfarenheter och kunskaper. 

Eleverna skulle därmed också kunna få större möjligheter att lära sig bearbeta sina egna 

livskunskaper, vilka växer fram ur läsningen, samtidigt som skolan uppmuntrar läslust 

och utbildar livslånga läsare. Nasiell och Bjärbo (2007) menar att genom litteratur 

skapas människan och att det väcker känslor. Skönlitteratur erbjuder läsaren att vara den 

människa den är samt föreställningar om att vara mer än vad den är (a.a.).  

Läsande barn får ett försprång som varar livet ut. Genom litteraturen kan de få känna igen sig 

själva och lära känna andra. De får möjlighet att uppleva och reflektera över många olika 

människors känslor och tankar (Nasiell & Bjärbo 2007:16).  

2.2.1 Skönlitteratur i undervisningen  

Det krävs en noggrann planering för hur läraren ska använda skönlitteratur i 

undervisningen menar Brodow och Rininsland (2005:78-81). Skönlitteratur i 

undervisningen är dock svår att långtidsplanera eftersom böcker behöver väljas med 

omsorg och hänsyn tagen till de elever läraren för tillfället undervisar.  Detta uppmanar 

förstås till en gemensam planering mellan lärare och elever, något som även Kåreland 

(2015:7-13) understryker. Hon anser att det krävs en medvetenhet av läraren om elevers 

tidigare läsvanor för att kunna utveckla dem vidare. Samtidigt måste det avsättas mer tid 

till böcker och läsning i skolan, där framförallt elever behöver få mer tid till att 

reflektera över det de har läst (a.a.). Brodow och Rininsland (2005:98-99) påpekar 

också att eleverna ofta bara hinner ytläsa texterna i böcker, vilket de anser beror på att 

de erbjuds alldeles för korta stunder till läsning och att eleven därmed inte hinner sätta 

sig in i texten. Risken är då att läsningen delas upp i mindre delar och att sammanhanget 

går förlorat (läsningen snuttifieras). Detta kan i sin tur medföra att eleven ger upp i 

förtid eftersom läsningen inte direkt engagerar dem på djupet.  

I ett projekt som gjordes av forskarna O'Sullivan och McGonigle (2010) kom man 

fram till att läsning av skönlitteratur ger ett brett spektrum av kreativt tänkande. I 

resultatet beskrivs hur den emotionella känslan av skönlitteraturen påverkar läsare och 

lyssnare i deras motivation och måluppfyllelse till lustfyllda läsare. Genom att läsa 
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skönlitteratur erbjuds eleverna emotionella förbindelser till andra ämnen, vilket i sin tur 

kan leda till att eleven utvecklar även sin fantasi och kreativa sida. Litteraturen ger 

också eleven en central betydelse när det handlar om den personliga och sociala 

utvecklingen, menar Sainsbury och Clarkson (2008). 

Involvement in books allows children to experience through imagination other worlds and 

other roles, and this involvement contributes to their personal and social development as well 

as to their reading abilities. Perhaps even more than for other school sub- jects, attitude to 

reading has a central importance, alongside acquisition of reading skills (Sainsbury och 

Clarkson (2008:3). 

I citatet ovan påpekar Sainsbury och Clarkson (2008) att även inställningen till läsning 

är av betydelse, inte bara för att öka läsförmågan utan även för att utveckla sig själv som 

person. 

Kåreland (2015:117-119, 195-201) går så långt att hon kritiserar läsandet av 

skönlitterära böcker i skolan. Hon menar att fokus ofta ligger på vad eleverna bör läsa 

och inte varför och hur de läser. Alla dessa tre aspekter är viktiga för elevens utveckling 

anser Kåreland (2015:117-119). Skönlitteratur är bra på många sätt, inte bara för att 

läsaren skapar en förståelse för människan, utan också i undervisningssituationer. 

Skönlitteraturen i skolan bör dessutom ge eleven perspektiv på demokrati och 

mångkulturalitet. Detta är två viktiga aspekter som också lyfts fram i våra läroplaner 

och som samtidigt måste kombineras med att valet av skönlitteratur skall passa den 

aktuella elevens intressen. Läsande elever får även möjlighet se och lära sig texternas 

struktur och uppbyggnad (a.a.).  

2.3 Motivation till läslust 

När barn börjar skolan kommer de oftast med en motivation till att vilja lära sig läsa, 

men den motivationen kan i somliga fall försvinna då eleven upptäcker att det inte alltid 

är så lätt. Det tar lång tid att bli en bra läsare och det är viktigt att lärare försöker hålla 

motivationen och lusten vid liv (Fridolfsson 2015:36-37). 

I en undersökning som gjordes av Sainsbury och Clarkson (2008) visades att 

engelska elevers attityder och motivation till läsning sjunkit betydligt mellan åren 1998-

2003. Därefter fann man att motivationen avstannat och varken ökat eller minskat fram 

till 2007. Attityderna till läsning var dock något mer positiva i de lägre klasserna i 

jämförelse med de högre. Resultatet visade att äldre elever hellre läste tidningar av olika 

slag samt att stödet hemifrån till läsning minskade betydligt när barnen blev äldre (a.a.).  
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Barn är nyfikna och kan skapa läslust tidigt menar Swalander och Taube (2007). 

Val av aktivitet, plats för utövandet och tron på sin förmåga kan vara avgörande för att 

skapa motivation. I deras forskning framgår det att motivation i skolprestation kan 

handla om att elever vill öka sin egen kompetens eller vill visa en överlägsen förmåga. 

Hos de elever som vill utveckla sin egen kompetens anses betydelsen till lärande viktigt 

och eleverna känner stolthet kring sin utvecklingskompetens. Elever med en överlägsen 

förmåga brukar ofta se utveckling som vinst, medan elever som har motivation och mål 

för lärande även har ett fokus på att förstå materialet samt viljan att lära även om de 

skulle prestera sämre. Elever med motivation kan på det viset ses som elever med lust 

till lärande och motivation till läsning ger således eleven verbal förmåga, lässtrategier 

och läsförmåga som är viktiga element för elevens framtida utveckling (a.a.). 

 I en fallstudie som Brenna (2013) gjort utforskades relationer mellan 

förståelsestrategier och grafiska romaner. Studien visar att när läraren använder 

bokserier av samma författare i undervisningen ökar elevers intresse för läsning. Serier 

är ofta uppbyggda på ett särskilt sätt, det handlar oftast om samma personer, i liknande 

miljöer och med samma typer av händelser. Vid läsande av serier erbjuds läsaren, på en 

djupare nivå, att skapa känsla och gemenskap med dessa fenomen som ytterligare 

fångar elevens intresse och vilja till vidare läsning.  

Marinak och Gambrell (2008) har gjort en studie om belöningssystem angående 

elevers motivation till läsning. Lärare är överens om att motivationen har en betydande 

roll i elevers läsutveckling, dock är motivationen till läsning ett vanligt orosmoment hos 

lärare. Lärare påpekar i studien att utan motivation till läsning kan elever inte nå sin 

fulla potential som läskunniga elever. Tidigare forskning enligt Marinak och Gambrell 

(2008) har visat resultat på att belöningar är framträdande faktorer till ökning för 

motivation för läsning. I studien framgår det att lärare använder sig av yttre belöningar i 

hopp om att kunna öka elevers motivation. Detta menar forskarna att lärare bör vara 

försiktiga med då det i vissa fall inte visade på någon gynnande effekt till motivation. 

Valet av yttre belöning kan dock i vissa fall vara avgörande. De yttre belöningarna som 

visade på bäst effekt var när eleverna blev erbjudna andra böcker, fick uppgifter som 

var relaterade till ämnet eller gavs ökad och självvald tid för läsning. Genom att bidra 

med relaterade belöningar skapar läraren istället positiva känslor till elevens egen 

kompetens, vilket sannolikt ökar elevens engagemang till fortsatt läsning. Inre belöning 

så som personlig återkoppling till det som eleven gör eller läser är bidragande för 

elevens motivation, men en förutsättning är förstås att läraren är väl insatt i elevens 
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kunskap och relation till läsning. En belöning ska helt enkelt vara en drivkraft till att 

vilja prestera bättre (a.a.). Nasiell och Bjärbo (2007:28-29) berör också ämnet belöning 

och de ger anvisningar om att låta eleverna dokumentera sin läsning genom en 

läsdagbok. Eleven ges här chans att skriva lite om boken samt ge den ett betyg. Detta, 

menar författarna, blir som en belöning när eleven själv ser hur många böcker han/hon 

faktiskt läst.  

2.3.1 Läslust och läsförståelse 

Brenna (2013) betraktar läslust och läsförståelse som två separata företeelser som ändå 

har viktiga beröringspunkter. Hon beskriver att det som identifierar om eleven har 

läsförståelse är: beroende av olika kunskaper, strategier och textbaserad avkodning 

inklusive lexikala färdigheter. Även elevens intresse är av betydelse (a.a.). När vi läser 

vill vi också förstå, vilket bör ses som det huvudsakliga målet med läsning anser 

Fridolfsson (2015:197-200). För att skapa sig en förståelse förutsätts det också att 

läsaren har ett driv, en motivation och en lust till att läsa. Utan lust är det svårt att 

komma igång (a.a.). 

