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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Internationella undersökningar visar att svenska elevers intresse för läsning har minskat. 

Denna undersökning redovisar vad det är som kan påverka läsintresset bland eleverna och 

olika arbetsmetoder som lärarna använder sig av i skolorna. Det beskrivs också hur dessa 

arbetsmetoder används för att stimulera elevernas läsintresse. Undersökningen tar även upp 

och redovisar vad bibliotek och litteratur kan ha för betydelse för elevernas läsintresse.    

 

Syfte 
Det övergripande syftet med undersökningen är att få veta vilka erfarenheter sex lärare i 

årskurs fyra till sex har av elevernas intresse för läsning. Syftet är också att undersöka vilka 

arbetsmetoder som lärarna använder i undervisning och vilka faktorer de anser påverkar 

elevernas läsintresse.  

 

Metod 
Metoden som används i undersökningen är kvalitativ och intervju har används vid insamling 

av data. I intervjuerna deltog sex lärare från två olika kommuner i Västra Götaland.   

 

Resultat 
Undersökningen visar att det är många olika faktorer som påverkar läsintresset hos eleverna. 

Hemmet är en viktig faktor och läsförmåga en annan. Läsintresset är något som varierar 

mellan eleverna och flickor upplevs ha ett större intresse för läsning än pojkar. Det visar sig 

att lärarna använder olika arbetsmetoder för att stimulera elevernas läsintresse. Lärarna anser 

också att det är viktigt att eleverna har tillgång till litteratur som intresserar dem. Biblioteken 

som finns på skolan och i kommunen används på olika sätt för att utveckla elevernas intresse 

för läsning.      
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Inledning 
PIRLS 2011(Skolverket, 2012:381) redogör för elevers läsförmåga i årskurs fyra. Den visar 

att elever i Sverige har blivit sämre på att läsa sedan förra undersökningen år 2006. 

Läsförmågan bland de svenska eleverna har minskat men i jämförelse med de övriga länderna 

i undersökningen uppvisar de ett bra resultat. I PISA (Skolverket, 2013:398) redovisas det att 

Sveriges 15-åriga elevers läsförmåga också minskar och att läsförmågan i Sverige är låg i 

jämförelse med andra länder som ingår i undersökningen.    

 

Inställningen till läsning är en viktig faktor som påverkar elevers läsförmåga. I Sverige har 

den positiva inställningen till läsning minskat med tio procent sedan år 2001. Svenska elever 

uppskattar inte att läsa i lika stor utsträckning som elever i övriga länder och läsintresset har 

minskat hos både pojkar och flickor. PIRLS- undersökningen visar att de elever som har ett 

starkt läsintresse även visar ett bättre resultat. (Skolverket, 2012:381). 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lgr 11) står det att 

skolans värdegrund och uppdrag ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära.” (s. 7) Lärarna har alltså en viktig uppgift med att försöka stimulera 

elevers lust till läsning. 

 

Undervisningen i svenska ska väcka intresse för läsning hos eleverna. Eleverna ska utveckla 

förmågan att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften (Lgr 11). Lärarens arbete kring 

läsning är därför viktigt och efter att ha tagit del av undersökningar angående elevers 

läsförmåga har delar av resultatet fångat vår uppmärksamhet. Läsförmågan och läsintresset i 

Sverige sjunker och det tycker vi är oroväckande. Läsintresset hos eleverna är något som vi 

anser hela tiden kan utvecklas och som gynnar läsförmågan. Under vår utbildning har vi 

förstått vikten av att använda sig av olika arbetsmetoder så att alla elevers behov blir 

tillgodosedda. Vi har också upplevt på vår verksamhetsförlagda utbildning att det är få elever 

som visar sig ha ett starkt intresse för läsning. Därför är vi intresserade av att undersöka hur 

lärare undervisar i läsning och hur de upplever elevers läsintresse. Vi tror att de lärarna som är 

med i undersökningen kommer att bli uppmärksammade på sina arbetsmetoder och tankar 

kring läsning och det tror vi kanske kan leda till nya idéer angående läsundervisningen. Vi 

tror och hoppas även att denna undersökning ska ge oss kunskaper och tips inför vårt 

kommande yrke som svensklärare.   

  



6 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med undersökningen är att få veta vilka erfarenheter sex lärare i 

årskurs fyra till sex har av elevernas intresse för läsning. Syftet är också att undersöka vilka 

arbetsmetoder som lärarna använder i undervisning och vilka faktorer de anser påverkar 

elevernas läsintresse.  

Frågeställningar 
Följande frågor har varit utgångspunkt för undersökningen. 

 

 Vilka erfarenheter har lärarna av elevernas läsintresse? 

 Vad anser lärarna det är som påverkar elevernas intresse för läsning? 

 Vilka arbetsmetoder använder sig lärarna av vid undervisning i läsning? 
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Bakgrund 
I nedanstående avsnitt följer en genomgång av litteratur, rapporter, forskning och 

styrdokument som utgör grunden för undersökningen. 

Styrdokument - skolans uppdrag 
I Lgr 11 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag. Nedan redovisas de delar som berör syftet 

med undersökning. 

  
Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. /…/ 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. /…/  Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. /…/  Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. /…/ Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. /…/Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. (ss.7-

10)   

 

I kursplanen för ämnet svenska i Lgr 11 (2011, ss.222-227) finns förklaringen till syftet med 

ämnet och vad det centrala innehållet ska omfatta för de olika årskurserna. Eleverna ska 

genom ämnet svenska både få kunskaper i och om det svenska språket. Den undervisning som 

lärarna bedriver ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska få möta 

olika typer av skönlitteratur och texter, för att på så sätt kunna utveckla sin identitet och 

förståelse för omvärlden. Svenskämnet ska även ge eleverna förutsättningar för att kunna 

utveckla sin förmåga att både läsa och analysera skönlitteratur samt andra texter för olika 

syften.    

Läsintresse  
Av PIRLS 2011(Skolverket, 2012:381) framgår det att svenska elevers läsförmåga i årskurs 

fyra är bra men att intresset för läsning ändå har minskat de senaste åren. Av de länder som 

ingått i undersökningen vid samtliga tillfällen är Sverige ett av de länderna där läsförmågan 

har minskat mest. I PISA (Skolverket, 2013:398) redogörs det för de senaste internationella 

resultaten för 15- åriga elever där Sverige ingår. Undersökningen inriktar sig på matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse och om dessa tre ämnenas resultat slås ihop är Sverige det 

land som har försämrat sitt resultat mest av alla länder sen år 2000. Om det enbart handlar om 

svenska elevers läsförmåga har den också sjunkit. Detta resultat är lägre än det medelvärde 

som framkommit från alla de deltagande länderna.  

 

Lundberg och Herrlin (2005) upplever att bokslukarna minskar till antalet och detta främst 

bland pojkar. Läsning kräver både energi och koncentration. Vid läsning ökar lärdomarna och 

nya upplevelser sker ständigt. Det är inte lika lätt att få alla elever att uppleva det och vissa 

elever behöver därför stöd. Eleverna behöver ha flyt i sin läsning för att få en läsupplevelse 

som leder till läsintresse. Om eleverna inte har läsflyt kan de behöva stöttning genom att 

tilldelas enklare texter och tekniska hjälpmedel så som exempelvis talböcker. Det som 

eleverna läser bör hela tiden ha en koppling till deras andra intressen.   

 

Körling (2003, s.16) menar att det inte behövs mycket för att förstöra det läsintresse som finns 

hos eleverna. Lärarna måste möta eleverna och stötta dem i största möjliga mån samtidigt som 

de ska få uppleva positiva möten med böcker. De elever som lärarna lyckas utveckla ett 
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läsintresse hos har ofta stöd från hemmet och läsande förebilder med böcker som en del av 

vardagen. 

 

Lundberg och Herrlin (2005) ser läsintresset som en viktig del och utan det blir läsningen inte 

meningsfull. En god läsförståelse beskrivs vara en förutsättning för att få ett positivt 

läsintresse medan även läsintresset gör att läsförståelsen ökar. Skolan har ett stort ansvar för 

att väcka elevernas lust och glädje inför läsning. Lundberg och Herrlin anser att elevernas 

självförtroende behöver stärkas och att de behöver få hjälp med att upptäcka allt som 

läsningen kan ge. Det behövs 5000 timmar för att bli duktig på något och för att bli duktig på 

att läsa räcker inte elevernas tid i skolan till. Alltså måste lusten och läsningen stimuleras även 

utanför skolan.  

 

Det krävs mycket träning för att lära sig läsa och att det inte finns några genvägar att gå. Dock 

hjälper det inte att eleverna tränar på att läsa om det inte finns någon läslust. Läslusten 

behöver väckas tidigt hos eleverna genom att de får komma i kontakt med olika litteratur. 

Litteraturen behöver ge eleverna upplevelser och förståelse för att läsning kan utveckla både 

glädje, spänning och kunskap (Lundberg 2010, s. 118).  

 

Faktorer som påverkar läsintresset 
PIRLS 2011 (Skolverket, 2012:381) visar att elevernas socioekonomiska bakgrund spelar roll 

för vad de har presterat i undersökningen. Skolverket (2012:379) beskriver att högpresterande 

elever har föräldrar med högre socioekonomisk bakgrund jämfört med medelpresterande 

elever. Det är också vanligare att högpresterande elever har varit med om mer 

språkutvecklande aktiviteter i hemmet innan de började skolan. Vid jämförelse mellan år 2001 

och år 2006 har en ökning skett av språkliga aktiviteter i hemmet. Föräldrarna till de 

högpresterande eleverna är mer engagerade i elevernas språkutveckling, de högläser för 

eleverna och har en mer positiv attityd till läsning. Föräldrarna kan även följa med eleverna 

till biblioteket för att låna böcker ihop. Det visar sig också att de högpresterande eleverna i 

större utsträckning har gått på förskola där en språklig verksamhet bedrivits i jämförelse med 

de medelpresterande eleverna. De högpresterande eleverna ägnar även mer fritid åt läsning. 

Det som ofta kännetecknar en högpresterande elev är att de har stor tillit till sin förmåga, ett 

positivt förhållningssätt till studier och att de är uthålliga.   

 

Westlund (2009) redogör för elevers självförtroende och hur viktigt det är för deras 

motivation. Om eleven har ett bra självförtroende och litar på att klara av arbetet i skolan ökar 

motivationen att ta sig an utmaningar. Eleverna ser då inte skolarbetet som något jobbigt utan 

som en positiv utmaning. När eleverna börjar i mellanstadiet bör de ha ett självförtroende för 

skolarbetet och läsning. Om eleverna har ett lågt självförtroende blir det svårt att klara av 

skolarbetet i takt med kraven som ökar. 

 

Norberg (2003b, s. 61-65) beskriver att skolelever nu för tiden läser mindre. Ett problem är de 

ekonomiska resurserna bland skolornas bibliotek och ett annat är de färre läsande förebilderna 

som flickorna har mer av än pojkarna. Barn och ungdomars fritid är nu för tiden vanligtvis 

uppbokad av ett flertal aktiviteter och den lugna miljön som läsning kräver saknas ofta i 

vardagen. Norberg menar att de skönlitterära böckerna kanske saknar betydelse för eleverna, 

de har inte tillräcklig förståelse för vad de läser. Det är inte samma sak att läsa en serietidning 

eller se på tv som att läsa en bok. Den koncentrationen som krävs för att läsa är det färre som 

har idag. Norberg beskriver att flickor läser mer än pojkar. Flickor läser alla slags böcker 

medan det är svårt för pojkar att läsa ”tjejböcker”. Flickor läser gärna böcker där de känner 
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igen sig och underhållande, spännande samt lärorika böcker. Pojkar läser mer traditionellt om 

äventyr, spänning, deckare, humor, krig och rysare. Pojkar har ofta svårare än flickor att hitta 

böcker och för att stötta dem vid bokval kan lärarna utgå från deras intressen. 

