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Syftet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som kan påverka elevens läsvanor 

och synliggöra vad som väcker läslust hos elever som regelbundet läser böcker på sin fritid. 

Vid genomförande av undersökningen deltog sex läsvana elever i årskurs 4 samt deras 

klasslärare.  Som metod använde jag mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultat 

av studien visade att det fanns faktorer som verkar drivande för elevernas läsning, för deras 

läslust. Samtliga sex elevinformanter uppgav att de fick en positiv känsla vid läsningen, där 

några beskrev en slags nyfikenhet och att de hela tiden ville läsa mera och aldrig sluta. 

Eleverna kunde även beskriva flera goda fördelar med deras litteraturläsning, både praktiska 

och mer personliga. Lärarinformanten beskrev flera olika arbetsmetoder som kunde tänkas 

främja läslusten och intresset för litteratur, dock var flertalet beskrivna arbetssätt inte aktuella 

i den nuvarande klassen på grund av olika omständigheter, bland annat för stort elevantal.  

Några faktorer som kan ha inverkat på elevernas läslust framkom i studien, bland annat att 

samtliga elever själva fick välja vilken litteratur de ville läsa och att de hade en omgivning 

hemma som var tillåtande och uppmuntrande till läsningen.  

___________________________________________________________________ 
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1 Inledning  
PIRLS är ett program som genomför studier för att mäta tioåringars elevers läsförmåga 

världen över. Studien genomfördes först i Sverige 2001, och senast publicerade resultat från 

2006 visade på att andelen starka och mycket starka läsare minskat i Sverige(Skolverket, 

2007:8-9).  Flera olika lästester på nationell nivå visar på att svenska grundskoleelevers 

kunskaper i läsförståelse har försämrats det senaste decenniet (Skolverket, 2010:142). 

Eftersom svenska grundskoleelevers läsförmåga har försämrats och antalet starkare läsare har 

minskat, är det intressant att titta närmare på de elever som läser böcker på sin fritid och 

studera vad som motiverar dem att fortsätta med den här aktiviteten, och hur kan läraren 

arbeta för att motivera eleverna att frivilligt läsa litteratur. Hur främjas läslusten? 

Kraven ökar på eleven högre upp i årskurserna och däribland även läsförmågan. För att 

eleven ska kunna klara sig i ett samhälle som ställer större krav på att klara av att läsa och 

tolka mer komplexa texter krävs träning i läsning. Eftersom skolan ska behandla många 

områden för att nå upp till vissa mål, kanske tiden för det skönlitterära läsandet har fått 

minskat utrymme, för andra högre prioriterade ämnen och aktiviteter? Eleven själv kan 

påverka sin situation genom att på sin fritid träna sin läsförmåga och läsa böcker. Men det 

frivilliga läsandet förutsätter att det finns en läslust och tillräckligt med motivation att välja 

boken framför annan aktivitet.  

Genom att kartlägga vad som väcker läslust hos elever och vilken litteratur eleverna väljer, 

kan det användas som vägledande information för läraren som kan omsätta det här i sin 

undervisning och i valet av skönlitteratur vid till exempel högläsning och i läs- och 

skrivundervisningen. Kanske har läraren vissa målsättningar som styr vid val av passande 

böcker att rekommendera eleven eller att använda i sin undervisning, medan eleven styrs av 

andra motiv vid litteraturval. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan påverka elevens läsvanor och 

synliggöra vad som väcker läslust hos elever som regelbundet läser litteratur. För att 

konkretisera mitt syfte formulerades dessa huvudfrågor:  

– Vad driver eleven till att läsa?  

– Hur arbetar läraren med litteraturen och läsningen i klassen? 

– Vilka yttre faktorer kan påverka elevens läsande? 
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2 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet förtydligas begreppet läslust och därefter presenteras läroplanen och 

kursplaner, varför läslust ska främjas, hur läslust kan främjas och lärarens och skolans roll 

inom studiens ämnesområde. 