Elevens eget aktiva ställningstagande till läsning är av stor betydelse när det 

handlar om att kunna läsa med förståelse menar Taube (2007:62). En effektiv och van 

läsare kan utmärkas genom flexibilitet av strategier i sin läsning. Läsförståelse är något 

som sker i samspel mellan läsare och text och det är läsarens aktiva medverkan som är 

av avgörande betydelse (a.a.). Keen och Zimmerman (2006:62-63) är också inne på 

samma linje då de påpekar att erfarna läsare är metakognitiva, vilket visar sig genom att 

läsarna reflekterar över sitt eget tänkande under tiden som de läser. För att kunna skapa 

denna metakognitiva grund hos elever krävs det att lärare arbetar med 

läsförståelsesstrategier (a.a.). Brodow och Rininsland (2005:56-119) belyser problemet 

med de elever som är duktiga på avkodning, men som inte förstår det de har läst. Här 

måste läraren vara uppmärksam då detta kan leda till att eleverna tappar motivationen 

till läsning.  

2.3.2 Lärarens betydelse för elevers läslust 

Nilsson och Nilsson (1990) anser att det ibland kan vara svårt för lärare att skapa ett 

läsintresse hos en del elever. Läraren måste ha kunskap om barnet och dess mognad, 

intressen och erfarenheter men också om böcker och om litteraturpedagogik. Genom att 

skapa en bokcirkel tillsammans med andra lärare där barnböcker är i fokus, kan givande 

boksamtal som ger värdefullt material och nya infallsvinklar skapas, samtidigt som 
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lärare ökar sin egen läsning. Om lärare vill att elever ska läsa bra, mer och att läsningen 

blir livslång måste också läraren själv läsa. Läraren behöver läsa tyst för sig själv, högt i 

klassrummet och tillsammans med eleverna. Samtal om böcker som läses eller har lästs 

är också en stor del i det utvecklande lärandet och till motivationen av läsning.  

Cremin, Mottram, Collins, Powell och Safford (2007) skriver om ett årslångt 

projekt som gjordes i England, där syftet var att förbättra lärares kunskaper och 

erfarenheter till barnlitteratur. Projektet startades för att hjälpa lärare att öka elevers 

motivation och entusiasm för läsning. Tidigare forskning har antytt att Englands elever 

läser mindre självmant och att de har ett mindre intresse för att läsa jämfört med elever i 

samma åldrar i andra länder. Vidare pekar tidigare forskning också på att det finns 

brister hos lärarna när det gäller kunskap om litteratur för barn i olika åldrar. Lärarna 

saknade också läsvana, då de inte själva var några läsare och upplevde då heller inte 

några speciella läsupplevelser. Detta menar Cremin m.fl. (2007) har inverkan på deras 

pedagogik när det handlar om att väcka elevers lust till att läsa.  

Den rapport som Cremin m.fl. (2007) gjort visade även att lärare behövde mer 

kunskap om barnlitteratur. Vidare visade rapporten på att lärare behöver utveckla sin 

förmåga att med skicklighet kunna använda passande litteratur i undervisningen och att 

arbeta mer med lässtrategier för att öka läsförståelsen hos eleverna. Utifrån detta 

skapade de typer av bokcirklar för att hjälpa lärarna utveckla sina kompetenser. 

Resultatet av projektet visade mycket goda effekter eftersom lärarna ansåg att deras 

kunskap om barnlitteratur hade utvecklats samt att eleverna visade mer entusiasm till 

läsningen i skolan. Lärare påpekade också vikten av presentationen av en bok är för att 

fånga elevernas intresse. Lärarna började efter detta projekt att ändra atmosfären i 

klassrummet samt ordna speciella aktiviteter för att förbättra för elevernas läsmiljö. 

Aktiviteterna innebar ofta att eleverna fick i interaktion med andra utbyta tankar om 

olika böcker. Lärarna ökade även tiden för högläsning i undervisningen samt infördes 

bokprat om böckerna som lästes. Dessutom började eleverna prata mer spontant om 

texter och olika böckers handling. En lärare menade även att dennes egen attityd hade 

förändrats. Istället för att be eleverna hämta nya böcker efter en avslutad bok gavs nu 

tips och idéer till andra böcker för eleverna (a.a.).  

I en artikel som Fletcher, Grimley, Greenwood och Parkhill (2012) gjort angående 

motivation och att förbättra elevers attityder till läsning, framgår det att lärare måste 

vara medvetna om att läsning idag inte anses som häftigt och tufft. Det är därmed upp 
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till läraren att försöka hitta strategier för att göra läsningen rolig och något som kan 

anses som tufft. 

2.4 Strategier för att skapa läslust till skönlitterära böcker 

Enligt Nasiell och Bjärbo (2007:23) krävs det följande för att skapa läslust; 

 Att en vuxen förmedlar litteratur är den viktigaste faktorn när det gäller att väcka ett 

barns lust att läsa. 

 För att kunna uppleva böckernas personer som riktiga, levande människor måste 

man kunna känna igen sig själv i dem. 

 Barn behöver ha tillgång till mycket böcker, få chansen att höra dem läsas högt och 

få tid till att läsa själva (Nasiell & Bjärbo 2007:23). 

Ett varierat arbetssätt när det handlar om läsning är att föredra menar Amborn och 

Hansson (1998). Skolan måste därför ge utrymme för såväl högläsning som individuell 

lustläsning (a.a.). 

Läslust kan utvecklas genom bilderböcker och romaner som bidrar till tankar och 

diskussioner där eleverna ges möjlighet att tillsammans reflektera över en text menar 

Fletcher m.fl. (2012). Författarna menar att barn blir mer och mer engagerade i 

litteraturen desto mer de får använda och skapa fantasi. Fantasi och inlevelser tenderar 

till att barnens sociala och individuella förståelser utvecklas. Av vikt är också att skolan 

erbjuder tillgång till åldersrelaterade böcker både i klassrum och i skolbibliotek. Att 

komma åt intressanta böcker ska vara enkelt (a.a.). Detta är även något som Cremin 

m.fl. (2007) antyder. De anser att i takt med hur samhället förändras måste även skolan 

utvecklas och uppdateras. Lärare bör ta reda på vad som är populärt att läsa hos elever 

och skolan bör också vara rustad med varierad litteratur med tanke på vad som 

intresserar eleverna, samtidigt som materialet bör finnas lättillgängligt. Det som 

intresserar eleverna väcker också lust menar Cremin m.fl. (2007).  

Fletcher m.fl. (2012) framhöll även att lärarna ska erbjuda eleverna att kunna läsa 

i helklass, grupp och individuellt. Forskningen explicerade även på att elever behöver 

stödet av läraren för att inte tappa läslusten. 

2.4.1 Bokval 

Nasiell och Bjärbo (2007:19-20) påpekar betydelsen av att respektera barnets bokval. 

De menar att lärare och föräldrar bör vara försiktiga med att introducera böcker till 

barnen, då det i vissa fall kan kännas som ett tvång för barnet att läsa just den boken. 

Det är vanligt att lärare väljer böcker utifrån egen erfarenhet och vad som är populärt 
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just nu. Det betyder inte säkert att detta är böcker som motiverar eleverna till läsning 

menar Chambers (1993:78-85). Han menar att det istället är viktigt som lärare att ställa 

sig frågor som, ”vad behöver ett barn läsa? […] Vilka texter gör det möjligt för ett barn 

att så småningom ta itu med våra stora moderna romanförfattare” (Chambers 1993:84). 

För att kunna svara på dessa frågor behöver läraren samarbeta med sina kollegor och 

föra samtal. Genom lärarsamtal kan svaren diskuteras fram och eleverna och deras 

intressen av olika böcker hamnar på så sätt i fokus. En annan viktig del i att välja böcker 

handlar om att veta vad barnet tidigare har läst eftersom ny läsning för barnet nämligen 

kräver en förförståelse. Det handlar också om att läraren måste ha en förståelse för 

barnet, barnets bakgrund och intressen (a.a.). 

2.4.2 Högläsning 

Undervisningen i svenska ska ge eleverna möjlighet att möta skönlitteratur och i det 

avseende är högläsningen inte att förringa menar Körling (2012:29-47). Att möta 

skönlitteratur genom högläsning erbjuder eleverna att utveckla sitt tänkande, lyssnande 

och utveckla samspel med texterna. Högläsning skapar inte bara motivation till fortsatt 

läsning, utan erbjuder också en väg in i skriftspråket då läraren artikulera den skrivna 

texten. Kreativitet är annat som högläsning bidrar med. Genom att fantisera och skapa 

inre bilder som i sin tur klargör förståelse för texten är oftast lättare när man får något 

läst för sig. Amborn och Hansson (1998:43) påpekar att utan gemensam läsning kan 

heller inte några gemensamma diskussioner uppstå, inte heller gemensamma skratt 

utifrån bokens galenheter. En annan fördel med högläsning påpekas av Chambers 

(1993:92-94), som menar att högläsning tar lika lång tid för alla och boken får den tid 

den behöver. Genom högläsning och att läsa tillsammans ur en bok påpekar Chambers 

(1993:92-97) att elevernas förmåga till förståelse av texten och en tydligare innebörd av 

boken utökas.  

Om läraren väljer att läsa en längre bok som högläsningsbok finns det en stor 

vinst med att skapa spontant prat efter varje läsning, med syftet  att upprätthålla intresset 

och lusten till fortsatt lystring (a.a.).  

2.4.3 Tyst läsning 

Tyst läsning bör ske varje dag i skolan poängterar Chambers (1993:94). Detta är något 

som Fridolfsson (2015:189-197) också anser, speciellt för de elever som inte har så 

mycket erfarenhet av böcker och läsning. Motiven för att använda sig av individuell tyst 

läsning i undervisningen kan vara många. Det främsta skälet är att ge eleverna lust och 
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nyfikenhet om böcker och läsning, men även att det därefter skapas en 

avkodningsförmåga och till slut även läsflyt och läsförståelse.  Ordförrådet och den 

språkliga förmågan är också fenomen som utvecklas hos eleven genom tyst läsning. 