 

Norberg (2003a,c)  menar att det är viktigt att läraren tillåter eleverna att välja böcker själva 

för att de ska få lust att läsa. Högläsning och tyst läsning är också viktigt för att elevernas lust 

till läsning ska hållas vid liv. För att detta ska vara möjligt bör även läraren hålla sitt eget 

läsintresse vid liv. Många lärare tar det som en bonus att läsa då de är lediga, men om den 

egna skönlitterära läsningen hålls vid liv hela året är det lättare att påverka elevernas läslust 

genom egen entusiasm och läsupplevelser. Svedner (2010, ss. 50-51) håller med Norberg 

angående hennes tankar kring bokval men tar även upp det negativa med att eleverna själva 

väljer böcker. Han anser att det inte är lika lätt att skapa gemensamma samtalsämnen i 

klassrummet. När läraren bestämmer att några elever ska läsa en bok om samma tema är det 

lättare att få igång ett boksamtal. 

 

Chambers(2011) anser till skillnad från Norberg att det är viktigt att läraren kan vara till hjälp 

genom att stötta eleverna vid bokval. Om eleven känner förtroende för läraren när boktips ges 

är det vanligt att eleven också anstränger sig mer vid läsning av boken. Läraren bör ofta 

berätta om böcker för eleverna för att skapa ett intresse och ge eleverna förväntningar på 

böckerna som de sedan får olika läsupplevelser av. Chambers tar också upp hur viktigt det är 

att läraren vet vad det finns för litteratur till eleverna. Läraren ska vara uppdaterad och bör ta 

hjälp av både bibliotek och kollegor för att klara av detta ansvar. Chambers har även tagit 

fram fyra punkter som han anser att en stödjande vuxen gör för elevernas läsutveckling. Den 

vuxna personen erbjuder böcker, stimulerar lust till läsning, visar hur läsning går till och ger 

respons på det som eleverna läser.  

 

Chambers (2011) beskriver även om fyra grundvillkor för en god läsmiljö. De fyra 

grundvillkoren är lästid, högläsning, genomtänkt bokbestånd och reaktion/respons. Utan dessa 

fyra villkor menar han att det är svårt att utveckla eleverna till goda läsare. Det är alltså delar 

som bör ingå i undervisningen i klassrummet.   

Arbetsmetoder   
Lundberg (2010 s. 103-105) menar att det inte finns någon undervisningsmetod som är bäst 

utan det beror på sammanhanget. Läraren och elevernas erfarenheter och kunskaper spelar roll 

för vilken arbetsmetod som passar dem bäst. Även samarbetet mellan lärare och elever är 

också avgörande för vilka metoder som fungerar bäst i den klassen. Det är svårt att bedöma en 

metod om den är isolerad utan något sammanhang bland lärare och elever.  

 

Enligt Skolverket (2007:304) baseras undervisningen i svenska till stor del på självständigt 

arbete där eleverna genomför sina uppgifter på egen hand. Läsningen är något som ofta sker 

individuellt, utanför ordinarie undervisning och det är sällan som innehållet i läsningen 

diskuteras. Eleverna utmanas inte ofta på den nivå som behövs för att de ska kunna utveckla 

sin läsförmåga. Enligt de lärare som ingick i skolverkets undersökning är syftet med läsning 

av skönlitteratur att eleverna ska få en ökad läslust och lästräning. Därför menar Skolverket 

att det är viktigt att lärarna är medvetna om de krav som ställs på elevernas motivation vid 

självständigt arbete. Den självdisciplin och motivation som krävs för att klara av det 

självständiga arbetet finns inte hos alla elever utan kräver stöttning från läraren. 

Svedner (2010, ss. 35- 36) beskriver olika strategier för att hjälpa och se till att alla elever 

utvecklas i sin läsning. Tid är en viktig del liksom mängden som ska läsas. Är det en svag 

elev är det bättre att eleven får en kort text som klaras av på den utsatta tiden än att den aldrig 
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ska bli färdigläst. Texterna bör även intressera eleverna och kan med fördel kopplas till deras 

intresse. Svedner beskriver också hur läslusten ska försöka skapas genom att ha stor tillgång 

till litteratur i klassrummet, något som passar alla.  

Högläsning 

Högläsning är något som barn bör komma i kontakt med i tidig ålder. Föräldrarna ger sina 

barn mycket kunskaper genom att högläsa. Barn får redan då en förförståelse för 

läsinlärningen. När barnen börjar skolan är det viktigt med ett samspel mellan skola och hem. 

Om någon har högläst för barnen och detta fortsätter kommer barnen ha en större 

förutsättning för att lyckas med sin läsutveckling (Norberg, 2003e). 

 

Körling (2012) och Chambers (2011) betonar också vikten av högläsningens betydelse. 

Högläsning kan ske på olika sätt, men grundtanken är att någon läser högt för andra som 

aktivt lyssnar. Undervisningen i läsning ska varieras och utveckla elevernas kunskaper i alla 

åldrar. Högläsning är en bra metod som gör eleverna delaktiga. Genom att läraren högläser på 

en högre nivå får eleverna möjlighet att lyssna till svårare texten än vad de själva klarar av at 

läsa. Högläsning bidrar till att eleverna lär, tänker och lyssnar samtidigt som de utvecklar ett 

samspel med olika texter. Beroende på hur läraren lägger upp arbetet med högläsning bestäms 

det vilka kunskaper eleverna ska kunna ta till sig. Läraren kan prata om författare, 

textuppbyggnad, grammatik och framförallt ge eleverna upplevelser av olika genrer genom 

högläsning. Körling menar också att högläsning bidrar till att skapa en ökad självständig 

läsning samtidigt som samhörigheten i klassen förstärks. 

 

Tyst, självständig läsning 

Alla elever upp till 16 år ska få tid till självständig läsning, varje dag, i skolan. Tiden ska 

anpassas till eleverna som utför läsningen. Så länge som eleverna kan koncentrera sig och lite 

till är en lagom tid att låta dem läsa. Det är även viktigt att denna tid är ostörd för eleverna. 

Alla personer som är i klassrummet bör hålla på med läsning (Chambers 2011, s. 41) 

 

Westlund (2009, s. 110) menar att läraren kan använda sig av två olika arbetsmetoder vid tyst 

läsning. Dessa kallar hon för självständig tystläsning och vägledd tystläsning. Vid 

självständig tystläsning väljer eleverna böcker själva, läser självständigt och det sker ingen 

uppföljning av det lästa. Läraren agerar här som en läsande förebild och läser en egen bok 

samtidigt. Vid den vägledda tystläsningen sätter läraren ihop små läsgrupper. De kan utformas 

efter olika syften så som nivåanpassning eller intresse. Vid de här grupperna sitter eleverna 

och läser tyst tillsammans och vid olika tillfällen stannar läraren upp och leder ett samtal 

utifrån det lästa. Läraren får koll på vilka olika strategier eleverna använder sig av, det skapas 

en god läsargemenskap och eleverna får föra givande diskussioner med varandra.  

 

Westlund (2009, ss. 108-109) belyser att eleverna behöver läsa mycket för att bli duktiga 

läsare. Hon poängterar förutom det att eleverna bör läsa utanför sin komfortnivå för att 

utmanas och få ett bättre läsflyt. Därför ska eleverna läsa olika slags böcker för att bli 

utmanade. Om eleverna läser olika slags böcker ökar deras ordförråd och förståelse för 

omvärlden. Ett brett ordförråd gör att eleverna kan ta sig an och förstå svårare texter. Detta i 

sin tur leder till att elevernas motivation för läsning ökar. Eleverna ska alltså vid tystläsning 

öva upp ett bra flyt, men också lära sig att använda lässtrategier för att få en djupare 

förståelse.  
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Nilsson (2007, ss. 80-81) menar att den tysta läsningen eller bänkboksläsningen som eleverna 

genomför i skolan ofta används som tidsutfyllnad. Eleverna får läsa när de är klara med 

övriga uppgifter för att invänta sina klasskamrater. Denna läsning görs det inte mycket med. 

Eleverna får sitta tysta och läsa så att de inte stör dem som inte är klara med tidigare 

uppgifter. Alltså används den tysta läsningen till att fylla ut de tomrum som uppstår i slutet av 

lektioner, men också för lästräning. Eleverna som får lästräning är ofta de som är snabba och 

engagerade som hinner klart med uppgifterna innan lektionen är slut. De elever som nästan 

aldrig hinner klart med uppgifterna på lektionen får inte denna lästräning och det är ofta de 

som behöver den mest. Nilsson poängterar att detta sätt att arbeta med den tysta läsningen 

signalerar till eleverna att den inte är så viktigt eftersom läsningen alltid kommer efter annat 

arbete.  

 

Nilsson (2007, s. 81) håller med Westlund (2009) och beskriver också hur viktigt det är att 

läsa mycket för att bli en god teknisk läsare. Nilsson menar att lärare generellt lägger fokus på 

att eleverna ska läsa så många böcker som möjligt under läsåret. Eleverna får räkna antal lästa 

sidor och böcker. Vid denna arbetsmetod är den som läser snabbast den bästa läsaren. De 

elever som har svårt för läsning kan lätt tappa läslusten och läser då inget istället. Eleverna 

pratar inte mycket om det lästa och lärarna vet heller inte om eleverna förstått vad de läser. 

Detta gör att eleverna inte förstår syftet med läsningen.    

Gemensam läsning 

Läsningen i klassrummet bör se ut på olika sätt. Ett bra sätt kan vara att använda sig av 

gemensam läsning för att skapa gemensamma samtalsämnen. Eleverna kan läsa i grupper, par 

eller i helklass. Böcker kan även väljas i tema och genom olika litteratur kan samma område 

diskuteras i klassen (Norberg, 2003d, s. 103).     

 

Löthagen (2003, s. 165) poängterar att gemensam läsning är en bra metod att använda sig av 

för att få alla elever intresserade, även prestationssvaga elever och de som har ett lägre 

läsintresse. Eleverna får en gemensam förståelse och genom olika typer av frågor kan olika 

områden utvecklas. När den gemensamma läsningen fungerar bra går det sedan att dela upp 

eleverna i mindre grupper och fortsätta på samma sätt. Löthagen beskriver också hur olika 

böcker om samma tema kan ge en grupp eller klass mycket nya kunskaper. De skönlitterära 

böckerna kan bli ett komplement till läroböckerna vid till exempel ett SO-arbete och det blir 

olika kunskaper som kan läras in.     

Samtal 

Chambers (2011) belyser hur viktigt det är med samtal i klassummet och gärna kring böcker. 

Ofta finns det ingen vetskap om tänkandet innan det har uttalats. Att samtala om böcker är 

inte något lätt som en klass kan lära sig på en gång. Det är viktigt att det finns en läsmiljö i 

klassen och att samtalen sker utifrån erfarenheter.  Chambers menar att samtal om böcker i 

klassrummet måste skapas då det inte så ofta sker spontant. Samtalen i klassrummet kan se ut 

på många olika sätt, eleverna behöver vara delaktiga och det kan vara i grupper som framförs 

inför helklassen eller i yngre klasser. Det viktigaste är att det sker och det eleverna bidrar med 

till varandra är ofta mycket värt för de ointresserade läsarna. Chambers har utifrån sina tankar 

kring samtal om böcker tagit fram en ”jag undrar”- modell som han kallar det. Den modellen 

beskriver hur ett boksamtal kan genomföras och utvecklas.   

 

Körling (2003 s. 16) poängterar att när eleverna får sprida sina tankar om böckerna till 

varandra eller läraren och dela upplevelser syns det att eleverna blir intresserade. Samtalet 
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som sker kring böcker i klassrummet är något som en lärare ska se som positivt. Eleverna tar 

del av varandras tips och det är ett lätt sätt för att få läsintresset att spridas. 