2.1 Begreppet läslust 

I litteraturen skrivs det ofta om läslust och läsning av böcker. Men det är svårare att hitta en 

given betydelse till begreppet. I Nationalencyklopedin elektroniska ordbok (2012) finns inte 

ordet att hitta. Inte heller i sökmotorn Google, eller i databasen Wikipedia finns begreppet 

närmare förklarat. I Svenska akademins elektroniska ordbok (2012) står det om läslust: Få 

tillfredsställa sin läslust. Ha en utpräglad läslust, vilket inte ger någon närmare förklaring av 

begreppets innebörd. Men om ordet delas in i två begrepp, läs- och lust, och som enskilt ord 

av lust, beskrivs det som: åtnjuta ngt o. d.: begär, åtrå; i vissa fall övergående i Svenska 

Akademins ordbok, och i Svenska Akademins elektroniska ordlista  står det om begreppet 

lust: böjelse, begär; känsla av glädje; som förled i  sms äv. nöjes-, Av dessa förklaringar till 

ordet lust, kan det konstateras att ordet läslust omfattas bland annat av förklaringsbegreppen; 

begär och en känsla av glädje vid läsning.   

2.2 Skolans kursplaner och läroplaner  

I skolans kursplaner, i Lgr11 (Skolverket, 201:222) i ämnet svenska, finns det inga 

kunskapskrav uppsatta i årskurserna 4 och 5. Däremot finns det tydliga kunskapskrav för 

årskurs 3 och 6 i ämnet. Jag presenterar vad det står om ämnet allmänt i läroplanen, vad som 

står skrivet i det centrala innehållet i årskurs 4-6, samt kunskapskraven för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3, och kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6. Jag har 

valt att lyfta fram de stycken som redogör för språket och läsning av texter och litteratur, i 

ämnet svenska. 

2.2.1 Lgr11  

I kursplanen för ämnet svenska, i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) står det skrivet: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts” (kap3.17 S.222). 
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Vidare skrivs det i Lgr11 (Skolverket, 2011:222) om svenskämnet att undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Det nämns i läroplanen att eleverna ska ges 

tillfällen till att utveckla kunskap om hur egna åsikter och tankar kan formuleras i olika slags 

texter och genom skilda medier. Det står även i läroplanen att undervisningen också ska syfta 

till att eleven utvecklar förmåga att konstruera och bearbeta texter, både individuellt och 

tillsammans med andra. Sammanfattningsvis står det att genom undervisningen i ämnet 

svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat läsa och 

analysera olika slags texter och skönlitteratur för olika syften.  

2.2.2 Centrala innehållet i årskurs 4-6 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) i det centrala innehållet i kursplaner för ämnet svenska i årskurs 4-

6  under rubriken Läsa och skriva står det ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan 

raderna” (kap. 3. S.224).  

2.2.3 Kunskapskrav i årskurs 3 och 6 

Kunskapskraven, som står i läroplanen (Skolverket, 2011:227–228) för godtagbara kunskaper 

i slutet av årskurs 3 är bland annat att eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt 

genom användning av fungerande lässtrategier. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 

6 är att eleven kan läsa med flyt, med lässtrategier som fungerar, skönlitteratur och sakprosa 

för barn och ungdomar. Eleven ska även kunna göra enkla, kronologiska sammanfattningar av 

texters innehåll och kommentera väsentliga delar med viss koppling till sammanhanget för att 

visa grundläggande läsförståelse. Vidare står det att läsa i kursplanen om de lägsta ställda 

kunskapskraven, att utifrån egna erfarenheter ska eleven kunna tolka och föra enkla och till 

viss del underbyggda resonemang, som ges som tydliga budskap i olika verk, och även på ett 

enkelt sätt kunna beskriva sin egen upplevelse av läsningen. 

2.3 Hur främjas läslust? 

Nasiell och Bjärbo (2007:18–20, 23) skriver om två reaktioner som är viktiga att hålla i 

minnet när man vill väcka läslusten hos barn. Det som händer allra först när vi läser en bok vi 

tycker om är att världen runt omkring oss försvinner, och läsaren blir helt uppslukad och kan 

inte sluta läsa förrän boken tar slut, samtidigt som läsaren önskar att den ska fortsätta i all 

evighet. Vid en sådan här läsupplevelse vill vi gärna snabbt hitta en ny bok som ger samma 
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känsla, och med den här nyvunna erfarenheten påbörjas ett nytt viktigt skede i barns läsande. 