Eleverna lär sig även se hur meningar och texter är uppbyggda (a.a.).  

Under denna form av läsning väljer eleverna ofta böcker själva utifrån sitt eget 

intresse. Vissa elever har svårt att välja vilken bok han eller hon vill läsa, varför det då 

är bra om läraren gör avvikelse och någon gång väljer ut en lämplig bok som hela 

klassen ska läsa. Detta kan bidra till motivation och lust (Chambers 1993:94).  

Den fria, tysta läsningen har enligt Fridolfsson (2015:189-190) visat sig ha en 

betydande roll i undervisningen. Författaren går så långt så att hon anser att den bör 

finnas med i de planerade undervisningstimmarna eftersom det är en viktig del i 

elevernas utveckling angående läsförmåga.  

2.4.4 Samtal 

Nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man läst (Chambers 1993:17). 

Chambers (1993:13-17) menar att vi påverkas av varandra. Vi ser upp och respekterar 

personer som visar oss lärdom och handling och för många finns det en önskan om att 

lyssna och ta efter. Samtal om litteratur kan ses som ett gemensamt begrundande, där 

eleverna genom samtal får möjlighet att forma de tankar och känslor som har dykt upp 

under läsningen.  

Att introducera en bok är en konst menar Amborn och Hansson (1998:32-40), 

men om läraren gör det med omsorg ger detta viktiga resultat senare. En bra 

introduktion av en bok kommer med största sannolikhet att skapa ett stort intresse hos 

eleverna. Genom att föra ett samtal om boken innan den läses hjälper läraren eleverna 

med att skapa sig en förförståelse. Förförståelse är en betydande del, alldeles särskilt för 

de elever som inte har någon läslust samt för elever med osäkerhet eller svårigheter av 

läsning. 

Fletcher m.fl. (2012) tar upp associationen mellan sociokulturell teori och 

läsinlärningen. De anser att i skolan är denna teori framträdande på det sätt att eleverna 

lär av varandra då lärare ger eleverna utrymme att diskutera och dela erfarenheter. I 

deras undersökning gavs lärare möjlighet att tillsammans med elever diskutera, 

debattera olika texter för att ge eleverna bättre förståelse, motivation och attityder till 

läsning. Detta gav resultat då eleverna visade en ökad motivation till läsning. 
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2.5 Teori  

Studien grundar sig på en konstruktivistisk och en sociokulturell teori. Jean Piaget är en 

betydande forskare av barns utveckling och utbildning. Han är den person som 

företräder den kognitiva utvecklingen som kallas för konstruktivism.  Det 

sociokulturella perspektivet har sitt ursprung hos Lev Vygotskij som beskriver barns 

utveckling, lärande och språk. Den sociokulturella teorin handlar således om hur 

människor tar till sig och utvecklar förmågor tillsammans. 

 

2.5.1 Jean Piaget 

Jean Piaget var en utvecklingspsykolog och pedagog som ansåg att barn följde ett 

mognads- och utvecklingsmönster som innebar att varje steg i tänkandet bygger på det 

som tidigare är inlärt. Förförståelsen är viktig för att komma vidare i utveckling. Piaget 

framhåller även betydelsen av begreppsbildningen som redskap för tänkandet. Han 

ansåg att skolan hade i uppgift att erbjuda eleverna olika arbetsformer som stimulerar 

barnen till egna initiativ. Det avgörande för Piaget var att framhäva individens egen 

motivation och utforskning till utveckling, han bedömde att lära är detsamma som att 

upptäcka (Lundgren, Säljö & Liberg 2010:162-172).  Piaget (1976:77-78) påpekar att 

det krävs övning för att nå färdighet. Övning handlar dessutom om att ge barnet 

möjlighet att utforska och experimentera, vilket han menar handlar om 

tankeoperationer. Han beskriver en tankeoperation enligt följande:  

(…) en tankeoperation är en handling i ordets fulla mening och en handling som man 

införlivat i sitt inre och samordnat med andra handlingar av samma typ enligt precisa 

samordningsstrukturer (Piaget 1976:78). 

 Barnet behöver också tillsammans med andra en växelverkan av tankar och idéer för att 

utvecklas.  (a.a.).  

2.5.2 Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij hade ett stort intresse för tänkandet och språkets utveckling. Han 

framhäver språket som ”redskapets redskap” och med det menade han att språket är vår 

partner i nästan allt vi gör. Dessa språkliga redskap utvecklas genom kulturella 

gemenskaper, då det handlar om att tänka och kommunicera men för att klara av det 

använder sig människan av kulturella redskap, exempelvis böcker (Lundgren m.fl. 

2010:187). 
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 Vygotskij (2001:391-474) menar att medvetandet är dialogiskt då tänkandet är en 

förmedlande funktion till språket. Det är elevens tänkande som utgör en social process 

och det är här igenom inlärning och utveckling sker (a.a.). Människans fantasi är en 

viktig förmåga eftersom den ligger till grund för det kreativa tänkandet och människan 

kan även utifrån tidigare erfarenheter skapa nya tankar och olika tankekombinationer, 

vilket är av avgörande betydelse för att kunna fantisera. Vygotskij påpekar också vikten 

av att ha ett stort ordförråd. Människan erövrar språket genom interaktion med andra 

och på så sätt underlättar ett utvecklat ordförråd intagandet av ny information och ny 

kunskap (Lundgren m.fl. 2010:183-195).  

3 Metod  

I följande avsnitt presenteras valda undersökningsmetoder samt urval av deltagare. 

Avsnittet beskriver även genomförande, bearbetning och tillförlitlighet. 

3.1 Analysmetod 

Undersökningen är en empirisk studie med hermeneutisk ansats. Det innebär att 

analysen kommer göras utifrån tolkningar, hermeneutik är en forskningsansats som 

lämpar sig när forskaren vill ta reda på vad vissa företeelser och handlingar har för 

betydelse för människor (http://www.infovoice.se/fou/).  

Studien utförs genom en kvalitativ metod med intervjuer. Johansson och Svedner 

(2010:34-35) förklarar att en sådan undersökning bygger på att förstå och analysera ett 

mindre antal aktörers åsikter och begreppsförståelse. Empiriska studier utförs ofta 

utifrån en kvalitativ metod där innehållet är beskrivande undersökningar (a.a.). Det 

insamlade materialet består oftast av intervjuer och observationer som måste analyseras 

och tolkas menar Descombe (2009). Trost (2010:25-37) menar att en kvalitativ metod är 

lämplig när forskaren vill förstå människors sätt att resonera och varför de handlar på ett 

visst sätt. Genom att använda sig av en kvalitativ metod med informella och personliga 

intervjuer blir materialet mer förståeligt. Forskaren kan på så sätt skapa möjlighet att 

upptäcka mönster av upplevelser och erfarenheter. Dock ska val av metod ske i 

anslutning till den bakgrund forskaren har och till de frågeställningar som forskaren vill 

undersöka.  
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3.1.1 Metodkritik 

Johansson och Svedner (2010:34-41) påpekar att god intervjuteknik är betydelsefullt för 

att få ett bra resultat. Det är viktigt att tänka på att den som blir intervjuad ska lämna ut 

sina personliga erfarenheter och ställningstaganden och därmed har intervjuarens 

forskningsetik en stor betydelse. Aktören måste känna sig bekväm och respektera syftet 

med undersökningen för att ett bra resultat ska kunna uppnås. Detta är något jag har 

tagit hänsyn till då jag i det utskickade missivbrevet förklarat undersökningen syfte 

samt de forskningsetiska principerna för min undersökning.  

Johansson och Svedner (2010:35-46) poängterar även vikten av att 

frågeställningarna noggrant bör analyseras så att forskaren kan få ett resultat. Dessutom 

bör kvalitativa undersökningar med intervju som metod kompletteras med andra 

metoder. Jag har i detta fall valt att använda mig av två olika intervjugrupper. Egna 

åsikter och erfarenheter bör forskaren vara försiktig med menar Denscombe (2009) då 

de kan påverka tolkningen av analysen.  Jag har därför gjort en neutral kartläggning av 

det insamlade materialet och inte blandat in mina egna åsikter och intressen. Däremot 

har jag utifrån kartläggningen gjort en resultatdiskussion som innefattar mina tolkningar 

av lärare och elevers svar kontra tidigare forskning samt egna reflektioner. 

3.2 Urval och datainsamlingsmetod 

3.2.1 Urval 

Jag valde att göra ett bekvämlighetsurval eftersom studien var begränsad. Trost 

(2010:137-142) påpekar att det ofta är en använd metod som är praktisk för att få ett 

strategiskt urval. Då tiden var knapp ansåg jag att det var en fördel att undersöka lärare 

och elever som jag tidigare varit i kontakt med och som känner igen mig, vilket kunde 

bidra till mer avslappnande intervjuer. Doverborg och Pramling (2000:26-29) menar att 

det inte bara är frågorna och elevernas svar som är av betydelse när man intervjuar barn, 

utan den kontakt som skapas med eleven är av lika stor betydelse (a.a.). Urvalet består 

av tre lärare och fyra av deras elever, ett fall av tre, som blivit intervjuade. Trost 

(2010:141-143) förklarar att det är en fördel att inte välja för många intervjuer eftersom 

materialet kan bli för svårt och ohanterligt. Eleverna utsågs genom ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att forskaren låter någon annan ge förslag på passande aktörer 

(a.a.). Jag gav därför i uppdrag till respektive lärare att välja ut deltagare som är 

lämpliga för undersökningens syfte, det vill säga såväl elever som har intresse och som 

inte har ett så stort intresse för läsning.  
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3.2.2 Datainsamlingsmetod 

I den här studien har jag valt att använda mig av två olika informantgrupper, nämligen 

lärarintervjuer och elevintervjuer.  