 

Läsförståelse 

Enlig Westlund (2009) är elevernas förmåga att förstå texter av stor vikt. Förståelse är också 

en viktig del för att läsningen ska bli meningsfull. Läsförståelse innebär att läsaren har 

strategier för att tillsammans med tidigare kunskaper kunna förstå texter. För att lära eleverna 

strategier som kan vara till hjälp för att förstå en text kan direktundervisning användas. Vid 

direktundervisning visar läraren eleverna tydligt olika sätt hur en text kan förstås. Det finns 

olika arbetsmetoder att använda sig av inom direktundervisningen som tydligt ger eleverna 

hjälp med de fyra olika lässtrategierna. De olika strategierna innebär att eleverna kan 

sammanfatta, förutspå, ställa frågor och reda ut oklarheter i texterna som läses.  

 

Westlund (2009) menar även att för att eleverna ska blir bra läsare och förstå texternas 

budskap ska de kunna läsa på, mellan och bortom raderna. Detta gör eleverna med hjälp av 

tidigare kunskaper de har från omvärlden och texten de ska förstå. Eleverna ska få stöttning 

och utmaning av läraren så att de klarar av att läsa på de olika sätten. Det är även här viktigt 

att läraren visar för eleverna hur de ska förstå och gå till väga. Westlund redogör också för 

vikten av elevernas förmåga att vara textrörliga när de läser. När eleverna är textrörliga 

kopplar de texten de läser till sig själva, till andra texter de läst och till omvärlden och 

samhället. Förståelsen för texten ökar vid textrörlighet då eleverna klarar av att tänka ett steg 

längre och sätta in texten i större sammanhang.  

Tillgång till litteratur 
Skolverket (2007:304) beskriver om vad som har hänt med läsundervisningen i Sverige 

mellan 1995 och 2007. Det visar sig bland annat att ett bra samarbete mellan bibliotek och 

skola där både bibliotekariens och lärarens kunskaper används för att gynna elevers läsning är 

fördelaktigt. Lärarna har inte alltid kunskap om den litteraturen som är aktuell för att kunna 

hjälpa eleverna att välja passande böcker. Denna kompetens ligger ofta hos bibliotekarierna 

bortsett från de få “eldsjälar” som finns på skolan som är intresserade och insatta i den 

skönlitteratur som eleverna läser. Något som också visar sig vara bra för elevernas 

läsutveckling är om det finns ett välutrustat bibliotek i klassrummet samt att läsningen är 

något som sker regelbundet och står med på schemat. Eleverna väljer böcker efter tillgången 

som ofta är begränsad på skolan eller i boklådor. Eleverna ska få arbeta med både 

skönlitteratur och facklitteratur i undervisningen.   

 

Körling (2012) beskriver att ett bibliotek kan användas på många olika sätt. En elev kan efter 

några besök ha uppmärksammat olika saker, tittat på/i böcker och kanske sett andra läsa. 

Besöken på bibliotek kan inbjuda till läsning. Vid ett biblioteksbesök där lärare och elever går 

tillsammans kan samtal om böckers innehåll påverka eleverna och skapa en nyfikenhet för 

eventuella lån. Fylking (2003, s. 31) menar att det är nödvändigt med ett välutvecklat 

bibliotek både i skolan och i klassrummet för att skapa intresse för böcker hos eleverna. 

 

Det är viktigt att eleverna får vara bland böcker och verkligen ges tid för det. Samtidigt som 

eleverna tittar runt bland böckerna ges det även tillfälle för spontana boksamtal. Utan att prata 

speciellt mycket har läraren på detta sätt hjälpt eleverna och ett samarbete kring litteratur kan 

sakta växa fram mellan eleverna (Chambers, 2011).  

 

Ahlén (2003, s. 190) poängterar att det är nödvändigt att kunna erbjuda böcker till alla elever, 
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även de elever som har behov av talböcker. Talböcker kan hjälpa elever att komma igång med 

läsning och det kan ge ett positivt intresse. Talböcker är ett bra hjälpmedel för de elever som 

behöver lättlästa böcker och det är även bra för elever med svenska som andraspråk.  

 

Chambers (2011) menar att skyltningen av böcker i skolan är betydelsefull. Böckerna måste 

synas och lyftas fram så eleverna ser dem. Detta kan bidra till en förbättrad läsmiljö. Vid en 

skyltning där böckerna placeras för sig själva är det ingen som kan koppla ihop böckerna med 

exempelvis en lärare som berättar om böcker. Valet av böckerna som ska skyltas kan göras på 

många olika sätt som till exempel utifrån nya böcker, teman och författare. Det viktigaste är 

att böckerna skapar uppmärksamhet och gör eleverna nyfikna.   

 

Skolverket (2007:304) menar att pojkar och flickor väljer olika typer av böcker. Flickor är 

mer öppna för bokval och tänker inte mycket på om det är en manlig eller kvinnlig 

huvudperson i boken. De läser gärna om djur, men då ska det helst vara realistiska djur så som 

husdjur. De flesta pojkar väljer böcker med en manlig huvudperson. Pojkarna läser också 

gärna om djur, men då ska djuren vara stora och farliga. Det visar sig att elever i åldrarna 7-12 

år oftast väljer böcker där de kan identifiera sig med huvudpersonen eller hjälten i boken 

medan äldre elever i åldern 13-17 år gärna läser böcker som är realistiska och trovärdiga. 
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Teoretisk ram 
I avsnittet nedan följer en beskrivning av två teorier som är de teoretiska utgångspunkterna i 

undersökningen. 

 

Undersökningen syftar till att få veta hur lärare arbetar med elevers läsintresse, hur 

läsintresset ser ut idag och vad det är som påverkar det. En teoretisk utgångspunkt som 

används i undersökningen är Rosenblatts (2002) teori om samspelet och mötet mellan text och 

läsare. Det sker ständigt en transaktionell process, “ömsesidigt möte”, vid läsning där texten 

påverkar vad läsaren kommer att tänka och tycka. Läsningen är en relation mellan läsaren och 

texten där de hela tiden påverkar och samspelar med varandra. Läsarens tidigare erfarenheter 

kommer att påverka hur texten uppfattas. En text ger inte samma budskap hos alla läsare 

eftersom läsarens olika erfarenheter påverkar vad läsaren tycker och tänker om den. 

Läsningen är alltså en personlig uppfattning av texten. Rosenblatt tar också upp att det finns 

olika typer av läsning som kallas för estetisk och efferent läsning. Texterna kan på så sätt 

läsas för olika syften. Ibland vill läsaren skönläsa och hitta betydelsen med texten. Detta 

kallas för estetisk läsning. I andra fall vill läsaren få mer kunskap och förståelse för något 

genom texten. Då ställer sig läsaren utanför texten för att analysera och kritiskt granska texten 

utifrån olika perspektiv. Detta kallas för efferent läsning. 

 

Säljös (2000) teori om ett sociokulturellt perspektiv har använts i undersökningen. Det 

sociokulturella perspektivet menar att människor lär av varandra i olika typer av grupper. Den 

intellektuella kapacitet som en människa föds med ses som utvecklingsbar hela livet i 

samband med ny kunskap från omgivningen. Säljö menar att både språkliga och fysiska 

redskap har en speciell betydelse för det sociokulturella perspektivet. Redskapen ses som alla 

de resurser som kan vara till hjälp för att förstå och handla i omvärlden. Dessa skapas och förs 

vidare genom kommunikation. Inom det sociokulturella perspektivet ses kunskap som ett 

resultat av kamp och engagemang samt ses ofta som en sak. Människor lär sig alltid något i 

olika situationer och det funderas mer på vad de lär sig än hur mycket de lär sig. Skolan ses 

som en viktig plats för inlärning men samtidigt lärs många av de grundläggande kunskaperna 

in i trygga miljöer där det huvudsakliga syftet inte är att förmedla kunskap. Familj, kompisar 

och arbete kan vara exempel på sådana miljöer som är oerhört viktiga för lärande. Läsning ses 

inom det sociokulturella perspektivet som en komplex kommunikativ färdighet. Läsning 

innebär inte bara att kunna bokstäver och ljud utan också att kunna använda innehållet, 

meningen med texten och använda den i andra sammanhang.       

 

Dessa teorier passar bra in på syftet med undersökningen som både berör läsning som aktiv 

process och läsning som påverkas av allt som sker runt omkring oss. Rosenblatts teori kopplas 

till läsningen och undersökningen utgår från den då resultatet om elevernas läsintresse och 

lärarnas arbetsmetoder diskuteras. Säljös teori kopplas bland annat till påverkansfaktorerna i 

diskussionen och tas även upp i de didaktiska konsekvenserna.    
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Metod 
I följande avsnitt görs en beskrivning av vetenskapsteori, kvalitativ metod samt intervju som 

redskap. Därefter beskrivs det vilket urval som ingick i undersökningen och hur det gick till 

med datainsamlingen samt pilotintervjun. Det redogörs sedan för hur validitet och reliabilitet 

förhåller sig till undersökningen. Tillsist redovisas etiken i relation till undersökningen och 

hur den förhåller sig till de etiska reglerna. 

Kvalitativ metod 
Kihlström (2007b) beskriver att den kvalitativa metoden har sitt ursprung i den 

hermeneutistiska vetenskapsteorin. Hermeneutiken präglas av en humanistisk inriktning som 

bygger på förståelse och tolkning. När världen ska tolkas inifrån använder hermeneutiken sig 

av empati och igenkännande. En kvalitativ metod syftar till att upptäcka okända företeelser 

och egenskaper. Metoden ger möjlighet att undersöka saker mer i detalj. I den kvalitativa 

metoden är samspelet mellan datainsamling och analys viktigt. Detta kan pågå under tiden 

och behöver inte väntas med tills all data är insamlad. Vid datainsamling är forskaren öppen 

inför situationen och försöker samla på sig så mycket information som möjligt.  

 

Den kvalitativa metoden valdes för att den har ett starkt samband med hermeneutiken och att 

den passar bra i relation till denna undersökning. Den stämmer bra överrens med syftet som 

ska undersöka vilka erfarenheter sex lärare i årskurs fyra till sex har av elevernas intresse för 

läsning, vilka arbetsmetoder som lärarna använder i undervisning och vilka faktorer de anser 

påverkar elevernas läsintresse. Under datainsamlingen samlades det in så mycket information 

som möjligt för att sedan analyseras och aktivt bearbetas i analysen, som är viktigt inom den 

kvalitativa metoden 

Intervju 
Intervju är en kvalitativ forskningsmetod som används i undersökningen. Intervju är ett 

redskap som undersöker fenomenet utifrån respondentens synvinkel och ger en inblick i deras 

erfarenheter och liv. Kunskapen produceras i ett socialt samspel mellan två personer med 

hjälp av frågor och svar. Båda personerna bör ha ett intresse för samtalsämnet eftersom det då 

blir lättare att få fram ett bra resultat. (Kvale & Brinkmann 2009). Vi hoppas att våra 

respondenter har ett intresse för området för att vi ska kunna få fram ett bra resultat.  

 

När intervjufrågorna utformades hade vi läst på om hur det skulle utformas för att få ut ett bra 

resultat. Vi tänkte på att ha öppna frågor som skulle ge svar på vårt syfte och frågeställningar. 

De öppna frågorna gjorde så att respondenterna själva kunde utforma svaret utan att vi hade 

några värderingar i frågan. Vi undvek att inleda frågorna med frågeordet varför då det kan ge 

ett obekvämt samtal. Vi funderade även på följdfrågor som skulle kunna ställas för att vara så 

förbereda som möjligt. Vi utformade 20 frågor exklusive följdfrågor som vi sedan ställde i tur 

och ordning under samtalet.  