Det andra som inträffar är att läsaren inte kan låta bli att prata om boken. Vi vill att andra 

också ska få vara med om samma upplevelse som vi hade av läsningen. Dessutom vill vi veta 

vad det var som hände inom oss och varför boken kändes så viktig.  Om andra läser samma 

bok är det möjligt att diskutera bokens innehåll och även kanske få vår upplevelse av boken 

bekräftad. Nasiell och Bjärbo poängterar att bokvalet inte är viktigt eller avgörande för att bli 

en god läsare. För att få upp läshastigheten fungerar det lika bra med serietidningar, 

mangaböcker och enkla pusseldeckare som vanliga böcker. Den nyvunna läslusten är skör och 

barn ska inte känna sig pressade i läsningen, då kan det istället bli till en plåga. Det kan sluta 

med att barnen inte vill läsa alls. Så länge barnen vill läsa, låt dem läsa det de föredrar. Vidare 

menar författarna att det finns ett värde med att läsa dussinböcker, som hjälper barnet att se 

sammanhang, vissa mönster, och samtidigt få upp läshastigheten. Eftersom det tar lång tid för 

många barn att bli läsare, behöver de läsa långa serier av böcker skrivna av samma författare. 

Vid läsning av samma personer, händelser och miljöer får barnen en snabbare läshastighet. 

Författarna ger flera olika tips för vuxna att använda sig av för att väcka läslusten hos barnen. 

Det är bland annat att de ska: läsa själv, eftersom barn gör som de vuxna gör, ha en atmosfär 

hemma som uppmuntrar till läsning, berättande och högläsning, uppmuntra all slags läsning, 

ge barnet tillgång till bra böcker, ge barnet tid till att läsa ostört och låta barnet köpa böcker 

självt och låta barnet diskutera sina upplevda reaktioner på boken med sin omgivning, både 

med barn och vuxna. Karin Taube (2009:77–79) lyfter fram vilka tillvägagångssätt som kan 

hjälpa elever som är lässvaga och har dålig självbild. Det är viktigt att läraren har goda 

kunskaper om läs- och skrivprocessen och hur undervisningen ska utövas för att eleven inte 

ska få alla motgångar på en gång och för att behålla barnens lust att läsa och skriva. Karin 

Taube skriver att kunna läsa roliga och spännande böcker är en lustfyllt upplevelse. Det är 

viktigt att fokus ligger på böckernas innehåll och inte på läsprestationen, för att gynna 

utvecklingen hos elever med lässvårigheter. Rätt läsmaterial är ett med lagom svårighetsgrad 

och som individen tycker är intressant. Dessutom är det viktigt att föräldrar och lärare stöder 

elever för att de ska kunna upptäcka läsandets glädje. Elever måste känna att de får ut något 

utav läsningen, för att vara motiverade att fortsätta läsa. Högläsning i hemmet och i skolan är 

viktiga insatser för att motivera elever att läsa. Med hjälp av högläsningen får elever som inte 

har flyt i läsningen, förståelse för böckers innehåll och varierande behållning. I högläsningen 

möter dessa elever nya ord och även lär sig orden, vilket de annars inte hade kommit i kontakt 

med, framhåller Taube. 
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2.4 Varför främja läslusten? 

I tidskriften Alfa (2012:8) belyses att PISA- undersökningen från 2009 visade att svenska 

elevers läsförmåga har minskat och det finns ett stort behov att främja läsaktiviteten hos 

elever, särskilt hos pojkar och elever med invandrarbakgrund och även elever med låg 

socioekonomisk bakgrund. ”Läslusten, särskilt hos pojkarna har minskat i Norden. Därför är 

det viktigt att elever erbjuds litteratur som tilltalar båda könen” (Alfa, 2012: 8). Det står även i 

tidskriften att forskare förespråkar lästräning genom hela grundskolan, och ett engagemang 

från föräldrar är viktigt. Vidare står det att läsa i tidskriften att alla elever som hade föräldrar 

som läste för dem i årskurs 1 klarade sig bättre i PISA-testet.   

Norberg (2003:62, 92-93) ställer sig frågan: Varför ska man läsa skönlitteratur? Och ett 

svar hon ger är: Av lust förstås! Samtidigt poängterar Norberg att det finns andra skäl till att 

läsa skönlitteratur, till exempel att det kan vara lättare att förstå andra människors tankar och 

handlingar vid läsning av skönlitteratur. Norberg hävdar att inget annat medium stödjer 

språkutvecklingen och främjar även känslan för språkliga nyanser som skönlitteratur gör. 

Författaren påpekar att skönlitteratur bidrar till att påverka socialt och emotionellt, i 

värderingar och förhållningssätt och en bok kan också förändra ens liv. Skönlitteraturen kan 

även förstärka ungas jagbild och självkänsla samt fungera terapeutiskt ibland.  Stressforskning 

visar på att det finns samband mellan barn som läser och de som inte läser och deras 

utveckling av ohälsa och stressrelaterade besvär och beteende. Norberg menar att 

skönlitteratur kan vara ett av de litterära medier som mest bidrar till att utvecklar fantasin. 