Genom att använda lärarintervjuer ansåg jag att jag kunde få fram konkret och 

relevant kunskap om hur lärare gör för att motivera elever till läsning. Elevintervjuer 

användes för att få fram elevernas tankar om hur de själva känner sig motiverade till att 

läsa skönlitterärt samt om och hur de anser att läraren motiverar dem. Johansson och 

Svedner (2010:34) anser att intervjuer som metod i en kvalitativ undersökning kan vara 

direkt användbar i läraryrket. Anledningen är att ur intervjuerna kan elevers attityder, 

intressen och kunskaper komma fram.  

Jag har valt att intervjua eleverna enskilt då jag ville få fram hur det enskilda 

barnet upplever läslust i skolan. Doverberg och Pramling (2000:29) anser att enskilda 

intervjuer är att föredra när forskaren vill ta reda på hur eleven uppfattar ett visst 

fenomen.  

Intervjufrågorna är ställda som öppna frågor men från ett färdigt ämnesval (se 

bilaga C och D). En sådan intervjumetod kallar Trost (2010) för kvalitativa eller 

semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har ett fokus och ett syfte som forskaren 

vill lära sig mer om. Intervjuerna bygger också på data som tolkas och analyseras 

utifrån ett teoretiskt perspektiv. Genom att ställa öppna frågor får deltagarna möjlighet 

att svara utifrån sina egna åsikter och erfarenheter; det finns alltså inga givna svar. 

Öppna frågor ställs även för att jag som intervjuare ska få så sanningsenliga och 

konkreta svar som möjligt samt för att kunna ge deltagarna chans att förklara utifrån 

frågeställningarna.  

Trost (2010) påpekar vikten med motivation för barn som blir intervjuade. Det har 

jag försökt ta hänsyn till då jag gjort frågorna enklare och lite mer konkreta för eleverna 

för att gynna förståelse och för att uppleva intervjun intressant. Doverborg och Pramling 

(2000) menar att vill man veta vad och hur barn tänker är det viktigt att ställa frågor där 

de behöver tänka. Miljön är också betydelsefull när en intervju ska hållas med elever. 

Det ska ske på en lugn plats där eleven kan tänka och fokusera, annars är det lätt att 

eleven tappar intresset (a.a.).  

3.3 Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen började med att jag mejlade ut missivbrev till de tre 

lärare som jag var intresserad av att genomföra intervjuer med. I mejlet bifogades även 
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ett missivbrev till vårdnadshavare för de elever som kom att bli aktuella att intervjua. 

Jag fick svar ganska omgående av samtliga lärare att de var intresserade av ämnet och 

att de var villiga att ställa upp. De skickade även ut missivbreven till de elever som de 

valts ut i klassen.  

3.3.1 Intervjuerna 

Jag började varje intervjutillfälle att i klassrummet, på varje skola presentera varför jag 

var där och vad jag behövde ha hjälp med. Jag förklarade också att denna gång behövde 

jag endast hjälp av 3-4 elever.  

Platserna där intervjuerna skedde var i ett avskilt rum, där det rådde tystnad 

runtomkring. Jag småpratade lite först med eleverna om deras fritidsintressen för att 

skapa ett förtroende. Innan jag började med att ställa frågorna förklarade jag än en gång 

syftet med frågorna och undersökningen. Jag förklarade också för eleven att om han/hon 

inte vill fortsätta så skulle vi stoppa. Därefter frågade jag om det var okej att spela in 

våra röster på min mobiltelefon och efter klartecken från eleven började jag lugnt ställa 

frågorna.  

Samtalen varade i ca 10-15 minuter per elev. Innan vi var klara frågade jag eleven 

om han eller hon ville ställa någon fråga till mig. Därefter erbjöd jag eleverna att få höra 

en liten del av inspelningen. Slutligen tackade jag var och en av eleverna och bad dem 

även hälsa och tacka till deras föräldrar som också godkänt att jag fick möjlighet att 

göra intervjuerna. 

Intervjun med läraren skedde på liknande platser som med eleverna, det vill säga 

en lugn och avskild plats. Jag började även här att presentera ämnet och syftet med 

undersökningen. Jag nämnde de etiska principerna samt ställde frågan om det gick bra 

att göra en inspelning. Därefter påbörjade jag intervjun.  

Då intervjun med läraren var mer djupgående tog intervjutillfällena längre tid, ca 

30 minuter. Efter att intervjun var avklarad tackade jag läraren för medverkan och 

erbjöd henne att läsa studien när den var klar.  

3.4 Etiska överväganden 

I respekt och hänsyn till de personer som valt att delta i undersökningen har 

Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav för etisk forskning tagits i beaktning. 

Det första etiska kravet för forskning är informationskravet som handlar om att 

informera deltagande om studiens syfte, deltagarens uppdrag samt frivillighet att delta. 

Nästa krav, som är samtyckeskravet, innebär att deltagaren har rättigheten att själv 
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bestämma över sin medverkan och kan närsomhelst avbryta sitt deltagande. I detta krav 

ingår också samtycke ifrån vårdnadshavare om barn är deltagande i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet är ett krav som klarlägger sekretessen. Det sista etiska kravet 

berör insamlad data och kallas nyttjandekravet. Insamlad data får inte användas i andra 

ändamål än vad som beskrivits för den deltagande utan godkännande. Jag har tagit 

hänsyn till dessa krav genom de missivbrev (se bilaga A och B) som mejlades ut till de 

utvalda lärarna och även till vårdnadshavare då samtyckeskravet kräver det då eleverna 

är under 15 år samt via den muntliga information jag gav vid varje separat 

intervjutillfälle. 

3.5 Tillförlitlighet  

Trost (2010:132-134) anser att reliabilitet i kvalitativa studier är svårt att nå. I 

kvalitativa studier, där dessutom intervjuer används som metod, innebär svårigheter 

med att kunna mäta variabler då människor inte är standardiserade. Människor är alltid i 

inbegripna i en förändringsprocess eftersom vi är aktiva och gör val i våra handlingar. 

Likaså gäller det trovärdigheten i kvalitativa intervjuer. För att få fram trovärdighet i 

kvalitativa studier måste forskaren vara konsekvent i sina frågeställningar samt få fram 

relevanta resultat. Det gäller också att den som utför intervjun inte framhålla sina egna 

åsikter,  då det kan påverka hur den intervjuade personen svarar. För att nå en reliabilitet 

i kvalitativa studier menar Johansson och Svedner (2010:97) att materialet måste 

samlats in på samma sätt samt att intervjufrågorna täcker syftet och frågeställningarna i 

studien. För att få en större tillförlitlighet när studien involverar barn anser Doverberg 

och Pramling (2000:51-52) att det är bra att ställa om vissa frågor men då omformulera 

dem eller ställa följdfrågor. Detta kan då visa om barnet förstått frågorna samt spegla 

genuina svar.  

I min studie har jag medvetet försökt vara konsekvent angående hur jag ställt 

frågorna till intervjupersonerna för att inte betona mina egna åsikter. För att uppfylla 

syftet och undersöka frågeställningarna har jag formulerat intervjufrågorna på ett 

neutralt och öppet vis med avseende att inte leda in informanterna på ett visst spår. Då 

det endast är jag som utfört intervjuerna och jag har försökt att göra dem på så likt sätt 

som möjligt, anser jag att studien uppfyller den trovärdighet och den tillförlitlighet som 

går att uppnå.  
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4 Resultat  

I resultatavsnittet presenteras lärarnas och elevernas svar och resonemang utifrån de 

ställda frågorna. Lärarna är alla kvinnor och jag har valt att namnge dem som Alfa, Beta 

och Zeta. De deltagande eleverna är blandat pojkar och flickor. Ifrån Alfa och Zeta 

deltar fyra elever och ifrån Beta deltar tre elever.  

Alla lärare arbetar på mindre skolor, en av dem är en kommunal skola och de 

resterande två är friskolor. Alfa har 14 elever i sin klass; hon anser att 12 av dem har 

läslust. Beta som har 29 elever i sin klass anser att hon har cirka 15 stycken elever med 

läslust. Zeta har 23 elever i sin klass varav 19 anses ha läslust.  

Lärarna har arbetat olika lång tid som lärare och de har alla ett stort intresse för 

läsning. Lärarnas egen motivation och lust till läsning var i perioder beroende på hur 

mycket tid och utrymme det finns till läsning. Alla lärarna läser mest under lov och 

ledighet.  

4.1 Hur tolkas begreppet läslust 

4.1.1 Lärarna 

Alla lärarna ser begreppet läslust som ett viktigt begrepp. De var även rörande överens 

om att det handlar om att läsaren läser av egen vilja och motivation, det vill säga att 

personen läser även när den inte måste. Läslust är bara positivt menar Zeta.  Hon vill att 

eleverna ska vilja läsa av egen vilja, att de ska läsa och få känslan av hur härligt det kan 

vara att läsa. Lärarna anser att de har en viktig uppgift när det handlar om läslust. Beta 

anser att det är människorna som finns runtomkring som måste skapa läslusten hos 

barnen och däribland förstås läraren. Hon menar också att en del elever har det med sig 

när de börjar skolan men en del inte. Här har vi en viktig roll som lärare genom att stötta 

och vägleda eleven till lust att läsa. Alfa anser även hon att det är lärarens uppgift att ge 

elever förutsättningar till att eleven ska bli positiv och fånga läslusten. Alla tre lärarna 

poängterade läsningens betydelse genom att utrycka sig på följande sätt: 

Läsning är grunden till allt och det är jätteviktigt att man får läslust. Har man kommit en bit i 

läsningen när man lämnar trean så har man grunden. Man kommer klara sig bättre i livet. Om 

eleven är negativ så är det vårt jobb att försöka ändra på det och ge dem den förutsättningen 

(Alfa).  