 

När intervjuerna genomfördes fick respondenterna välja platsen där de skulle intervjuas och 

vilken tid som var lämplig för dem. Vi besökte dem tillsammans på den bestämda tiden och 

genomförde samtalet. Vi använde oss av inspelning vid intervjuerna för att inte missa någon 

som sades. Det var skönt att slippa att anteckna under tiden och vara orolig för att något skulle 

missas. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver inspelning som ett mycket bra verktyg. De 

menar även att det är viktigt att lyssna på respondentens svar för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor.  



16 

 

 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör även för att intervjusamtalet ska transkriberas när det är 

genomfört. Det innebär att formen ändras från ett muntligt samtal till en skrift. Vi 

transkriberade alla samtalen efter intervjuerna och fick då allt nedskrivet. Det nedskrivna 

lästes sedan igenom för att analyseras och utgör nu resultatet i undersökningen.  

 

Eftersom syftet handlar om erfarenheter och upplevelser anser vi att intervju som metod är en 

lämplig metod. Vi uppskattar även den sociala interaktionen som sker med respondenterna om 

ett ämne som båda visar ett intresse för. Det är positivt med öppna frågor samt följdfrågor 

som kan ge intressanta svar. Vi ser det som positivt att vi har fått ta del av dessa lärares 

erfarenheter kring ämnet.     

Urval  
Urvalsgruppen består av sex verksamma lärare i svenska i årskurs 4 till 6. De olika lärarna är 

från två kommuner i Västra Götaland. Vi valde att intervjua två män och fyra kvinnor i 

undersökningen och det på grund av tillgängligheten. Lärarna som ingår i undersökningen 

arbetar på mellanstadiet och ha arbetat som verksamma lärare ett antal år tillbaka. Kihlström 

(2007a) menar att urvalsgruppen bör ha erfarenhet av fenomenet som ska undersökas. Detta 

gör att undersökningen blir mer tillförlitlig. Därför är det viktigt att lärarna har några års 

erfarenhet inom läraryrket och att de är utbildade inom ämnet svenska. En del av lärarna är 

kända för oss sen tidigare. När dessa lärare intervjuas är det viktigt att en professionell roll 

behålls och inte påverkas av förutfattade meningar. Personerna i undersökningen har tilldelats 

fiktiva namn.   

De sex deltagande lärarna 

Nedan följer en beskrivning av lärarna som deltar i undersökningen. 

 

 Pia är 55 år och har arbetat som lärare i 34 år. Skolan hon arbetar på ligger på 

landsbygden. 

 Lina är 43 år och har arbetat som lärare i 19 år. Skolan hon arbetar på ligger i ett litet 

samhälle. 

 Carin är 49 år och har arbetat som lärare i 25 år. Skolan hon arbetar på ligger i ett 

samhälle. 

 Mats är 54 år och har arbetat som lärare i 30 år.  Skolan han arbetar på ligger i ett 

samhälle. 

 Karl är 32 år har arbetat som lärare i nio år. Skolan han arbetar på ligger i ett samhälle. 

 Moa är 48 år och har arbetat som lärare i tolv år.  Skolan hon arbetar på ligger på 

landsbygden. 

Genomförande 
Med två månaders framförhållning tillfrågades de tänkta lärarna om de kunde tänka sig att 

delta i undersökningen. Svaren kom snabbt och alla var positiva så förslag till intervjudatum 

skickades ut. Lärarna fick själva välja en tid som passade med deras scheman under tre 

utvalda dagar. Tider bokades in och cirka två veckor innan intervjuerna skickades ett e-post
1
 

med lämplig information  ut till dem. Där fanns det bland annat information kring syftet med 

intervjun, etik och definition av ordet “läsintresse”. Intervjufrågorna
2
 skrevs och bearbetades 

                                                 
1
 Se bilaga 1 

2
 Se bilaga 2 
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under två veckor i samråd med vår handledare. Vid intervjutillfället åkte vi till skolorna där 

lärarna skulle bli intervjuade. När intervjuaren och respondenten var redo startades intervjun 

och varje intervju tog mellan 30-40 minuter.  

 

En vecka innan intervjuerna skulle ske genomfördes en pilotintervju med en verksam lärare. 

Genom att vi fick möjlighet att prova om frågorna var hållbara och stämde överrens med vårt 

syfte stärker det även validiteten för undersökningen. Det var även ett bra övningstillfälle för 

det praktiska, både för att prova inspelningen samt för intervjuaren att känna på situationen. 

Pilotintervjun visade att frågorna var hållbara och stämde överrens med vårt syfte, men att 

några frågor behövde omformuleras och några läggas till, vilket bearbetades tillsammans med 

handledaren. 

 

Arbetsfördelningen mellan oss som genomfört undersökningen upplevs som jämn. Båda har 

läst litteratur angående intervjumetodik för att vara så väl förberedda som möjligt. Trots att en 

av oss förde samtalet vid intervjuerna känns det inte som det var mer arbete för denna person. 

Intervjufrågorna konstruerades gemensamt precis som transkriberingen och analysen gjordes. 

Vi har båda läst litteratur och forskning till bakgrunden och gjort det mesta gemensamt för att 

hela tiden ta del av varandras idéer och tankar för att utforma ett så bra arbete som möjligt.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att undersökningen är väl genomtänkt och svarar på de frågeställningar som 

finns. Vid en intervju är det bra om någon utomstående person som är kunnig har läst 

intervjufrågorna och kommit med kritik. En pilotintervju kan också vara ett bra sätt för att 

upptäcka problem med intervjun. När undersökningen är klar ska den vara lättläst och vem 

som helst ska kunna förstå resultatet. Dessa faktorer stärker validiteten för en kvalitativ studie 

(Kihlström 2007b). 

 

Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig, ju högre reliabilitet desto bättre 

tillförlitlighet. När en intervju genomförs är det viktigt att personen som intervjuar är påläst 

och insatt i ämnet för att kunna ställa lämpliga följdfrågor och föra samtalet framåt.  Det är 

bra om det är två som intervjuar eftersom då en kan fråga och den andra kan anteckna 

kroppsspråk med mera. Det är en bra idé att spela in intervjun eftersom inget som sägs ska 

missas. Dessa olika faktorer gör att reliabiliteten ökar (Kihlström 2007b). 

 

För att få fram så hög validitet och reliabilitet som möjligt har vi tagit till oss dessa råd och 

tillämpat dem i denna undersökning. Våra intervjufrågor lästes av vår handledare som vi 

ansåg som en kunnig person och de provades även i en pilotintervju innan de skulle användas. 

Ett par små problem uppmärksammades och rättades till för att frågorna verkligen skulle ge 

svar på vårt syfte. När alla delar i undersökningen var klara bearbetades den för att göra texten 

så lättläst som möjligt. Detta stärkte validiteten för undersökningen. Vi valde att vara med 

båda två vid intervjuerna. Transkriberingen gjordes av oss själva och det gjorde att vi 

exempelvis visste pausernas innebörd och kom ihåg hur intervjun gick till. Dessa olika saker 

anser vi var viktiga för att stärka reliabiliteten i undersökningen. 

Etik  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till de fyra etiska 

forskningsprinciperna för att forskningen ska hålla hög kvalité. Nedan följer en beskrivning 

av de fyra olika principerna och hur vi förhåller oss till dem. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste godkänna om de vill ingå i studien. Deltagarna 

ska även informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan.   

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om deras roll i 

undersökningen. De ska även få information om studiens syfte och veta att deras medverkan 

är frivillig. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna tar hänsyn till deltagarnas anonymitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade data endast får användas i undersökningens syfte.  

 

Dessa fyra principer har vi tagit hänsyn till i vår undersökning genom bland annat ett 

missivbrev. I missivbrevet informerades deltagarna om syftet med undersökningen och deras 

rättigheter. De fick även från början frågan om de ville delta i vår undersökning och den var 

alltså frivillig. Vid intervjutillfället informerade vi åter igen deltagarna om de olika 

principerna. Genom detta uppfylls samtyckes- och informationskravet.  I resultatet används 

fiktiva namn för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi har endast använt det inspelade 

materialet för vår undersökning för att uppfylla nyttjandekravet.       

Analys/bearbetning 
Under samma vecka som intervjuerna genomfördes påbörjades även transkriberingen av de 

intervjuer som redan var klara. Vi valde att dela jämt på transkriberingen så det blev tre 

intervjuer var. Det inspelade materialet skrevs ner ordagrant på dator. En intervju var mellan 

30-45 min tog cirka två och en halv timma att transkribera. Efter att en intervju var 

transkriberad lästes den igenom tillsammans. Det kändes positivt att båda var med vid 

intervjuerna för att få ta del av upplevelsen och det var då heller inte svårt att uppfatta hur 

pauser och hur en del meningar skulle skrivas ner vid transkriberingen. När transkriberingarna 

var helt klara var det enkelt att få en överblick av vad som framkommit av intervjuerna. Det 

var smidigt att arbeta med transkriberingarna när resultatet analyserades. Innan vi skrev 

resultatet hade de transkriberade intervjuerna analyserats och samtidigt markerades viktiga 

och utstickande kommentarer eller åsikter. Utifrån transkriberingarna hittades olika kategorier 

som tas upp i resultatet. Många av de markerade delarna blev sedan till citat i resultatet. 

Resultatet presenteras i olika kategorier som innehåller olika delar av intervjun. Dessa 

kategorier används som rubriker i bakgrund, resultat och diskussion för att undersökningen 

ska vara läsvänlig. En del frågors resultat valdes bort då det inte svarade på undersökningens 

syfte.   
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Resultat 
I följande avsnitt redogörs resultatet från de sex intervjuerna som har genomförts. Lärarna 

som intervjuades presenteras i urvalet med fiktiva namn. Resultatet presenteras i fyra olika 

kategorier som handlar om läsintresse, arbetsmetoder, påverkan och litteratur.  

 

Under rubriken läsintresse följer resultatet av lärarnas erfarenheter av elevers läsintresse. 

Varför ett läsintresse är viktigt och hur det syns hos eleverna. Eventuella skillnader och 

likheter mellan pojkar och flickor tas också upp. Det redogörs för lärarnas uppfattningar om 

huruvida elevernas läsintresse har förändrats över tid och vad de anser vara de viktigaste 

förutsättningarna för att eleverna ska få ett läsintresse.   

 

Därefter följer resultatet av vad lärarna använder sig av för arbetsmetoder när de undervisar i 

läsning. Det redogörs också för om det finns samarbete kollegor emellan på skolorna för att 

gynna elevernas läsintresse.  

 

Under rubriken påverkan redogörs det för vad lärarna anser att det är som påverkar elevernas 

läsintresse och vad lärarna har för uppfattning om vad eleverna läser för litteratur. Till sist 

beskrivs det vad det finns för skillnader och likheter mellan pojkar och flickors val av böcker 

och hur biblioteken används av lärarna.  

 

Läsintresse 

Samtliga lärare upplever att eleverna har ett varierat läsintresse. De menar att många av 

eleverna har hittat sitt läsintresse medan andra fortfarande håller på att hitta lusten och flytet i 

läsningen. I en klass finns det både elever som läser mycket och elever som läser när de blir 

tillsagda.  

 

Det är väldigt, väldigt varierat. Vi har ganska många bokslukare. Vi har flera som 

inte alls har intresse och vi har sådana som är där emellan som gärna läser fast de 

behöver bli påminda om det. Man behöver ha de där läsläxorna och läsloggen och 

tiden i skolan att läsa och då läser de gärna. Fast det kanske inte sker alldeles 

självmant. (Lina)   

 

En av lärarna upplever att hennes elever har ett mycket starkt läsintresse just nu och att de 

frågar och längtar efter sina lässtunder. Läsintresset ser olika ut i olika klasser och lärarna 

beskriver att läsintresset varierar klasser emellan och även beroende på hur de arbetar med 

det.     