Med hjälp av fantasin klarar en människa att lösa många problem och vardagsuppgifter 

lättare, därför är det viktigt att stimulera fantasin. Medier som TV och film levererar redan 

färdiga bilder, men vid läsning skapar individen sina egna bilder och denna fantasi kan 

användas vid inlärning, allt skapande och nytänkande. Känslolivet och den empatiska 

förmågan tränas, eftersom när vi läser så övar vi oss i att sättas oss in i andras livssituationer. 

Vid läsning av skönlitteratur övas koncentrationsförmågan och tillfället bjuder in för att 

reflektera och fundera över egna värderingar.  

Karin Taube (2009:65,71–72) skriver om hur viktig god läs- och skrivförmåga är i ett 

längre perspektiv för ungdomar eftersom det ger större möjligheter för fortsatt utbildning och 

arbete. Den som inte har utvecklat en god läs- och skrivförmåga under skoltiden kan med 

större risk utveckla känslor av underlägsenhet och uppleva att inte ha möjlighet att påverka 

sitt liv. Taube menar att när barn kämpar med att läsa och skriva, så får de också en 

uppfattning om hur bra de är på detta. Barnen utvecklar en självbild av sin förmåga, en läs- 
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och skrivsjälvbild, och denna bild av sig själva kommer att påverka deras kommande 

motivation att lära sig, och även de strategier de använder sig i sitt lärande. Barn med stora 

läs- och skrivsvårigheter blir oftast väldigt passiva i skolan, val av strategier för att ta itu med 

uppgifterna görs till exempel ofta utan eftertanke och uthålligheten saknas. Eleven kan hamna 

i en ond cirkel, eftersom minnet av alla misslyckanden samlas ihop och tynger. För att kunna 

nå målen i svenska ämnet, i årskurs 3, behöver eleven kunna läsa med flyt och kunna skriva 

begripliga texter. Detta innebär att eleven behöver läsa och skriva mycket. Den som undviker 

läsning och skrivande eller inte ägnar sig åt aktiviteterna med intresse, blir inte heller en god 

läsare och skrivare, framhäver Taube.  

2.5 Skolan och skönlitteraturen 

Norberg (2003: 23, 31) skriver om lärarens roll och att skolans viktigaste uppdrag är att göra 

elever delaktiga, inbjudna i samhället där språket har en självklar plats. Författaren hävdar att 

det är en demokratisk rättighet att få lära sig läsa, kunna tolka texter och förstå texter. Skolans 

måste ge eleverna tid för regelbunden läsning och även olika skrivuppgifter dagligen under 

skoltid. Det bör det finnas bra träningsmaterial tillgängliga, det vill säga många bra böcker på 

en lämplig svårighetsnivå som barn finner intressanta och spännande, för att barnen ska kunna 

utvecklas till goda läsare. Norberg påpekar att det är nödvändigt att det finns en välutvecklat 

klass- och skolbibliotek för att skapa intresse för böcker och läsning, och för att alla barn och 

unga ska stimuleras och uppmuntras i språk- och läsutveckling. Chambers (1995: 30) hävdar 

att skyltning av böcker gör böcker intressanta och är detsamma som att ge boktips och med 

skyltning gör man böcker synliga. Chambers (1995: 42-43) menar att barn, och även vuxna, 

behöver tid och möjlighet till att själva leta fram böcker som passar dem. Chambers skriver att 

detta kan göras under skoltid, och i sällskap med en vuxen som man är bekant med sedan 

tidigare, som kan vägleda om det finns behov, och ett tillfälle att prata med klasskamrater om 

böcker som de rekommenderar att läsa. Detta kan alltsammans bli för många barn ett sätt att 

upptäcka hur man själv kan hitta något att läsa, menar Chambers.  

Norberg (2003:32–33)skriver att i årskurs 3-6 är det viktigt att läsningen blir 

automatiserad, och viktigaste framför allt, är att eleven finner lusten till läsningen. Det 

bedöms att eleven bör läsa 12000–20000 sidor, cirka 150 böcker, för att utveckla en god 

läsförmåga.  Det är betydelsefullt att det finns bibliotekarier, en vuxna eller lärare som kan 

hjälpa eleven att hitta böcker som intresserar, för att vilja fortsätta sin träning i läsandet. 