Läsningen och lusten till läsning är grunden för alla ämnen. Till exempel, om du ska läsa om 

Judendomen så krävs det att du har en lust och vilja att läsa om det. Har du inte läslust tränar 
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eleven inte på att läsa och då tränar de inte heller på läshastighet, avkodning, ordförståelse. 

De kommer liksom inte vidare (Beta).  

Jag vill att dem ska lära sig läsa för att få in känslan av hur härligt det kan vara att läsa men 

självklart också för att klara alla ämnena. Annars blir det tufft för dem. Man vill att dem ska 

vilja av egen vilja (Zeta).  

 

På frågan hur en elev kan beskrivas som har läslust ansåg lärarna att det var en 

elev som gärna och ofta tog upp sin lådbok och läste länge. Zeta menar att ibland är det 

lättare att se och upptäcka de som har mindre läslust. Dessa elever brukar hitta små 

undanflykter vid lässituationerna ”När vi läser på morgonen ser man elever som alltid 

behöver dricka, byta bok eller har läst ut en bok på fem minuter. Dessa barn har ingen 

motivation till läsning”. Beta påpekar att elever med läslust gärna pratar om böcker som 

han/hon läst hemma eller på skolan. Elever med läslust brukar heller inte ha problem 

med att finna lagom avancerade böcker. De vet vilka böcker de behärskar och ser mer 

på innehållet än på bokens tjocklek. Hon påpekar även att en elev med läslust ofta har 

uthållighet och kan hålla fokus.  

Läslust spelar också roll när eleven ska lära sig läsa menar Beta. Har eleverna inte 

läslust och motivation tränar inte heller eleven på att läsa och mister då träning av 

läshastighet, avkodning och ordförståelse. Eleven får heller inte möjlighet att kunna 

skapa läsförståelse. Tycker eleven däremot att det är roligt att läsa, skapas en snabbare 

förståelse till texten anser alla tre lärarna. Zeta framhåller att lusten till läsning är 

mycket mindre hos de elever som inte har kommit så långt i sin läsutveckling. Det blir 

roligare när man förstår, menar Zeta. 

Alfa anser att även lyssnandet är en form av läslust. Hon menar att det alltid finns 

elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling och kanske inte heller skapat lusten 

till läsning, men då kan lusten till att lyssna finnas där. Här är högläsningsboken en 

viktig faktor.  

4.1.2 Eleverna 

Eleverna fick beskriva vad de tänkte på när de hörde ordet läslust. Alla elever svarade 

på liknande sätt att det handlar om att läsa och att personen tycker det är kul att läsa. En 

elev ifrån Alfas klass ansåg också att det handlade om att lyssna när någon annan läser, 

” Det handlar nog om läsning och att man kan lata sig när någon annan läser”. Alla 

eleverna såg sig själva som bra eller någorlunda bra läsare.  
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Att läsning är viktigt upplevde alla eleverna som blev intervjuade. Eleverna ansåg 

att det är viktigt att kunna läsa då de blev äldre, annars blir det svårt med både 

utbildning och arbete. Ur Betas klass förklarade en elev ”man lär sig fler ord när man 

läser, man lär sig stava orden. När man läser längre förstår man bättre. Man får lättare 

att skriva om man vet vad det betyder”, därför är det bra att läsa. 

Fyra av elva elever tyckte även att det är viktigt att tycka om att läsa men i 

huvudsak är det viktigast att kunna läsa. 

4.2 Lärarnas strategier för att skapa läslust till skönlitteratur i 

undervisningen 

4.2.1 Lärarna 

Klasserna ser alltid olika ut, det finns alltid elever som är omotiverade och inte har 

någon lust till läsning menar alla de intervjuade lärarna. Att läsa mycket är oftast 

grunden för att skapa läslust påpekar Alfa och Beta. Alfa menar också att det kan vara 

bra att smyga in läsning lite överallt i undervisningen. Beta anser att det behövs 

förklaras för eleverna varför det är viktigt att kunna läsa.  Hon menar att det är viktigt 

för att kunna skapa en motivation för eleverna. Ibland kan det även behövas någon form 

av belöning. En annan viktig del för att skapa lust till läsandet är att se till varje individ, 

vad just den eleven behöver och är intresserad av. Böcker ska vara lättåtkomliga 

påpekar Alfa, de ska vara synliga så att eleverna lockas till läsning. Alla tre lärarna har 

böcker synliga i klassrummet och dessa böcker lånar de ifrån kommunens bibliotek. De 

har också ett skolbibliotek som eleverna har fri tillgång till. Alfa har i sin planering ett 

biblioteksbesök en gång i veckan till skolans bibliotek. Denna tid går de tillsammans. 

Skolbiblioteket där Zeta arbetar har en personal som befinner sig i biblioteket tre dagar i 

veckan för att stötta eleverna i val av böcker. Högläsningsboken är ett bra sätt att 

motivera och väcka lusten till att vilja läsa anser både Alfa och Beta. Högläsning är 

något som alla tre lärarna använder i sin undervisning. Zeta har dock åsidosatt 

högläsningen för tillfället eftersom tiden prioriterats till annat, medan Beta finner 

högläsning och bokserier som en drivkraft till fortsatt läsning hos eleverna.  

Högläsning använder jag framförallt som strategi för att skapa läslust. Eleverna läser gärna 

om en bok som vi tidigare läst som högläsningsbok. Att använda sig av olika serie är också 

bra. Som lärare kan du läsa en eller två sen kan dem låna resten av serien. Presentera nya 

böcker och läsa lite utdrag.  Att vara en förebild för läsning, att läsa en bok själv när dem 

läser eller att hitta andra läsförebilder som läser är också strategier att använda (Beta).  
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Bokserier är något som alla tre lärarna dra nytta av i högläsningen. Val av 

högläsningsbok är det lärarna själva som gör men alla tre låter eleverna få önska böcker. 

Hur lärarna sedan väljer skiljer sig lite åt. Alla tre försöker hitta böcker av lite olika 

genrer för att alla ska få något som de gillar och är intresserade av. Alfa väljer utifrån 

vad som brukar ligga i elevernas intressen samt försöker få in några traditionella böcker. 

Beta tar gärna tips ifrån andra så som bibliotek och internet. Zeta försöker hitta 

spännande böcker där både pojkar och flickor finns i huvudrollen.    

Bokpresentation och läsa lite utdrag från olika böcker anser Beta också är en 

strategi som kan användas för att få upp lusten till att vilja läsa mer skönlitterärt. Alfa 

planerar emellanåt att eleverna ska läsa en kvart om dagen hemma. Därefter låter hon 

eleverna presentera de lästa böckerna för varandra. Att finna böcker som passar 

eleverna är en viktig faktor till att nå läslust anser alla tre lärarna. Dock kan det ibland 

vara svårt att hitta passande böcker för elever som inte har kommit så långt i 

läsutvecklingen. Det blir lätt att böckerna är lite för fjantiga menar, Alfa.  

Boksamtal är något som Beta använder sig av för att få elevernas lust och 

förståelse att öka. Prat om böcker och boksamtal är något som framförallt används av 

Alfa och Beta. Zeta får in lite bokprat och samtal genom En läsande klass, annars är det 

mest spontana samtal om böcker som kommer. Både Alfa och Beta gör presentationer 

om böckerna som de tänkt använda som högläsningsbok, även en sammanfattning och 

diskussion om boken brukar ske när boken är utläst. Dock tror Alfa att detta kan göras 

mycket mer. Genom en bättre kontakt med biblioteket samt att få en bibliotekarie att 

komma till skolan och presentera nya barnböcker tror hon kan vara till glädje för 

eleverna och ge mer stimulans till att vilja läsa mer. Beta och hennes klass är med i ett 

projekt som heter Bokjuryn. Här läser klassen ett antal böcker och därefter röstar 

eleverna om vilken bok som var bäst. Det finner hon ger motivation hos eleverna att 

vilja läsa.  

Tyst läsning i form av bänkbok samt att arbeta med materialet, En läsande klass, 

förekommer hos alla lärarna. Materialet erbjuder mycket prat om böcker och om olika 

förståelsestrategier. Parläsning och gemensamläsning är förekommande hos Alfa och 

Beta. Zeta har engagerat sina elever i en speciell applikation via Ipad som hon använder 

för att träna läsförmåga och för att öka lusten till läsning. Lärarna uppger att de planerar 

att använda cirka 40-60 minuter/dag till skönlitterär läsning, oftast i form av tyst läsning 

och högläsning.  
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Zeta anser att ett varierande utbud av böcker är viktigt. Att också använda 

litteratur i alla ämnen inbjuder till läslust, ”Jag försöker skapa motivation och lust till 

läsning genom varierad läsning och att använda det i alla ämnen så att eleverna kanske 

fastnar för något”. Detta finner även Beta är ett bra sätt att skapa läslust i 

undervisningen. Intresset spelar stor roll för vilka böcker eleverna väljer, anser alla 

lärarna. Eleverna väljer gärna att läsa skönlitterära böcker i skolan. Dock kan 

faktaböcker vara en sporre in i läslusten anser alla tre lärarna. För de elever som inte har 

så mycket erfarenheter eller motivation kan en faktabok om deras intressen var ett sätt 

att sätta fart på motivationen. ”Man måste tänka att alla vägar till läslust är bra”, menar 

Alfa. Beta och Zeta påpekar dock att det finns ett dåligt utbud med bra och lätta 

faktaböcker för yngre elever. 