 

Läsintresse syns hos eleverna på olika sätt. En del intresserade elever pratar gärna med både 

kompisar och lärare om sina böcker som de läser. Hälften av lärarna ser att de läsintresserade 

eleverna snabbt försvinner in i böckerna och är fokuserade, men också att eleverna ofta frågar 

efter nya böcker. 

 

Det enklaste är när vi har en lässtund och ser vilka som försvinner in i boken och 

vilka som vill göra hundra andra saker. Där syns det tydligt. Ett annat tecken, det 

är ju de som kommer att byta bok efter att ha läst tre fyra sidor i den. (Mats) 

   

Majoriteten av lärarna ser skillnader mellan flickornas och pojkarnas läsintresse. De säger 

generellt att flickorna har ett större läsintresse och de förklarar detta på olika sätt. Någon 
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nämner att pojkarna har svårare att ta till sig en bok och sitta en lång stund att läsa. Flickor 

upplevs ha lättare för att komma igång med sitt läsande.  

 

Det första som slår mig så ska jag säga att ja, flickor har mer tålamod och tar sig 

mer tid till att läsa och komma in i böcker. Pojkarna kan det ta lite längre tid för 

innan de kommer in i lugnet, att fokusera på boken och komma in i den. (Carin) 

 

En lärare beskriver dock att de elever som har haft minst läsintresse i hennes klasser har varit 

flickor med låg läshastighet som då aldrig kommit framåt i en bok och den läsupplevelsen ger 

inte särskilt mycket läsintresse. Samtliga lärare berättar att de skulle vilja minska de 

skillnaderna som finns inom läsintresset för flickor och pojkar. De önskar också att alla elever 

får samma förutsättningar och en förståelse för hur viktigt och roligt det är att läsa.  

 

Alla lärarna tycker verkligen att det är viktigt att eleverna har ett läsintresse. De beskriver 

olika aspekter till varför det är viktigt att ha ett läsintresse. Aspekterna som beskrivs är att 

läsningen är grunden till att klara av skolan och att de utvecklar en kunskap som gynnar alla 

ämnen. 

 

Ja absolut, det är ju egentligen grunden för att klara skolan att man kan läsa/.../ att 

man ser poängen med läsningen. (Karl)   

 

Lärarna beskriver också vad eleverna utvecklar genom läsintresset. Två lärare menar att 

eleverna får ett rikare fantasiliv och många nya upplevelser. Två andra lärare nämner att de 

utvecklar sin läsförmåga och läsförståelse. De nämner också att eleverna lär sig att dra enkla 

paralleller och utveckla kunskaper om andra människor. Lärarna upplever alltså att 

läsintresset ger eleverna mycket kunskaper och förutsättningar för att klara av skolan men 

också tiden efter skolan.  

 

Lärarna är överens om att ett högt läsintresse och goda prestationer i andra ämnen hänger ihop 

till viss del. En lärare är övertygad om att detta hänger ihop då svenskan påverkar alla 

ämnena. Någon annan menar att det beror mycket på vad för slags läsintresse eleven har, om 

det ska påverka de andra ämnena är förståelsen oerhört viktig.   

 

Ja, men det är inte självklart, inte lika med. Men de som gillar att läsa är ofta 

högpresterande i andra ämnen /.../ De som har läst mycket har ju nytta av att 

formulera sig, både muntligt och skriftligt. De har ett annat ordförråd, så är det. 

(Moa)  

 

Tre av lärarna pratar också om att eleverna får med sig många olika delar från läsningen så 

som ordförråd, förståelse och förmågan att uttrycka sig. Detta är viktiga förmågor som är 

värdefulla i alla ämnen.    

 

Det finns olika uppfattningar bland lärarna om läsintresset har förändrats under deras 

verksamma år i yrket. Två lärare upplever att det var lättare att få eleverna att läsa förr. Tre 

andra att det inte är någon skillnad och en tycker att det är lättare att få eleverna att läsa nu. 

De som tycker att det är lättare att få eleverna att läsa nu nämner att det finns mycket mera 

litteratur för eleverna och deras olika behov. Ett par lärare berättar även att de är mer 

medvetna om hur de arbetar nu.  
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Det är väl ungefär konstant. Men om man jämför med när jag var mindre, läsa det 

skulle man ju göra och det var självklart. Nu ifrågasätts det mer varför man ska 

läsa. (Karl) 

 

De flesta lärarna tror att det intresse som finns idag kommer hålla i sig. Det kommer alltid 

finns de som älskar att läsa och de som inte gör det. En lärare nämner att skolan kanske 

kommer att behöva arbeta ännu hårdare med läsningen på grund av tekniken som konkurrent. 

En annan tror att eleverna kommer att arbeta ännu mer tillsammans och prata mer om det 

lästa.  

 

Faktorer som påverkar läsintresset 
Lärarna i undersökningen har olika intresse för läsning. Det finns de lärare som gärna läser 

men ser att tiden inte finns och det finns de som inte har så stort intresse. De lärarna som inte 

har så starkt läsintresse försöker att vara positiva angående läsning när eleverna är med. Några 

andra lärare har ett stort läsintresse och har alltid något att läsa och läser gärna så fort det blir 

en stund över. De säger att de tror att deras läsintresse påverkar eleverna mycket.  

 

Ja det tror jag påverkar mycket dels genom att jag visar att jag är intresserad och 

när jag är intresserad och läser så hittar jag ju kanske bra böcker som jag läser 

högt som kanske engagerar eleverna och gör dem intresserade av böcker. Barn är 

ju inte så lätta att lura så har man inte ett genuint läsintresse så fattar eleverna det 

än om man försöker packa på dem en bok bara för att de ska läsa. (Pia) 

 

Jag hoppas inte att mitt läsintresse påverkar eleverna. För när vi pratar böcker i 

skolan försöker jag vara väldigt positiv. Så jag pratar inte om mitt egna intresse, 

åtminstone i negativ ton. Det är jag väldigt noga med. (Mats) 

 

Några faktorer som framkommer är att lärarna kan göra eleverna intresserade av läsning 

genom att visa sin egen entusiasm och engagemang gentemot läsningen. För de lärare som har 

ett eget läsintresse är det viktigt att den känslan de förmedlar om böcker är äkta. En lärare 

nämner också att hon tycker det är viktigt att läsa när eleverna läser så att de ser att hon tycker 

att läsningen är viktigt. 

 

Andra faktorer som kan påverka elevernas läsintresse positivt är bland annat kompisar, 

syskon, tid, film och spel. Några lärare nämner att elevernas egna intressen kan göra att de vill 

veta mer om något och de får då ett intresse att läsa vidare om detta. En del lärare berättar 

också att tillgängligheten till böcker och att det pratas om böcker i klassen kan vara positivt 

för elevernas läsintresse. Samtliga lärare nämner föräldrarna som något mycket viktigt när det 

gäller att skapa ett läsintresse hos eleverna.  

 

Föräldrarna kan påverka på sitt sätt hemma och egentligen tidigare än vad vi i 

skolan kan, när de är små. Att man börjar i tid. (Pia)     

 

Eleverna påverkas från många olika håll och det är mycket som spelar roll för elevers 

läsintresse. En lärare säger att hon tror att eleverna har stor chans att få ett läsintresse bara 

skolan arbetar mycket med det och kompisarna läser.  

 

Lärarna berättar även om faktorer som kan påverka elevernas läsintresse negativt. Här 

beskrivs åter igen hemmet och personerna runt omkring eleven som en stor faktor, om inte 



22 

 

hemmet förstår vikten av läsningen och hjälper eleverna kan det vara svårt att få dem 

intresserade. Några lärare pratar om att kompisarna kan påverka negativt, dels genom att 

eleverna vill välja samma böcker som kanske inte passar dem och dels genom kommentarer i 

klassrummet. En lärare beskriver vikten av att välja rätt bok med rätt svårighetsgrad. En för 

lätt bok utmanar inte och en för svår bok ger ingen god läsupplevelse. 

 

Hemmet och även skolan påverkar negativt, är det inte kul att läsa varför ska vi 

göra det, det är slöseri med tid och sitta i en bok. Och det kan man faktiskt få från 

mamma, pappa eller mormor, men även från lärare och klasskamrater självklart. 

(Moa) 

 

En annan lärare pratar om de elever som har koncentrationssvårigheter och hur det påverkar 

negativt. Vid koncentrationssvårigheter får eleven sällan den ro som behövs för att läsa och 

komma in i boken. Detta gör det svårare att få ett gott läsintresse. 

 

Anledningarna till varför eleverna har olika läsintresse anser lärarna vara många. Några av 

lärarna svarar att hemmet spelar stor roll. Om föräldrarna läser och att det finns böcker ges 

eleverna en bättre förutsättning att öka läsintresset. De läsande förebilderna är också av stor 

betydelse för att eleverna ska förstå att läsning är viktigt. De olika böcker som eleverna läser 

beskrivs som betydande för deras läsintresse. Idag har eleverna många olika intressen som tar 

upp deras fritid. Det är vanligt med aktiviteter där allting händer snabbt och att det är 

spännande från början, inte alls likt läsningen.  

 

Tid, det finns så himla mycket annat nu som går snabbare och händer fortare. En 

bok kan du ju få läsa en tredjedel i innan den blir riktigt bra. Det tålamodet finns 

inte på samma sätt hos alla.  (Carin)  

 

Språket anses också av några lärare som viktigt. Om eleverna har haft lätt för att lära sig 

språket och har en bra läsförmåga anser lärarna att deras läsintresse har möjligt att bli större. 

En lärare anser även att elevernas olika läsintressen kan jämföras med vilka olika intressen 

som helst. Alla elever är inte intresserade av samma saker.  

 

Samtliga lärare beskriver att föräldrarnas intresse och en tidig bekantskap med böcker är en 

viktig del för att en elev ska få ett starkt läsintresse. Andra faktorer som lärarna tycker är 

viktiga för eleverna är självförtroendet och de ska förstå meningen med läsningen. Anpassade 

böcker nämns åter igen som så viktigt för alla elever, både för nivån och utifrån intresset. 

Några av lärarna säger också att om läsinlärningen går smidigt och om eleverna har ett 

utvecklat språk gynnar det ofta deras läsintresse. En lärare beskriver också att det är viktigt att 

eleverna tycker att det är roligt från början.  

 

Jag är övertygad om att det handlar om att börja tidigt. För att de ska känna att de 

har kapaciteten att de kan läsa. Kommer du igång så är det mycket lättare sen. Du 

måste få det här självförtroendet om att jag kan läsa. Sen handlar det också om att 

vi ska förse dem med böcker som är anpassade för dem. Både utifrån deras 

intresse och förmåga. Det är jätteviktigt. (Karl)   

 

En del tar också upp hur viktigt det är att eleverna får en bred syn på vad läsning kan vara, att 

det inte bara finns en genre att läsa. Det är nyttigt och inspirerande för eleverna att kunna dela 

läsupplevelser med varandra. Många av lärarna pratar även om högläsningens vikt och att de 

får en gemensam läsupplevelse.  
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Arbetsmetoder 
Det finns många olika arbetsmetoder som lärarna använder sig av när de arbetar med läsning 

och lärarna anser att de alla är viktiga på sitt sätt. Samtliga lärare berättar att eleverna alltid 

har någon skönlitterär bok att läsa, ibland enskilt och andra gånger läser hela klassen samma 

bok. En lärare kallar denna enskilda bok för ”bänkbok” som läses på olika pass under veckans 

gång. En annan lärare kallar det för schemalagd läsning och ser vinsten med att skapa rutiner 

då läsning sker. Hälften av lärarna beskriver också att de tycker det är viktigt att eleverna på 

olika sätt kan få redovisa de böcker de har läst, kanske tipsa en kompis om boken eller berätta 

hur språket är uppbyggt.  