Dessutom bidrar läsningen till att förvärva syntax, vokabulär och struktur i skriftspråket. 

Viktigaste är att varje individuellt barn ser sig själv som en läsare. Den mest avgörande 
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faktorn för att utveckla lässkickligheten är den tid som barnet ägnar sig åt läsning. Ingrid 

Häggström (2003:248–249) skriver om orsaker till elevers skriv- och läsproblem, att 

oberoende av vad dessa är, så är det viktigt att den nyvunna läsfärdigheten bör efterföljas av 

många övningstillfällen för att utvecklas och därefter automatiseras. De svaga läsarna 

undviker tyvärr både läsning och skrivning, men de kan bli mer motiverade när de får läsa och 

skriva om sådant som rör deras intressen. Eftersom de svaga läsarna sällan läser för nöjes 

skull, sker deras lästräning oftast enbart i skolan. När de andra eleverna skapar egna 

lästillfällen och läser på sin fritid, väljer de svaga läsarna hellre andra aktiviteter. Det gäller 

att fånga upp de lässvaga eleverna i tid, annars riskerar de att aldrig komma i kapp i skolan. 

Därför är det viktigt att skapa så många lästillfällen som möjligt i skolan, vilket kan vara en 

stor utmaning för de som arbetar i skolan. Molloy (2007:17) lyfter fram olika 

forskningsinriktningar och menar att en del forskare och teoretiker har påvisat sambandet och 

samspelet mellan barnet och dess omgivning som uppstår, barn som blir bättre läsare väljer 

ofta vänner som även de läser och ser läsning som en fritidsaktivitet istället för sport och 

dataspel. Vidare lyfter Molloy fram forskning som hävdar att dessa barn önskar böcker som 

present och ses, och uppmuntras, av omgivningen som en läsande person och samma sak 

inträffar för de svagare läsare, fast tvärtom. 

Gunilla Molloy (2007:153) poängterar att en bok kan läsas på flera olika sätt, men att det 

finns få vuxna som efter att ha läst en bok, som de tyckt om, tänker: Nu ska jag skriva en 

recension om boken, eller skriva något om slutet i boken. Molloy menar att vuxna snarare 

tänker att: Jag skulle vilja diskutera den här boken med någon . Vidare påpekar hon att i 

skolans literacy finns det färre boksamtal och istället fler recensioner när elever läser 

skönlitteratur. Molloy (2007:153–154) menar att i skolan så arbetas det mer med bokens 

struktur och formalia, än om de tankar och frågor som litteraturtexter väcker hos eleverna. 

Molloy ställer sig frågan: Med vilken läsart ska vi närma oss skönlitteratur, film och teater för 

att för att eleverna ska ges möjligheten att förstå sig själva, reflektera och ta 

ställningstagande? Det är faktiskt inte ens någon idé att be elever att läsa, om de inte ges 

utrymme för att samtala om boken, dock kan den enskilda läsaren få utbyte av sin egen tysta 

läsning och där reflektera och ompröva sina värderingar och attityder. Eftersom forskning 

visar att optimal förutsättning för lärande kan ske i samtal mellan människor, varför inte då 

utnyttja det faktum att det finns just detta i en klass: olika elever och olika uppfattningar och 

värderingar som kan uppstå vid läsning av skönlitteratur? Bjar och Frylmark (2009:79) 

skriver att endast läsa texter hjälper inte att utveckla elevers läsning. Om utveckling av barns 
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språk och tänkande ska ske, behövs det samtal och bearbetning av det lästa. I samtalet kan det 

ingå vad ord kan ha för olika betydelser, och om själva handlingen. Bjar och Frylmark lyfter 

fram forskning kring lässvårigheter som föreslår några frågor som kräver reflektion och 

tolkningar, vilket är gynnsamt för eleven i förståelsen vid läsning. Några av dessa frågor som 

kan ställas till eleven är: Tyckte du om boken? I så fall varför? Varför inte? Och om du var 

huvudpersonen i berättelsen, vad hade du gjort annorlunda? Vad skulle du ha velat ändra i 

berättelsen? Molloy (2008:79) skriver om när elever som ska berätta om en bok de nyligen 

har ”slukat”, att de oftast återberättar handlingen men har svårare att precisera vad som gjorde 

boken exempelvis ”spännande”. Läraren drar sig för att ta rollen som samtalsledare i 

läsningen eftersom läraren vill inte riskera att elever tappar sin lästlust, men samtidigt vill 