Angående miljön vid lässituationerna är det ingen av lärarna som lägger ner 

mycket tid på att göra det extra behagligt för eleverna. Alfa påpekar att det är bra att 

skapa möjlighet till att alla kan läsa samtidigt och se till att det finns grupprum eller 

andra platser att tillgå, så att eleverna tillåts att läsa både enskilt och i grupp. Dock har 

hon en soffa i klassrummet som eleverna gärna får sitta i. De andra två lärarna låter sina 

elever sitta på sina platser i klassrummet då de ska läsa. Zeta har oftast halvklass när det 

är tyst läsning.  

Andra strategier för läslust, så som olika belöningar användes av alla lärarna. 

Främst var det i form av läsfigurer. Eleverna målar och skriver om boken på en bit av 

figuren som sedan som sätts upp i klassrummet eller i korridoren. Genom dessa figurer 

kan eleverna själva upptäcka hur mycket de har läst under en viss tid. Efter aktiviteten 

brukar det dessutom anordnas någon form av festlighet. Klistermärken är också något 

som Alfa och Beta använder sig av för att motivera eleverna till lust att läsa. Alfa 

poängterar även att belöning är ofta något som hon kommit överens om tillsammans 

med eleverna.  

4.2.2 Eleverna 

Alla deltagande elever tycker att det är roligt att läsa och de flesta anser att det blir som 

roligast när de förstår bokens innehåll och handling. En elev från Betas klass säger, 

”Man kommer in i en helt ny värld och det tycker jag är väldigt roligt. Det finns inget 

som är tråkigt”. Spännande och humoristiska böcker var också något som framkom för 

att göra läsningen mer intressant och rolig. Om det finns bilder i böckerna är det lättare 

att ibland hänga med och förstå texten menar en elev ifrån Alfas respektive Betas klass. 



 

 

 
23 

Två av eleverna i Zetas klass anser att det är roligt att läsa när de också får läras sig 

något som när de läser faktaböcker.  

Det som är roligt är att lära sig saker, som när man läser fakta böcker.  

Roligt är att jag gillar böcker som är lite läskiga men slutar glatt. Sen läser jag älvböckerna 

och där är det lite fakta i slutet om djur. 

Många av eleverna hade svårt att komma på något som kunde vara tråkigt eller jobbigt 

med att läsa. Två av eleverna, varav en från Alfas och en från Zetas klass ansåg dock att 

det kunde finnas svåra ord i en del böcker och att om de läste för länge kunde de bli 

väldigt trötta.  

Om eleverna själva får välja vad de vill läsa blir det i de flesta fall skönlitterära 

böcker eller som eleverna uttrycker det, vanliga böcker. Nedan följer några citat på hur 

vissa av eleverna svarade på frågan om vilka böcker de helst läste: 

Vanliga böcker som Nellie Rapp och häst böcker (Alfas elev).  

Vanliga böcker, spännande. Typ som Ödehuset och sådana (Alfas elev). 

Mest vanliga böcker, så som Lasse Maja (Betas elev). 

Riddarskolan och vanliga böcker (Zetas elev). 

Vanliga kapitelböcker mest. Ibland faktaböcker (Zetas elev). 

En elev från Alfas klass och en elev ifrån Zetas klass väljer dock att läsa tidningar, så 

som Kalle Anka istället. I dessa klasser fanns det också någon elev som heller läste 

faktaböcker än skönlitterära böcker.   

Alla elever vill att det ska råda tystnad runt om dem när de ska läsa. Annars är det 

svårt att koncentrera sig och kunna fokusera på boken antydde flera av eleverna. 

Platserna där eleverna helst sitter när de läser varierar. Alfas elever väljer gärna att sitta 

på sin egen plats i klassrummet eller i soffan, medan eleverna i Betas klass kunde tänka 

sig att flytta ut från klassrummet och sitta i biblioteket eller i ett extra rum som de har 

tillgång till. Zeta hade två elever som gärna ville sitta i klassrummets tillhörande 

grupprum och två elever som gärna var kvar inne i klassrummet och läste. 

Betas elever gör alltid en bokrapport efter det att de har läst färdigt en bok. 

Bokrapporten sparar de och samlar för att senare kunna gå tillbaka och titta på vilka 

böcker de har läst, förklarar en av eleverna. Alfas klass håller på att bygga en läslarv. 

Två av eleverna förklarar att de målar en kroppsdel och skriver bokens namn, författare 

och sitt eget namn. Därefter hängs delen upp i klassrummet och bildar kroppen till 

larven. Zetas elever går oftast till biblioteket för att låna en ny bok. En av eleverna 
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berättar att ibland görs en muntlig bokrapport till läraren innan de går och lånar en ny 

bok.  

4.3 Lärarens betydelse för att skapa läslust hos eleverna 

4.3.1 Lärarna 

Alfa och Beta påpekar att det är viktigt med förebilder för de yngre eleverna och att i 

skolan är det lärarna som ska vara förebilder för eleverna. Beta menar att som läraren 

själv kan läsa när eleverna har tyst läsning, för att göra läsning intressant och visa att 

man själv tycker det är kul. Alfa anser också att det är viktigt att berätta att man själv 

läser och vad man läser och göra det naturligt för eleverna.  

Genom en bra kontakt med biblioteket ansåg Alfa och Beta att de får flera bra tips om 

bra och passande böcker till de åldrar de arbetar med. Beta är engagerad i en 

biblioteksgrupp för skolor där olika boktips presenteras. Hon uppdaterar sig själv också 

genom internet. 

”Jag är med i en biblioteksgrupp för skolan där boktips presenteras. Jag har en bra kontakt 

med en bibliotekarie som kommer med tips på nya böcker. Bokjuryn och mycket bloggar. På 

Youtube finns det även elever som recenserar olika böcker” (Beta)  

Alfa tittar gärna i facktidningar och reklam ifrån olika förlag om nya böcker. Hon 

påpekar att även barnen är bra på att tipsa om böcker, detta är något som även Zeta 

håller med om.  

Jag är ganska ofta på biblioteket i Lyckeby och lånar böcker till klassen och får då lite koll 

på vad som är nytt. Bibliotekarierna är duktiga och tipsar om nyinkommet. Läser också i våra 

facktidningar och den reklam som skickas ut från olika förlag om nya böcker. Barnen är 

också bra på att tipsa om vad de läser just nu (Alfa). 

Jag är inte så mycket insatt, lyssnar mest på barnen vad dem gillar. Mycket serier som är 

populära (Zeta). 

 

4.3.2 Eleverna 

Samtal och diskussioner om böcker i undervisningen förekom hos Alfa och Beta men 

inte hos Zeta enligt eleverna. Alfas och Betas elever ansåg att det pratades om böcker 

men att det inte förekom speciellt ofta.  

Många av eleverna önskar att de kunde få läsa mer i skolan. Likaså att få fler tips 

på böcker, att läraren berättar mer om böcker, vad de själva läser och vad de tycker är 

bra. En av Zetas elever önskar att de kunde koppla mer drama till läsningen, eleven 
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beskriver det på följande sätt, ”Kanske göra lite mer utforskningar så som i Lasse Maja. 

Att läraren klär ut sig och spelar som i boken” en annan elev önskar att de kunde ha ett 

större utbud av humoristiska böcker. Av Betas elever var det en som ville ha svårare 

läsebok i läxa, eleven ansåg att den de hade nu var alldeles för lättläst och att det inte 

var roligt att läsa den.  

Tillgången till böcker på skolan är stor anser alla elever och de får även låna vilka 

böcker de vill. Däremot var det lite olika svar om de fick hjälp av sin lärare till att hitta 

passande böcker. I Alfas klass ansåg eleverna att de fick stöd och hjälp när de behövde 

det genom att läraren kunde komma med bra tips när de inte hittade någon bok att låna. 

Betas elever menade att de oftast var själva i biblioteket när de var där för att låna och 

välja böcker. Två av Zetas elever ansåg att läraren endast kom med anvisningar gällande 

svårighetsgrad på den bok de ska läsa. 