 

Ett flertal lärare pratar om bokpresentationer och boksamtal där syftet är att sprida kunskap 

och åsikter om olika böcker till varandra i klassen. Två av lärarna säger att det brukar ge extra 

bra resultat om en riktig bibliotekarie eller författare kommer på besök och inspirerar. Två 

andra lärare använder sig av de böckerna som elever läser till att titta på hur grammatiken kan 

vara uppbyggd eller hur man kan göra citat på olika sätt.     

 

I den klassen jag har just nu har de mycket energi och när vi läser 

klassrumsuppsättningar så blir det ofta väldigt lyckat. Det passar dem med 

diskussion. Att man gör något gemensamt, det tycker de om. (Lina) 

 

Högläsning är något som samtliga lärare pratar om som en bra arbetsmetod för elevernas 

läsintresse. En utav lärarna pratar mycket om högläsning som arbetsmetod och menar att hon 

genom högläsning kan påverka eleverna på så många olika sätt. Om högläsaren är duktig kan 

eleverna fångas och bli mer intresserade av böcker. En annan lärare ger förslag på att eleverna 

ofta tycker om att jämföra en högläst bok med samma film. Genom det skapas många bra 

diskussioner och ofta ett intresse kring det ämnet som berörts. En av lärarna tar upp 

lässtrategierna som en arbetsmetod för att öka elevernas intresse. Om de får förståelse för vad 

de läser ökar samtidigt intresset och meningen med läsningen.    

 

Lärarna beskriver att läxor inte är en så stor del av elevernas skolvardag. Tre lärare använder 

sig inte alls av det medan några andra har det vid vissa arbetsmetoder. En lärare brukar be 

eleverna förbereda sig genom att fundera på några frågor när de läser en 

klassrumsuppsättning. En annan lärare låter eleverna läsa ett antal sidor hemma och sedan 

diskuteras innehållet i bokcirklar. Vissa elever kan ha behov av lästräning då beskriver några 

lärare att det vanligare att de ger eleven läsläxa för att träna den tekniska läsningen.  

 

Lärarna använder sig till viss del av teknik och framförallt teknik som hjälpmedel för de 

elever som behöver stöttning. Nästan alla lärare pratar om Daisyspelare som ett hjälpmedel, 

men även talböcker. Med talböcker kan eleverna samtidigt som de lyssnar följa med i texten. 

En av lärarna använder sig av en interaktiv skrivtavla och dokumentkamera för att öka 

elevernas förståelse och intresse.   

 

Man kan även ha svårare böcker att lyssna till för att få stöd och då finns det olika 

tekniska hjälpmedel som gör att jag klarar av att läsa svårare böcker än vad jag 

egentligen klarar av. (Carin)  

 

Lärarna beskriver att eleverna engagerar sig olika i de olika arbetsmetoderna. När eleverna får 

vara delaktiga tillsammans i klassen nämner några lärare att det ofta blir ett större 

engagemang.  
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Den här gruppen tar till sig allting om man bara talar om varför man gör saker och 

vad de ska kunna i slutändan, då tar de sig an det. /…/ om det inte finns något mål 

att du inte ska visa vad du lärt dig och vilken utveckling du gjort då blir det någon 

form av meningslöshet. (Moa) 

 

En lärare beskriver hur olika eleverna är, en del kan lyssna och engagera sig i en bra 

högläsningsbok hur länge som helst medan andra klarar av en kvart. Samtliga lärare är dock 

överens om att rutiner behövs för att eleverna ska engagera sig. Om de inte kommer ihåg vad 

högläsningsboken eller den individuella boken handlar blir inte läsandet meningsfullt och det 

kan leda till ett mindre engagemang hos eleverna.  

 

Lärarna har inte ett speciellt samarbete med sina kollegor angående läsintresse. Några nämner 

dock att det känns viktigt och bra om man har någon kollega att prata med om lektioner och 

arbetsmetoder, vad som går bra och vad som behöver göras bättre. När man pratar med andra 

får man ofta nya idéer uttrycker en lärare.  

 

Tidigare har vi inte haft det men nu när vi har ämneslag, där skulle det kunna ingå 

och det finns större möjlighet att kunna jobba diskutera och delge varandra. 

(Carin)     

Tillgång till litteratur 
Lärarna ger många olika exempel på vilken litteratur som läses av eleverna i klassen. 

Humorböcker är en populär genre där Sune nämns utav alla lärare. Fantasy beskrivs också 

som en genre som har blivit mycket populär bland eleverna. Samtliga lärare svarar att deckare 

är en genre som eleverna ofta läser och som det finns ett stort utbud av. En del elever gillar att 

läsa böcker där de kan känna igen sig själva.   

 

De vill gärna läsa om barn i samma ålder, som till exempel Laura Trenter där de 

kan byta plats med karaktärerna, de är lite realistiska böcker. Sen vill en del bara 

läsa roliga böcker som man får skratta åt. Exempelvis “Dagbok för alla mina 

fans”, Bert eller Sune-böcker. Det finns ett ganska brett utbud men det kan ju 

växla ju mer vi läser och bokpratar. (Carin)  

 

En lärare tycker att eleverna läser nästan allt och att det är mycket blandat hos eleverna. Det 

finns mycket olika litteratur att välja på idag som är anpassade för olika intressen och nivåer. 

Böcker som också nämns av lärarna som läses i klasserna är hästböcker, omgjorda klassiker 

och äventyrsböcker. Alla lärare pratar främst om skönlitteratur när detta diskuteras men ett 

par lärare nämner även att vissa elever hellre väljer facklitteratur vid läsning.   

 

Lärarna upplever att det finns vissa likheter och skillnader mellan vad pojkar och flickor 

väljer att läsa. Fantasy och humorböcker är genrer som både pojkar och flickor läser men 

några av lärarna upplever att det är en vanligare genrer bland pojkarna. Några lärare upplever 

att flickorna ofta vill ha någon person att känna igen sig i och även någon de gärna kan följa. 

Andra lärare beskriver att det är svårare för pojkarna att hitta böcker som de tycker passar sin 

personlighet.  

 

Alltså killar läser ju helst om killar, så är det ju /.../ Men jag tror inte att flickor 

bryr sig så mycket om att de måste läsa om flickor men de flesta skönlitterära 

böcker handlar faktiskt om flickor. /.../ Och pojkarnas böcker blir gärna om 
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riddare och att döda drakar och lite så. Det blir ju väldigt stereotypiskt kan jag 

tycka. (Moa) 

 

Lärarna uttrycker att det viktigaste är att eleverna hittar böcker som passar deras personlighet. 

Oberoende av vad kompisarna läser eller vilken genre som är populärast just nu. Många 

elever gillar att läsa om det intresset de håller på med på fritiden både som skönlitteratur och i 

faktaböcker. Då är olika typer av sport vanligt hos killarna och hästböcker bland flickorna.    

 

Samtliga lärare tycker att det är viktigt att veta vad eleverna läser för litteratur. De tycker det 

känns bra att veta vilka genrer eleverna har ett intresse för. Detta för att kunna hjälpa dem i 

deras utveckling. En av lärarna använder sig av en bokjournal som den med jämna mellanrum 

tar del av för att få en överblick över deras val av böcker och kan med hjälp av den se till så 

att eleverna får ta del av många olika genrer.   

 

Ja för då kan man på ett mer övertygande sätt rekommendera böcker för dem/.../ 

och vet jag då vad den handlar om kan jag mer förstå hur mycket eleven har 

förstått av boken. Det är en fördel för mig och för barnen. (Pia)    

 

För att eleverna ska kunna ha möjlighet att hitta böcker som passar deras personlighet 

använder sig samtliga lärare av bibliotek, men på olika sätt.  På alla skolor är det en av den 

ordinarie personalen som har ansvar för bokinköp och skolbiblioteket. Det finns alltså inga 

bibliotekarier på skolorna. Ett par utav lärarna besöker det kommunala biblioteket 

kontinuerligt och upplever då att det är mycket uppskattat av eleverna. De ekonomiska och 

tidskrävande resurserna som saknas på skolorna är två anledningar till varför de andra lärarna 

inte besöker biblioteken. De använder sig istället av boklådor för att ta del av bibliotekets 

utbud.   

 

Vi går till biblioteket en gång i månaden för att kunna serva /…/ Eleverna 

uppskattar det jättemycket. Man kan tycka att det tar mycket tid för att vara en 

halvtimma på biblioteket, men då inser man att det finns ett intresse. /.../ När jag 

har jobbat på landsbygdsskolor innan så har det inte vart samma naturlighet att gå 

till biblioteket. De är vana och vet vad man gör på ett biblioteket. /.../ Jag inser 

mer nu att jag skulle ha saknat det om jag byter skola. Då är man så begränsad, 

lånar boklådor istället, men nu går de ju runt i biblioteket bland vuxenböcker och 

tidningar och får upptäcka låna och tipsa varandra. (Lina)   

 

Biblioteket nämns som viktigt av några av lärarna. En av lärarna som inte har möjlighet att 

besöka det kommunala biblioteket kontinuerligt tycker att det är synd. Eleverna får inte 

tillgång till samma utbud trots användandet av boklådor. De lär sig heller inte hur ett stort 

bibliotek är uppbyggt. En lärare berättar att det är positivt att alla böcker på ett bibliotek är 

gratis. Det är något som hon försöker överföra till alla elever. Hon menar att alla har samma 

möjligheter att kunna låna och böckerna går att låna hur många gånger som helst.  
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Diskussion 
Följande avsnitt består av diskussion av metoden som används i undersökningen och om 

resultatet i relation till bakgrunden, teorierna och våra egna erfarenheter. Tillsist diskuteras de 

didaktiska konsekvenserna i relation till yrkesrollen.  

Metoddiskussion 
Efter att ha genomfört intervjuerna, läst mer litteratur och arbetat med undersökningen har vi 

kommit fram till att en del frågor skulle ha formulerats på andra sätt. Detta för att få ut mer av 

samtalen och ge undersökningen mer bredd. De frågorna som handlade om motivation har vi 

valt att ta bort i resultatet. Detta berodde på att vi inte hade tillräckligt stora teoretiska 

kunskaper om ämnet. Om vi hade haft det kunde vi ha ställt frågan på ett annat sätt så att 

resultatet hade haft samma utgångspunkt som litteratur kring ämnet. Kunskaperna om inre och 

yttre motivation fanns varken hos oss eller respondenterna. Detta gjorde att svaren inte 

handlade om inre och yttre motivation utan mer om påverkansfaktorer.   

 

Vi valde att förklara ordet läsintresse i missivbrevet som skickades till lärarna. Nu i efterhand 

anser vi att ordet skulle ha definierats även vid intervjutillfället, att det både inkluderade skön- 

och facklitteratur. Facklitteratur är något som bara två lärare nämner vid en fråga i 

undersökningen. Därför handlar undersökningen om skönlitteratur. Detta var något som vi 

inte valde med avsikt.  