elever tala om de nyss har läst. Vidare hävdar Molloy att återberätta en text och att tala om en 

text är två helt skilda saker. Vid samtal så måste eleverna också tänka medan de läser, och 

läraren behöver tänka på hur samtalet ska gå vidare. Läraren ställs inför flera utmaningar i 

lässamtal, att ge alla elever en chans att vara delaktiga, både de med läsvana och de med 

mindre läsvana. En annan svårighet är klasstorleken, där vissa klasser består av 20-30 elever 

och under högstadiet är lektionerna oftast kring 40 minuter. Molloy poängterar att skolans 

organisation motverkar kursplanens syften och att det är förståeligt att de allra flesta lärarna, i 

grundskolans högre klasser, inte ägna sig åt litteratursamtal med eleverna.  

Nasiell och Bjärbo (2007: 24) skriver bland annat om bokvalet vid läsning i skolan och 

intervjuar Gunilla Molloy som är filosofie doktor och lärarutbildare på Lärarhögskolan i 

Stockholm, som menar att skolans viktigaste uppdrag är att överföra kunskap och fostra 

demokratiska medborgare, och att skönlitteratur kan hjälpa barn att förstå sig själva och sin 

omvärld och också bidra till samtal som berör existentiella frågor. Hon menar att det största 

problemet vid val av böcker verkar vara att varken lärare eller föräldrar är nöjda med barnens 

egna val av böcker. Vidare menar Molloy att det är viktigt att låta läsningen ske på barnens 

villkor och låta dem läsa vad de vill så länge de själva vill. Det gäller både i hemmet och i 

skolan. Det är absolut förbjudet att tvinga barn att läsa de får bara motsatt effekt. Samtidigt 

påpekar Molloy att boken är bara hälften och andra hälften utgörs av samtalet kring boken. 

Det föräldrarna kan göra är att låta läsningen äga rum på barnens villkor, intressera sig för de 

böcker som barnen läser och att samtala om dem. Molloy poängterar att det är även viktigt att 

fortsätta med högläsningen, under hela barn- och ungdomstiden. 

 Norberg (2003:35) skriver om vikten av högläsning för barn under hela barndomen, även 

långt upp i åldrarna av flera olika skäl. Det ger barnen gemensamma upplevelser och berikar 
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deras idévärld och omvärldsomfattning. Bjar och Liberg (2003: 228-229) skriver om 

Vygotskijs teorier om zonen för proximal utveckling, ZPD, där samarbetet mellan barn och 

den vuxna spelar stor roll, och där den vuxnas roll är mycket viktigt som ska fungerar som 

sociala stödstrukturer i den fortsatta utvecklingen av läsandet och skrivandet på egen hand. 

 Chambers (1993: 14) poängterar att det är viktigt att lärarna inte nöjer sig med att eleven 

”slukar” böcker och läser mycket, men det är samma sorts böcker, eftersom det är viktigt att 

elever kommer i kontakt med olika sorters böcker, vilket är att jämföra med att läsa som att 

jorden vore platt. Chambers menar att läsaren kan fortsätta sin läsning utan att göra nya 

upptäckter, eller ens att vilja det, att upptäcka att jorden har en annan form, rund och mer 

dynamisk. 
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3 Metod och material 
I det här kapitlet motiverar jag val av forskningsmetod och hur jag förhåller mig till den i 

studien. Jag motiverar urval av informanter, beskriver proceduren i arbetet, vilket material 

som använts samt redogör för hur all data har hanterats, bearbetas och tolkats. 

3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Kvalitativa intervjuer ansågs av mig som det mest relevanta att användas som metod för 

genomförande av studien.  Stukát (2005:32) beskriver att den kvalitativa forskningsmetodens 

huvuduppgift är att förstå och tolka de resultat som framkommer utav studien och inte 

generalisera, förklara och förutsäga. För mig har det varit aktuellt i studien, att identifiera de 

unika uppfattningar som informanterna beskriver under intervjuerna, där deras erfarande står i 

centrum, det vill säga informanternas upplevelser av läsningen.  