5 Diskussion 

Under denna punkt följer analys och diskussion om metoden samt resultatet från 

lärarnas och elevernas förhållningssätt till de frågeställningar studien innefattar. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod. Jag har använt mig av personliga intervjuer 

både med lärarna och eleverna. Jag anser dock att elevintervjuerna istället kunde skett i 

grupp. Jag tror det hade skapat diskussioner emellan eleverna som i sin tur kunnat bidra 

till ett större och djupare resultat. Genom gruppintervjuer hade jag troligtvis även 

kunnat sparat tid, exempelvis med arbetet av transkriberingen. Risken som jag ser med 

att göra gruppintervjuer är att barn lätt blir påverkade av varandra. Doverborg och 

Pramling (2000:29) anser inte att gruppintervjuer skulle användas då ett visst fenomen 

skulle betraktas. Utifrån studiens syfte kanske det inte hade varit av betydelse eftersom 

jag endast ville ta reda på hur lärarnas strategier uppfattades av elever för att skapa 

läslust och inte ett specifikt fenomen, så som exempelvis bara högläsning.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Uppfattningar och tolkningar av begreppet läslust 

Läslustens definition ser lite annorlunda ut idag än vad den tidigare gjort. Tidigare 

handlade det om elevers vilja till att fortsätta studera, medan begreppet idag mer handlar 

om motivation till att läsa en bok.  
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Många av eleverna är inte alls bekanta med ordet läslust men de förutsätter ändå 

att begreppet handlar om att tycka om att läsa. Lärarna å sin sida uppfattas av mig som 

mer bekanta med begreppet och de anser att det är ett viktigt begrepp som de känner ett 

visst ansvar av. Begreppet läslust kan anses vara svårdefinierat eftersom forskare ofta 

uttrycker det på olika sätt. Lärarna är däremot överens om begreppets innebörd då de 

anser att det handlar om motivation och viljan att läsa. Lärarna talar även om att 

läsförståelse har en betydande faktor för läslust då de påpekar att eleverna gärna pratar 

om de böcker de har läst och för att kunna göra det krävs det att de har förstått det som 

blivit läst. Samma sak är det när det gäller elevernas val av böcker. En av lärarna anser 

att elever med läslust inte har några svårigheter att hitta passande böcker. Dessa elever 

har en strategi för hur de väljer böcker då de ser till bokens innehåll. Enligt Sainsbury 

och Clarkson (2008) kan även självbild och läslust kopplas samman. Om eleven inte har 

kommit så långt i sin läsutveckling visar det också ofta att eleven heller inte har någon 

större läslust. Detta framkommer även hos en av lärarna. Hon upplever att elever som 

inte har kommit så långt i läsutvecklingen ofta hittar på undanflykter för att slippa läsa. 

Detta kan också urskiljas hos eleverna då de elever som själva tycker att de är bra läsare 

också tycker om att läsa.  

 

5.2.2 Strategier som användes för att skapa läslust hos eleverna i den skönlitterära 

läsningen. 

I inledningen tar jag upp att jag ibland hört elever undra varför de måste kunna läsa. 

Eleverna i den här studien är väl medvetna om vikten av att kunna läsa och anser att 

kunnandet är av större betydelse än en vilja till att läsa. Dock kan läsningen förenklas 

om läsaren även har en lust till det som ska läsas anser de. Lärarna är helt överens om 

vikten av att kunna läsa, att det är grunden för att klara skolans krav. Likt Elbro 

(2004:80) framkom det hos en av lärarna att det är av stor betydelse att introducera 

böcker tidigt samt att vara tydlig med varför det är viktigt att kunna läsa. 

Lärarna är också överens om att det bör läsas mycket i skolan och de planerar för 

att uppnå ett visst antal timmar av skönlitterär läsning i undervisningen, dock var det en 

av lärarna som valt att ta bort högläsningen då hon just nu prioriterade annat. 

Högläsningen är en viktig del för eleverna således för att skapa inre bilder som en 

strategi för att förstå texten och innehållet, vilket både Körling (2012:29-47) och 

Chambers (1993:92-97) menar. Då högläsningen från många håll anses vara 

betydelsefull och av avgörande betydelse, är valet att ta bort högläsningen 
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anmärkningsvärd, och i efterhand kan man för analysens skull önska att följdfrågor hade 

ställts om detta. Chambers (1993:13-17) påpekar även att elever söker förebilder, att de 

tar efter andra och varandra. Om då inte högläsning förekommer i undervisningen får 

heller inte eleverna se sin lärare läsa och då skapas heller inte någon form av förebild i 

skolan inom läsningen. Fletcher m.fl. (2012) påpekar att lärare måste förstå att läsning 

inte anses som något häftigt och tufft hos eleverna och att läraren måste hitta strategier 

för att göra läsning till något vanligt och roligt. Nilsson och Nilsson (1990) anser att 

läraren ska både läsa tyst och högt inför eleverna för att skapa motivation. Detta 

poängterar även en av lärarna, då även hon ser detta som en viktig del för att öka 

motivationen till läsning hos eleverna.  

Lättåtkomliga böcker var något som alla lärarna har till sina elever genom ett 

alltid öppet bibliotek samt böcker i klassrummen som eleverna kan låna. Stöttning till 

eleverna i val av böcker däremot, var det endast en lärares elever som kände sig nöjd 

med. Det kan bero på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om elevernas läsnivåer 

eller intressen samt vad och vilka böcker som är populära just nu hos eleverna. Lärarna 

anser dock att de var någorlunda uppdaterade på vad eleverna brukar tycka om att läsa 

och en lärare är dessutom med i en bokcirkel samt höll sig väl uppdaterad via internet 

om nya passande böcker till eleverna. Likväl visar resultatet att eleverna inte är helt 

nöjda. Detta kan också bero på att eleverna ofta går till biblioteket själva utan någon 

lärare. Det kan finnas många olika orsaker till varför eleverna går till biblioteket själva 

så som exempelvis tidsbrist, ett mindre intresse för barnlitteratur, okunskap av vilka 

nivåer eleverna befinner sig på eller att läraren har en tillit till barnets egen förmåga att 

välja böcker. Om läraren följer med eleverna till biblioteket kan, förutom stöttning i val 

av böcker, diskussioner av böcker skapas, både elever emellan och mellan lärare och 

elev samt kan råd erhållas av eleverna på vilka böcker som är populära. 

Utifrån resultatet verkar bokserier vara populärt i val av högläsningsböcker. 

Lärarna påpekar att det ofta är lyckade serier som eleverna gärna läste om som bänkbok 

efteråt, vilket stämmer väl överens med det Brenna (2013) bekräftar genom sin studie. 

Hon menar att genom bokserier ökar elevers intresse för böcker och läsning samt att 

bokserier är bra för att utveckla förståelsestrategier. Något som förvånar mig är att en 

elev påpekar att det var roligt att läsa när man också fick lära sig något som när 

böckerna innehåller fakta. Att detta är något som elever gillar verkade inte har framgått 

hos vare sig den berörda läraren eller någon av de andra lärarna. Ändå är det något som 

de flesta forskarna och de berörda lärarna poängterar: att det är viktigt att se till vad 
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eleven är intresserad av att läsa. Lärarna framhäver likväl att olika typer av faktaböcker 

kan vara en sporre in i läsningen. Men det är inte den typ av böcker de använder inom 

högläsning.  

Bilderböcker är också något som eleverna anser vara bra för att hjälpa dem förstå 

innehållet av en bok. Men användandet av bilderböcker som högläsningsbok framgår 

heller inte som en strategi hos lärarna för att framhäva motivation till läsning. Enligt 

Fletcher m.fl. (2012) är bilderböcker bra att använda då det skapar tankar och 

diskussioner hos eleverna, samtidigt som eleverna tillsammans kan reflektera över 

bilderna och texten i boken.  

Bokpresentationer och boksamtal är något som används mer eller mindre av 

samtliga lärare. Detta konstateras även av eleverna, däremot önskade eleverna att få 

höra lärarna själva berätta om sina läsupplevelser, om vad de läser och vad de gillar för 

typ av böcker. Sådana diskussioner anser jag kan skapas genom boksamtal och 

diskussioner, likväl som att låta eleverna läsa och berätta om böckerna de läst kan också 

läraren göra sig själv involverad och på så sätt visa sig som en bra förebild när det 

handlar om läsning.   

Cremin m.fl. (2007) påpekar hur viktig presentationen av en bok är för att fånga 

elevernas intresse. Det är en viktig del i undervisningen för att ge eleverna en strategi 

för att kunna välja ut böcker som de ska läsa. Exempel på motivationsstrategier är att 

läsa på baksidan av en bok, se vilken författare som skrivit boken, prata om 

illustrationer och bokomslag, fundera kring tidigare böcker av samma författare, gissa 

vad en bok handlar om bara genom att läsa titeln - sådana kunskaper kan bidra till att 

hitta passande böcker. En av lärarna kunde härleda sådana kunskaper till elever som har 

läslust.  

Resultatet visar inte på några speciella antydningar om hur miljön ska vara för att 

eleverna ska komma till ro vid läsning, utan eleverna anser att de kan sitta var som helst 

bara det rådde tystnad runt omkring dem. Lärarna försöker däremot göra så att eleverna 

emellanåt kan sitta tillsammans i mindre grupper och läsa. Atmosfären är en viktig del i 

strategin för den positiva attityden till läsning menar Cremin m.fl. (2007).  

Belöningar är något som anses viktigt hos lärarna, eftersom dessa tenderar att 

skapa en stor motivation till att vilja läsa. Former av läsfigurer förekommer hos alla 

lärarna och enligt Marinak och Gambrell (2008) är detta något som ofta ger ett positivt 

resultat för att öka motivationen hos eleverna. En av lärarna poängterar att hennes val av 

belöning ofta görs i samråd med eleverna som i enlighet med Marinak och Gambrell 
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(2008). Något som förvånar mig gällande belöningar är att ingen av lärarna framhäver 

den inre belöningen, så som positiv återkoppling, som kan ges till eleven. Den inre 

belöningen är minst lika viktig, om än inte viktigare, än den yttre. Precis som Marinak 

och Gambrell (2008) menar, är den inre belöningen bidragande till elevens inre 

motivation. Däremot kan det konstateras att det används många strategier för att locka 

elever till att nå läslust och precis som Piaget åsyftar, används många olika arbetsformer 

stimuleras barnen till egna initiativ, i det här fallet lust till att läsa.  

5.2.3 Lärarens inflytande för att skapa läslust hos eleverna. 

Lärarens roll och kunskaper är något som återkommer igenom hela studien, vilket också 

enligt forskare är en viktig del för att fånga elevers intresse för läsning. Cremin m.fl. 