 

Resultatdiskussion 

Läsintresse  

Lärarna ska utgå från skolans styrdokument och där finns det tydliga riktlinjer, både om 

förhållningssätt och undervisningsinnehåll. I Lgr 11 står det att lärarna ska främja en livslång 

lust att lära hos eleverna. Vi anser att denna lust inte är helt enkel att främja hos alla elever. I 

en klass finns det så många olika individer med olika intressen och behov. Hur ska lärarna 

göra för att kunna tillgodose alla elevers lust att lära PIRLS 2011 och PISA (Skolverket, 

2012:381 & Skolverket 2013:398) visar att elevernas kunskaper och intresse för läsning 

minskar. I intervjuerna framkommer det att elevernas läsintresse varierar och att det ser olika 

ut i olika klasser. En lärare beskriver att läsintresset i klassen just nu är väldigt starkt, men att 

det inte alltid varit så. Hon funderar på om det beror på hennes mer medvetna sätt att arbeta 

med litteraturen. Hon berättar att hon nu funderar mer på syftet med läsningen som hon 

undervisar i än vad hon gjorde för tio år sedan. Denna medvetenhet som läraren pratar om 

tycker vi är viktig. De lärare som är medvetna om sina arbetsmetoder och funderar på varför 

de undervisar på ett visst sätt tror vi ofta kan gynna elevernas utveckling. Vi anser att vår 

utbildning har gjort oss medvetna om att tänka på syftet med undervisningen och som 

nyutbildade tror vi att det kan vara lätt att plocka fram kunskaperna. 

 

En del av lärarna har inte märkt att det har skett en minskning bland elevernas läsintresse 

under de åren som de har arbetat som lärare. Några lärare tycker att det är lättare att få 

eleverna att läsa idag då det finns mer litteratur att tillgå.  Några andra tycker att det är svårare 

att få eleverna att läsa idag då det finns så mycket annat som lockar. Vi tycker att detta är värt 

att uppmärksamma att PIRLS 2011 och PISA (Skolverket 2012:381 & Skolverket 2013:398) 

visar att elevernas intresse för läsning minskar medan lärarna i denna undersökning inte kan 

se den skillnaden. Det är positivt att de verkar arbeta aktivt med elevernas läsintresse. Om 

några år hoppas vi att det syns i de internationella undersökningarna. De eleverna som idag 
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undervisas medvetet kring läsintresse tror vi har en större chans för att få ett ökat läsintresse. 

Om vi kopplar ihop våra tankar om ett medvetet sätt att arbeta på med Rosenblatts (2002) 

teori om att det ständigt sker en transaktionell process mellan text och läsare kan det innebära 

att läsningen blir mer meningsfull. Om läraren vet att det sker en process mellan läsaren och 

texten och arbetar aktivt med att synliggöra den tror vi att det gynnar läsintresset. Om de 

transaktionella processerna mellan eleverna och texterna är positiva tror vi att elevernas 

intresse för läsningen ökar. Vi tror att det är viktigt att eleverna får uppleva detta för att kunna 

känna att läsning är något meningsfullt.  

 

Lundberg och Herrlin (2005) belyser att eleverna kan ha svårt med läsningen om de inte har 

ett intresse för det. Lärarna som intervjuades tycker det är viktigt att eleverna har ett 

läsintresse. Både för att de får många olika kunskaper genom läsning och att det är 

grundläggande för att klara av skolan och alla ämnen. Vi upplever att de eleverna som har 

hittat flytet och glädjen med att läsa ofta har lättare med övriga ämnen i skolan. En 

matematiklektion blir meningsfullare om texten är lättläst och innehållet förstås. Från våra 

egna upplevelser håller vi med Lundberg och Herrlin. Vi har upplevt att intresset ibland inte 

finns för saker som ska läras in och då har vi fått kämpa mer. Det kan vara allt från 

matlagning till skolarbete. De saker vi har ett intresse för har varit mycket lättare att lära sig 

och vi tror verkligen att intresset spelar roll vid inlärning.    

 

Skolverkets (2012:379) resultat visar att de högpresterande eleverna är mer motiverade till 

läsning än de medelpresterande. Vi undersökte om lärarna kunde se ett samband mellan de 

eleverna med ett starkt läsintresse och goda prestationer i andra ämnena. Lärarna har olika 

uppfattningar angående detta men en lärare är övertygad om att det hänger ihop. Tre av 

lärarna berättar att om eleverna läser mycket får de med sig ordförråd, förståelse och 

förmågan att uttrycka sig. Detta är kunskaper som gynnar eleverna i de andra ämnena. Vi 

tycker det är intressant och viktigt att tänka på att intresset för läsning kan gynna eleverna i de 

andra ämnena. Som Skolverket förklarar är de högpresterande eleverna mer motiverade till 

läsning och det tror vi hör ihop med läsintresset. En annan lärare berättar också att det inte 

alltid är så att eleverna är duktiga i andra ämnen för att de läser mycket. Det beror på vad de 

får med sig för kunskaper av det lästa. Vi tycker att det är viktigt att läraren ger eleverna 

möjlighet att möta olika slags genrer och böcker. Genom det kanske fler elever kan bli bättre i 

andra ämnen.       

Faktorer som påverkar läsintresset 

I Lgr 11(2011) står det att skolan ska ha ett nära samarbete med hemmet för att kunna främja 

elevernas personliga utveckling. Lundberg och Herrlin (2005) menar att eleverna måste träna 

för att de ska bli goda läsare. All den träning som krävs hinner eleverna inte med i skolan. Då 

blir det hemmets ansvar att hjälpa eleverna med resten av träningen. Säljö (2000) beskriver att 

familjen och hemmet kan vara en mycket viktig miljö för inlärning där trygghet finns. Nästan 

alla lärare anser att de tycker att elevernas uppväxt och nuvarande hemmiljö har betydelse för 

deras läsintresse. Föräldrarna är de som påverkar eleverna mycket. Visar föräldrarna intresse 

för elevernas läsutveckling och läser själva kan det leda till att eleverna läser mer och får ett 

större intresserade. Genom undersökningen har vi fått en ännu större förståelse för hur viktigt 

samarbetet mellan skola och hem är för elevernas läsutveckling. Föräldrarna måste få veta vad 

eleverna gör i skolan samtidig som lärarna behöver veta vad eleverna kan få för stöd 

hemifrån.  

 

Norberg (2003b) beskriver att de läsande förebilderna har minskat. Vid intervjuerna 

framkommer det att en lärare ser förebilderna som betydande. Läraren beskriver att eleverna 
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behöver se att läsning är något viktigt i samhället och att det inte bara är något som eleverna 

gör i skolan. Säljö (2000) poängterar att genom det sociokulturella perspektivet ses skolan 

som en viktig plats för inlärning. Han menar dock att många kunskaper också lärs in i trygga 

miljöer där det huvudsakliga syftet inte är att lära sig saker. Om dessa trygga miljöer består av 

goda förebilder exempelvis inom läsning tror vi att eleverna får bättre förutsättningar för att få 

ett stort läsintresse. Norbergs tankar om minskande förebilder kan vi själva känna igen oss i 

då det idag inte syns så mycket läsande människor på tåg eller buss. Nu för tiden tas det upp 

en teknisk pryl istället för en tidning eller bok och tyvärr tror vi att dessa läsande förebilder i 

samhället kommer att minska ännu mer. Det syns inte lika tydligt syns om personen läser vid 

användandet av en teknisk pryl istället för en bok eller tidning. . Vi tror att detta innebär att de 

läsande förebilderna i skolan och hemmet kommer vara av ännu större betydelse i framtiden.   

 

Chambers (2011) menar att läraren behöver vara uppdaterad på vad det finns för litteratur att 

tillgå och vad det handlar om för att kunna stötta eleverna i deras val av böcker. Norberg 

(2003a,c) poängterar vikten av att läraren håller sitt egna läsintresse vid liv för att kunna 

påverka elevernas läsintresse. Lärarna som deltog vid intervjuerna har olika läsintresse. De 

lärare som har ett starkt läsintresse anser att det hjälper dem i deras undervisning och att de 

kan påverka eleverna positivt genom sitt intresse. De lärare som anser att de inte har tid eller 

inte har så starkt läsintresse berättar att de inte tar med sig sitt läsintresse till skolan. De 

försöker vara goda förebilder ändå. Vi upplever en skillnad mellan dessa lärare som sa sig ha 

ett intresse eller inte. De som har ett läsintresse och tar med sig det till skolan pratar mycket 

gott om det medan de som inte plockar med sig det till skolan anser sig klara sig bra ändå. Vi 

tror att ett starkt läsintresse hos läraren påverkar eleverna positivt då de känslor som kan 

förmedlas är äkta. En läsintresserad person upplever vi ofta har koll på mycket av den 

litteratur som finns och kan därför lättare hjälpa eleverna vid bokval.   

 

Arbetsmetoder  

Körling (2012) och Chambers (2011) redogör för att högläsning är en bra arbetsmetod som 

kan utveckla olika kunskaper hos eleverna. Det kan vara kunskaper om författare, genrer och 

att kunna lyssna och ta till sig texter. Högläsningen bidrar till att öka den självständiga 

läsningen. Rosenblatt (2002) menar att läsningen uppfattas olika av olika personer beroende 

på tidigare erfarenheter och kunskaper. Lärarna beskriver att högläsning är en bra arbetsmetod 

för att öka elevernas läsintresse. En lärare menar att högläsning kan påverka eleverna positivt 

på många olika sätt och att den som högläser för eleverna är en viktig person. Vi tror att 

högläsningen som ger en gemensam läsarupplevelse kan vara ett bra sätt för att skapa 

diskussioner då alla enligt Rosenblatt uppfattar det lästa på sitt sätt. Vi är också lite förvånade 

över att de lärare vi intervjuade inte pratade mer om högläsning, kanske är det så självklart för 

dem. Under vår praktik upplever vi att högläsning är något som vanligtvis sker i alla 

klassrum. Genom litteraturen i undersökningen får vi en ännu större förståelse för hur viktigt 

det är och hur mycket som kan göras med en högläsningsbok. Vi tänker att eleverna 

exempelvis kan dramatisera delar ur boken eller skriva en fortsättning på boken.  

 

Chambers (2011) beskriver vikten av att prata om det som läses. Han menar att om eleverna 

inte får prata om det de läser blir det svårt för dem att veta om de förstått det lästa. Genom 

samtal får eleverna tänka till och sätta ord på sina tankar. Lärarna som använder sig av 

boksamtal menar att syftet med det är att sprida kunskaper och åsikter om böcker. 

Boksamtalen använder lärarna ofta efter att eleverna läst en egen bok. De kan då få redovisa 

böckerna på olika sätt som till exempel genom att svara på frågor om boken inför klassen. 

Genom det kan eleverna få nya tips på böcker som de kan välja när de ska läsa tyst. En av 
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lärarna berättar att hon har schemalagd läsning och poängterar vikten av rutiner med läsning. 

Westlund (2009) menar att det är viktigt att variera tystläsningen. Ibland är det viktigt att 

eleverna får skönläsa och bara uppleva boken och andra gånger behöver eleverna få uppgifter 

och göra något med det lästa. Denna varierande läsning är även något som Rosenblatt (2002) 

belyser. Hon kallar det för estetisk och efferent läsning. Vi tror på vikten av rutiner precis som 

en av lärarna nämner. Det gör att eleverna vet vad som gäller och vi tror att det krävs en god 

läsmiljö i klassrummet för att alla ska ha chans att hitta sitt läsintresse. För att kunna hitta sitt 

läsintresse tror vi att Westlunds och Rosenblatts tankar om att varierad läsning också är 

viktigt. Samtalen som både lärarna och Chambers pratar om är också något vi upplever som 

positivt då eleverna både får öva sig på att samtala och sätta ord på det de själva har läst om.    

 

Ett annat sätt som vi också tror skapar bra samtal om böcker är den gemensamma läsningen 

som några utav lärarna nämner vid intervjuerna. Lärarna säger att den gemensamma läsningen 

ofta gör att många elever blir engagerade och de uppskattar att klassen gör saker helt 

gemensamt. Löthagen (2003) beskriver att den gemensamma läsningen är ett bra sätt för att få 

med alla elever, även de prestationssvaga.   