(2007) anser att lärare behöver mer kunskap angående barnlitteratur om de vill öka 

läsförståelsen samt entusiasmen hos eleverna.  

Studiens resultat visar däremot att lärarna har olika intressen för att skapa sig en 

uppfattning om barnlitteratur. En av lärarna känns väldigt hängiven till att ta del och 

lära sig mer om barnlitteratur för att hjälpa sina elever till lust att läsa, medan de andra 

lärarna inte är lika entusiastiska till att hålla sig uppdaterade. Många av eleverna önskar 

att få läsa mer i skolan samt få mer tips av lärare angående bra och passande böcker.  

Två av lärarna anser att goda kontakter med bibliotek ger dem bra råd på passande 

böcker. Enligt Nilsson och Nilsson (1990) är det ett bra sätt för att få lärarna medvetna 

om olika barnböcker men också givande boksamtal samt att lärare ökar sin egen läsning. 

De poängterar också att läraren bör veta vilken kunskapsnivå barnet ligger på. Under 

elevintervjuerna framkommer det att en elev ville ha svårare läsläxa. Hur kommer det 

sig att hon inte har det? har alla elever samma läsläxa? Kan det vara så att läraren saknar 

kunskap om vilken nivå eleven ligger på eller finns det andra orsaker? Tyvärr valde jag 

inte att ställa följdfrågor om detta, men kan ändå vara något att tänka på. 

Genom den här studien anser jag att jag har fått svar på mina frågeställningar, det 

har också väckts en del funderingar kring vad som är viktigt att tänka på när det gäller 

att skapa både motivation och läslust för eleverna. Utifrån studien uppfattar jag att 

motivation är den viktigaste delen för att lära sig läsa samt skapa vilja till att läsa. Men 

att skapa motivation är inte alltid så lätt. Mycket hänger på läraren och dennes 

kunskaper och intresse för barnlitteratur. Angående begreppet läslust, hänger det mycket 

på läsarens förståelse. Finns en förståelse för det man läser är det lättare att få läslust, 

dock kommer man inte dit om inte motivationen till att läsa finns. På så sätt kan jag bara 

konstatera att begreppen läslust, motivation och läsförståelse är nära förknippade med 
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varandra och bör hanteras därefter. Genom att arbeta med boksamtal och 

förståelsestrategier i skolan upplever jag att en främjande effekt kan erhållas, både när 

det när det kommer till motivation och läslust. 

 

5.3 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka användandet av faktaböcker som 

högläsningsbok. Detta är en nyfikenhet som väcktes under studiens framfart eftersom 

faktaböcker kan vara en strategi som används för att väcka lust till läsandet. I resultatet 

framgår även att en elev anser att fakta i vanliga böcker skapar lust till läsande. 

Dessutom har en nyfikenhet gällande elevers icke lust till läsandet väckts. Vilka är dessa 

elever, kan något mönster upptäckas? En studie som undersöker i tidigt stadie, kanske 

redan i förskoleklass eller i årskurs 1 hade därmed varit att föredra eftersom lärare redan 

i tidigt stadie kan stötta och börja motivera eleverna utifrån de strategier som framkom i 

den här studien.  
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Bilaga A Missivbrev till lärare 

Hej! 

Mitt namn är Linda Olofsson och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen F-3 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som 

handlar om läslust i skolan.  

I detta syfte skulle jag behöva intervjua lärare och elever. Därför undrar jag om ni skulle 

kunna tänka er att hjälpa mig och bidra med era erfarenheter och kunskaper i ämnet? 

Jag skulle även behöva några elevers deltagande, cirka tre – fyra stycken där läslusten är 

lite blandad.  

Jag bifogar här ett missivbrev som ni kan skicka ut vårdnadshavare till de elever som ni 

finner skulle vara lämpliga att vara deltagande.  

Jag kommer i mitt arbete ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket innebär 

att ditt och elevernas deltagande är frivilligt och ni kan närsomhelst avbryta det. 

Intervjuerna kommer att spelas in, men materialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och därefter raderas. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och 

du kommer därför att vara anonym i arbetet. 

Om ni skulle vara intresserade av att hjälpa mig med detta så var vänlig att mejla 

tillbaka så fort ni kan. Därefter kan vi boka in ett datum som skulle passa.  

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare Martin Hellstöm för mer information. 

Tack!  

Med vänlig hälsning  

Linda  Olofsson  lo222ci@student.lnu.se 

Martin Hellström  martin.hellstrom@lnu.se 
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Bilaga B Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Linda Olofsson och läser till lärare på Linneuniversitetet i Kalmar. Jag håller 

nu på med mitt examensarbete som handlar om läslust i skolan. Studien kommer 

innefatta en undersökning där både lärare och elever blir intervjuade kring läslust. Av 

den anledningen så behöver jag lite hjälp av några elever i klass 2.  

Intervjun kommer att ta cirka femton minuter och spelas in. Inspelningen är till för att 

underlätta mitt arbete och kommer att förstöras då studie är klar. Jag kommer ta hänsyn 

till de forskningsetiska principerna som innebär att deltagandet är frivilligt och eleven 

kan närsomhelst avbryta. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och eleven 

kommer därför att vara anonym i arbetet. 

När studien är klar kommer de som medverkat att få tillgång till den. Resultatet av 

studien kommer också att publiceras vid Linnéuniversitetet. 

Jag är tacksam om din son/dotter får och vill hjälpa mig att svara på mina frågor. Då din 

son/dotter inte är myndig ber jag dig som vårdnadshavare att skriva under här nedan och 

tar med denna lapp till skolan där den kan lämnas direkt till mig eller till er lärare. 

Om ni har frågor eller funderingar kontakta gärna mig eller min handledare Martin 

Hellström för mer information. 

Tack! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Olofsson 

 

_________________________________________________________ 

underskrift av målsman 

 
Linda Olofsson lo222ci@sudent.lnu.se 

Martin Hellström martin.helstrom@lnu.se 
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Bilaga C Intervjuguide för lärare 

 

Intervjuguide till lärare i årskurs 2:  

 

Introduktion: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur många elever har du i din klass? 

Begreppet läslust: 

1. Hur skulle du förklara begreppet läslust? 

2. Anser du att det finns en förbindelse mellan läslust och läsförståelse? Hur eller 

varför inte?  

Motivation till läslust: 

1. Vilket intresse har du själv till läsning?  

2. Hur ofta läser du för eget bruk? 

3. Vad har du för erfarenhet när det gäller motivation till läsning? 

4. Vad anser du om vikten till läslust? 

5. Hur skulle du beskriva en elev som har läslust? 

6. Hur många elever anser du har motivation till läsning i din klass? 

7. Vilka typer av läsning har ni i er undervisning?  

8. Hur mycket skönlitterär läsning skulle du uppskatta att ni har i er undervisning? 

9. Om du har någon form av belöning till eleverna för att öka motivationen till 

läslust, vad skulle det vara då? 

10. Hur försöker du anpassa miljön för eleverna när ni har lässtunder i 

undervisningen? 

Strategier för att fånga elevers intresse för skönlitterära böcker 

1. Finns det någon skillnad på hur elever har läslust till faktatexter respektive 

skönlitterära texter anser du? 

2. Vilka strategier brukar du använda dig av för att motivera elever till att läsa 

skönlitterärt? 

3. Pratar ni ofta om böcker i undervisningen?  

4. På vilket sätt pratar ni om böcker i undervisningen? 

5. Hur får du in läslust i undervisningen? 

6. På vilket sätt har eleverna tillgång till böcker här på skolan? 
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7. Hur ofta har eleverna tillgång till att få låna böcker? 

8. Om ni har högläsning, vem väljer bok?  

9. Hur väljer ni högläsningsbok?  

10. Vilken tanke har du gällande valet av högläsningsbok?  

Positiva respektive negativa konsekvenser: 

1. Är det viktigt med läsning i skolan?  

2. Varför är det viktigt med läsning i skolan anser du? 

3. Vilka positiva respektive negativa konsekvenser anser du läslust ger eleven 
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Bilaga D Intervjuguide till elev 

 

Intervjuguide till elev i årskurs 2: 

 

Introduktion: 

1. Vad heter du? 

2. Vilken klass går du i? 

Begreppet läslust: 

1. Vad tänker du på när du hör ordet läslust? 

2. Skulle du själv säga att du är bra på att läsa? 

Motivation till läslust: 

1. Vad är det som gör att det är roligt eller tråkigt att läsa? 

2. Om du skulle välja, vad skulle du läsa då? (ex. Böcker/Tidningar?)  

3. Vilken typ av böcker läser du helst? (skönlitteratur/fakta)  

4. Hur skulle du vilja att din lärare gjorde för att du skulle få mer intresse för att 

läsa böcker? 

5. Vad gör du när du läst ut en bok? 

6. Hur tycker du det ska vara runt omkring dig när du läser? 

7. Var sitter du helst när du läser? 

Strategier för att fånga elevers intresse för skönlitterära böcker 

1. Brukar ni prata om olika böcker på lektionerna? 

2. Tycker du att ni har tillgång till mycket böcker här på skolan? 

3. Får du låna vilka böcker du vill?  

4. Vad för slags böcker brukar du låna då? 

5. Brukar din lärare komma med förslag till olika böcker? 

6. Vad brukar du tycka om dem böckerna? 

Positiva respektive negativa konsekvenser: 

1. Varför tror du att det är viktigt att kunna läsa? 

2. Tycker du det viktigt att tycka om att läsa? 

 

 

 

 

 

 