Tillgång till litteratur 

Skolverket (2007:304) redogör för att pojkar och flickor i stor utsträckning väljer olika slags 

böcker. Flickorna har lättare att hitta böcker som intresserar dem medan pojkarna gärna vill 

läsa böcker där det är manliga huvudpersoner. I intervjuerna har lärarna en uppfattning om att 

pojkar och flickor intresseras av olika genrer mer eller mindre. I en del genrer kan de inte se 

någon skillnad. En lärare beskriver att hon upplever samma sak som Skolverket redogör för. 

Hon menar att pojkar helst läser om manliga huvudpersoner och att de flesta böckerna tyvärr 

har kvinnliga huvudpersoner. Flickorna kan läsa om både manliga och kvinnliga 

huvudpersoner. Läraren funderar på om att detta kan påverka flickors och pojkars olika 

läsintresse. Vi tycker att detta är intressant och funderar på om det kan påverka eleverna. 

Enligt PIRLS undersökningen (Skolverket, 2012: 381) har fler flickor i Sverige ett större 

läsintresse än pojkar och om det finns fler böcker som tilltalar flickor så tror vi att det kanske 

inte är så konstigt att de har ett större intresse för läsning. Vi tycker att det ska bli spännande 

att se om vi också kommer att uppleva denna skillnad bland litteraturen som finns tillgänglig 

för eleverna i skolan. Om det är så behöver det uppmärksammas ännu mer och fler böcker 

borde riktas mot pojkarna.  

 

Enligt Skolverket (2007: 304) visar det sig att ett bra samarbete mellan bibliotek och skola där 

både bibliotekariens och lärarens kunskaper används för att gynna elevers läsning är 

gynnsamt. Vi anser att det som lärare är viktigt att ta vara på de kunskaper bibliotekarierna 

har om böcker. Vi förstår att tiden som behövs för att läsa in sig på den litteratur eleverna 

läser inte alltid finns. Elevernas läsutveckling kan därför gynnas av att ett samarbete sker 

mellan läraren som känner eleven och en bibliotekarie som känner till litteraturen. 

 

Körling (2012) redogör också för bibliotekens betydelse och att de kan användas på många 

olika sätt. Besöken på bibliotek kan inbjuda till läsning och ge en bra möjlighet att påverka 

elevernas bokval. Lärarna som intervjuades använder sig alla av skolbiblioteket på ett varierat 

sätt men det är endast två lärare som rutinmässigt använder sig av det kommunala biblioteket. 

De lärare som använder sig av det kommunala biblioteket ser en stor fördel med det och 

tycker att eleverna uppskattar dessa besök. Några av lärarna som inte besöker det kommunala 

biblioteket tycker att de får tillräckligt med variation och tillgång till böcker via boklådor. Det 

är intressant att se att de lärare som använder sig av det kommunala biblioteket uppskattar det 

och tycker att det hjälper eleverna. Vi tror att ett kommunalt bibliotek med större utbud och 
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dess miljö ger eleverna en känsla av hur stor del läsningen har i samhället. De kan se både 

vuxna och barn sitta och läsa och att det finns vuxna som arbetar med böcker. Vi håller med 

den lärare som menar att det är viktigt att visa eleverna att böckerna på biblioteket är gratis att 

låna, alla har samma möjlighet och tillgång till böcker. Sen förstår vi att de ekonomiska 

resurserna på skolorna sätter stopp för dem som inte har gångavstånd till ett kommunalt 

bibliotek och där blir det så klart ett problem. De ekonomiska resurserna som saknas tror vi 

kan vara en anledning till att lärarna inte heller ser fördelen och tillgången med det 

kommunala biblioteket. Vi tror att lärarna accepterar läget och ser boklådor som en stor 

tillgång istället.     

 

Didaktiska konsekvenser 
Läsintresset förstår vi är så viktigt som vi anade innan undersökningen genomfördes. Många 

elever kämpar med läsflyt och läsförståelse dagligen och utan det tror vi att det är svårt att få 

ett starkt läsintresse. Lärarna arbetar också för att få alla elever att bli intresserade och 

använder sig av många olika sätt för att variera undervisningen. En varierad undervisning gör 

förhoppningsvis att alla elevers behov blir tillgodosedda. Vi tror att det är viktigt att låta 

eleverna påverka och engageras i de olika arbetsmetoderna. Olika arbetsmetoder passar som 

lärarna har sagt olika bra in på olika klasser och utan att prova sig fram kan läraren omöjligt 

veta vilka arbetsmetoder som passar klassen bäst. Säljö (2000) beskriver att den 

sociokulturella teorin menar att människor alltid lär något i olika situationer i samspel med 

andra människor. Om utgångspunkten i skolan då är det sociokulturella perspektivet, där 

lärare och elever lär i samspel, behöver ingen oroa sig över att eleverna inte lär sig något och 

läraren behöver inte var obekväm för att prova nya arbetsmetoder.   

 

Valet av bok förstår vi är av stor betydelse. Alla lärare poängterar det som något viktigt för 

läsintresset. Valet av rätt anpassade böcker som ligger nära elevernas intresse spelar roll för 

att eleverna ska vilja fortsätta att läsa. Om eleverna tillsammans med läraren hittar böcker som 

intresserar dem och får dem till att vilja läsa blir lässtunderna mycket lättare. Om alla elever 

alltid skulle läsa samma böcker skulle problem uppstå. Vi tror att detta personliga val av bok 

som passar till just den eleven betyder mycket. En elev som har ett sämre läsflyt behöver en 

bok med lite text och mycket bilder så att även den eleven klarar av att ta sig igenom en bok. 

En elev med ett annat ursprung behöver både böcker som kanske handlar om den miljö den nu 

är i och böcker där eleven känner igen sig i. För att kunna stötta eleverna i detta val tror vi det 

behövs en bra relation till eleven och en god litteraturkännedom. Norberg (2003a,c) och 

Chambers (2011) har olika tankar om eleverna ska få välja böcker själva eller inte. Vi tror att 

det är viktigt att detta varieras. Eleverna behöver själv få välja böcker och veta hur det går till. 

Läraren behöver också välja böcker åt eleverna för att de ska kunna utmanas på rätt nivå och 

utvecklas i sin läsning. Om eleverna hela tiden får välja böcker själva är det nog lätt att det 

blir inom samma genre, då kan det vara bra om läraren vägleder.  

 

Den kunskapsmässiga variation som finns i klassrummen är inte konstig, eleverna har olika 

bakgrund och deras hemförhållanden ser ut på olika sätt. Eleverna har på så sätt även olika 

kunskaper när de börjar skolan och detta kan visa sig upp i åldrarna. Om vi tänker oss att alla 

elever har ett genuint läsintresse, får stöd hemifrån i detta och att det finns tillgång till 

varierade böcker kanske elevernas skolgång skulle se annorlunda ut. Vi tror att ett läsintresse 

spelar stor roll för de andra ämnena och inte minst för alla delar i ämnet svenska. Om 

läsintresset ökar tror vi också att Sveriges elevers resultat skulle öka i läsning i de 

internationella studierna.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att genom intervjuer fråga elever vad de har för syn på sitt 

läsintresse och vad de tycker är viktigt för att intresset ska utvecklas eller hållas vid liv. 

Upplever elever att de olika arbetsmetoderna påverkar dem på olika sätt och känner de själva 

vad det är som påverkar deras läsintresse positivt och negativt? 

 

Det skulle också vara intressant att observera en klass under en längre tidsperiod och 

samtidigt samtala med berörda elever och lärare för att undersöka läsintresset i klassen. Då 

skulle både lärarnas och elevernas perspektiv synas i undersökningen samtidigt som 

observationer ger en annan bild av området än intervjuer.  

 

Vid fortsatt forskning skulle våra kunskaper fördjupas ytterligare och vid en större 

undersökning skulle både reliabiliteten och validiteten stärkas då vi kunde haft fler intervjuer, 

observationer och mer förkunskaper.  
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Tack 
Vi vill framförallt tacka de lärare som ställt upp i vår undersökning. Utan er hade denna 

undersökning inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka handledaren Douglas Flobrant som 

stöttat oss med skrivandet.   
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Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev  
Hej, vi vill börja med att tacka för att du vill hjälpa oss med vår undersökning. Vi kommer 

och intervjuar dig ____-dagen den _/_ kl. ___, då behöver vi sitta på en plats där vi inte blir 

störda. Vi kommer att vara med båda två vid intervjun, som kommer att spelas in. En av oss 

kommer att föra samtalet och den andra kommer att anteckna sådant som inte tas upp av 

inspelningen.  

 

Intervjun kommer att vara anonym, vi kommer att använda oss av fiktiva namn på er som är 

med i intervjun i resultatet och endast informera om ålder, verksamma år inom yrket och att 

du arbetar på en skola i Västra Götaland. Den information vi får av dig kommer vi behandla 

med försiktighet och respekt. När intervjun pågår kan du avbryta den när som helst.    

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad sex lärare från årskurs fyra till sex har för 

erfarenheter kring elevernas läsintresse. Syftet är också att undersöka vad lärarna använder för 

arbetsmetoder i läsning och vilka faktorer de tror påverkar elevernas läsintresse.  

 

Till läsintresse räknar vi all den läsning som påverkar elevens intresse så som fakta- och 

skönlitterära texter.  

 

 

Hör av er om det är något du undrar över! 

 

Emelie Sandin & Emilia Lindgren, Högskolan i Borås 
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Bilaga 2-Intervjufrågor 
Personlig information/ Eleverna  

       

Vem är du? (namn, ålder, verksamma år som lärare, utbildning, elever, pojkar flickor antal, 

arbetsplats) 

Vad finns det för intresse för läsning i er klass? Hur syns det? Varför är det så? 

Vad finns det för likheter och skillnader i läsintresset mellan pojkar och flickor? varför tror du 

att det är så? Hur skulle du vilja att det ska vara?  

Är det viktigt att eleverna har ett läsintresse? Varför? 

Hur kommer det sig att vissa elever är mer intresserade än andra, tror du?  

Finns det några samband mellan ett stort läsintresse och goda prestationer i övriga ämnen? 

Hur? 

Vad för olika slags litteratur läses i din klass? Är det någon skillnad mellan pojkar och 

flickor? Kan du se att någon genre fångar eleverna mer än andra? 

Är det viktigt att du som lärare vet vad eleverna läser för något? 

Vilka erfarenheter har du av elevernas läsintresse under din verksamma tid i skolan? 

Eventuella påverkansfaktorer?  

Tror du att de mönster som du ser kommer att fortsätta? (om de säger att trenden går neråt) 

 

Påverkan/motivation 
Vad har du för intresse för läsning?  

På vilka olika sätt kan ditt intresse för läsning påverka eleverna?  

Hur påverkas elevernas läsintresse på fler sätt? Positivt/negativt   

Tror du att föräldrarna har någon påverkan på elevernas läsintresse? Syskon, kompisar? 

Vad tror du det är som påverkar elevernas yttre motivation för läsning? Ge LAPP!  

Hos oss alla finns ju även en Inre motivation, hur tror du den påverkar elevernas läsintresse? 

på vilket sätt, genom vad? 

 

Arbetsmetoder/samarbete 

Vad använder du för arbetsmetoder för att stimulera elevernas läsintresse? tips, knep, 

hjälpmedel, teknik, läxor, miljö-ute 

På vilket sätt engageras eleverna i dessa olika arbetsmetoder? Engageras och inkluderas alla 

elever? 

Finns det ett samarbete kollegor emellan på din arbetsplats där ni diskuterar arbetsmetoder 

angående läsintresse?  

Hur använder du dig av bibliotek och bibliotekarie? På skolan, besök, ofta, ser du att eleverna 

uppskattar det, hur följs ett biblioteksbesök upp?  

Vilka är de bästa förutsättningarna för att eleverna ska få ett starkt läsintresse? 

 

Har du något mer du vill berätta om angående läsintresse mm? 

 