3.2.1 Urval av informanter 

Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till läsvana elevers 

läslust var en så stor variation i urvalsgruppen önskvärt, för att få bredd på deltagarnas 

representation med olika bakgrund. Deltagarna var endast elever som var läsvana och läste 

skönlitteratur på sin fritid, samt deltagarelevernas klasslärare. Studien bestämdes till att 

genomföras i årskurs 4, eftersom PIRLS lästester (Skolverket, 2007:8-9) görs på elever i 10- 

årsåldern och visar att andelen starkare läsare minskat. Därför var det intressant att titta 

närmare på läsvana elever i den här åldern. Den skola där studien förläggs är en svensk skola, 

i en stadsdel med rik kulturell mångfald och olika etniciteter. I skolans lokaler finns 

förskoleklass till årskurs 5. Deltagarantalet sattes till sex elever i årskurs 4 och elevernas 

klasslärare som deltagare för att ytterligare få ett annat perspektiv och dynamik i studien. 

Informanterna i studien var tre flickor och tre pojkar, i åldrarna 10-11, med olika etniska 

bakgrund representerade, däribland; kurdisk, indisk och somaliskt ursprung, samt en 

medelålders svensk kvinnlig klasslärare. 

3.2.2 Material 

Frågeställningar till intervjuguide (bilaga 2) formulerades utifrån studiens huvudfrågor, för att 

kunna täcka och besvara syftet med studien. Studien har genomförts med kvalitativa, 

semistrukturerad intervjuer utifrån arbetes syfte och frågeställningar. Enligt Stukát (2005:39) 

innebär metoden att intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in, men 
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frågorna kan ställas i den ordning som passar för situationen. Vidare skriver Stukát att 

metoden ger utrymme för intervjuaren att utifrån en frågeguide, som innehåller huvudfrågor, 

därefter följs svaren upp på ett mer individualiserat sätt.  

3.2.3 Procedur 

På vårterminen 2012 kontaktades en klasslärare i årskurs 4 i en mellanstor stad i Sverige, som 

jag tidigare varit i kontakt med, för att fråga om det fanns intresse från eleverna och 

klassläraren själv för att delta i studien. Efter klartecken från klassläraren att få genomföra 

studien, utformades ett missivbrev (bilaga 1), med information om studien och godkännanden 

att delta från elevernas respektive målsman. Jag tog hänsyn till de forskningsetiska 

principerna (se kap. 3.4) om informanternas krav, rättigheter samt skyldigheter i studien, vid 

framställning av missivbrevet. Därefter besöktes informanterna i skolan och i samråd och 

efter diskussion med klassläraren, så beslutade vi tillsammans att läraren skulle själv välja ut 

eleverna till studien, eftersom hon visste vilka elever som läste skönlitteratur regelbundet på 

sin fritid. Mitt önskemål till läraren var att få en så stor variation av de sex eleverna som 

möjligt, med hänsyn till faktorer som kön och etnisk härkomst. Missivbrev (bilaga1) 

överlämnades personligen av mig till de sex elever som var utvalda och intresserade av att 

delta i studien. Efter att ha fått respektive målsmans intygande och underskrift för deras barns 

deltagande så påbörjades intervjuerna.  

Samtliga sju intervjuer genomfördes under en treveckors sammanhängande period, under 

vårterminen 2012. Intervjuerna tog plats i informanternas skollokaler, i olika grupprum som 

var lediga för de olika intervjutillfällena under dagtid.  Innan de enskilda intervjuerna 

påbörjades informerades samtliga deltagare återigen muntligt om syftet med studien och 

intervjun och att alla uppgifter skulle anonymiseras och att det inspelade materialet enbart 

skulle användas till studien och till resultat. Huvudfrågorna ställdes efter samma ordning vid 

varje individuell intervju för att arbetsprocessen skulle vara så likvärdig som möjligt. 

Intervjuerna spelades in på en Iphone3 och därefter transkriberades i sin helhet ordagrant. 

Lärarintervjun pågick i 38 minuter och varje elevintervju pågick mellan 11 till 19 minuter.  

3.2.4 Databearbetning 

Samtliga sju inspelade intervjuer transkriberades i sin helhet och därefter valdes de partier ut 

som var relevanta för studien. Datamaterialet analyserades med meningskoncentrering som 

metod, där det centrala som informanterna hade sagt koncentrerades till mindre text för att 

kunna sammanställas och analyseras. Kvale och Brinkmann (2009: 221-222) ger en 
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beskrivning av meningskoncentrering i fem steg. Kvale och Brinkmann beskriver det första 

steget, där hela intervjun ska läsas igenom. I steg två bestäms de naturliga meningsenheterna, 

det vill säga intervjudeltagarnas egna beskrivningar. Steg tre innebär att ett tema formuleras 

av forskaren som dominerar meningsenheten.  Därefter, vid steg fyra ställs frågor till 

meningsenheten utifrån undersökningens syfte. Och slutligen vid det femte steget sammanförs 

intervjuns centrala teman som presenteras i resultatform. Jag har använt mig av Kvale och 

Brinkmanns metod och även tagit stöd av Granskär och Höglund-Nielsens (2008:159–168) 

som beskriver metoden som kvalitativ innehållsanalys. Meningskoncentrering konstruerades 

från vänster till höger spalt. Jag ger två exempel på hur jag har gått tillväga vid 

databearbetningen (fig. 1 och 2).  
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Vad påverkar elevens läsande? 

 Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Sandra 
Sen i biblioteket 

utanför vårt 

klassrum, där 

brukar 

bibliotekarien lägga 

ut jättespännande 

böcker och där 

brukar jag kolla och 

sen läser jag 

baksidan om vad 

det handlar om, sen 

så lånar jag 

 Brukar du låna de? 

Ja 

… i biblioteket 

utanför vårt klassrum, 

där brukar 

bibliotekarien lägga 

ut jättespännande 

böcker … sen läser 

jag baksidan om vad 

det handlar om, sen 

så lånar jag 

 

… där brukar 

bibliotekarien lägga ut 

jättespännande böcker 

Bibliotekarien  

/ omgivningen 

Fig. 1. Meningskoncentrering av elevintervju 

 

Hur arbetar läraren med läsningen i klassen? 

 Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Beatrice, 

läraren 
rekommenderar du 
viss litteratur till 
eleverna, anser du att 
det finns en lämplig 
litteratur som du 
rekommenderar till 
en årskurs? 

… om det nu är så att 
en elev inte vill ta i 
något läsbart 
överhuvudtaget så är 
det ju fel hävdar jag 
att börja med någon 
svårare grej, då kan 
man ju i och för sig ge 

en sån här 

serietidning 

… då kan man ju i och 
för sig ge en sån här 

serietidning 

Ibland är 

serietidningar ok 

Lämplig litteratur 

Fig. 2. Meningskoncentrering av lärarintervju 
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3.4 Etiska överväganden 

Samtliga informanter i studien, lärare och elever tillfrågades om de ville delta i min studie och 

att det var helt frivilligt. Eleverna informerades i ett missivbrev (bilaga1), sänt till målsmän, 

och även precis innan de individuella intervjuerna startade, om deras rättigheter och de krav 

som ställdes på mig angående deras medverkan. Krav och rättigheter som tas upp är fyra av 

de områden som diskuteras i etiska riktlinjer för forskare: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009: 84-92). Jag 

ger en sammanfattning av dessa etiska riktlinjers innebör samt en förklaring till hur jag har 

förhållit mig till dessa i studien.  

3.4.1 Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna informerats om syftet med 

undersökningen, hur den är upplagd och om risker samt fördelar som deltagandet innebär. 

Undersökningspersonerna kan dessutom när de vill dra sig ur forskningsprojektet.  Frågor 

som kan uppstå innan intervju-undersökning på det här området är bland annat: Hur kan man 

få informerat samtycke från de deltagande intervjupersonerna? Hur mycket information om 

undersökningen behöver man ge innan intervjun och vad kan man vänta med? Vem är det 

som ska ge samtycke – intervjupersonerna eller deras överordnade? (Kvale & Brinkmann, 

2009:84–87).  Intervjupersonerna tillfrågades innan intervjun verkställdes om de ville delta 

och att deltagandet var helt frivilligt. Läraren hade inga invändningar kring vad deltagande 

innebar. Ett missivbrev gavs till eleverna som var intresserade av delta i undersökningen, där 

deras målsmän måste ge sitt samtycke på grund av deras låga ålder. I missivbrevet (bilaga 1) 

informerades det om studiens syfte, att alla data enbart skulle användas till resultat, att 

deltagandet var helt frivilligt och att deltagaren när som helst under studiens gång kunde 

avbryta sin medverkan utan några konsekvenser för den deltagande eleven. Samtliga deltagare 

informerades även muntligt innan intervjuerna spelades in om forskningens syfte och att 

deltagandet var helt frivilligt.   

3.4.2 Konfidentialitet 

Med konfidentialitet i forskningen menas att all data som identifierar deltagarna i 

undersökningen kommer inte att avslöjas. Frågor som kan uppstå under undersökningen inom 

området är: Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas? Hur viktigt är det att 

deltagarpersonerna förblir anonyma? Hur döljs intervjudeltagarnas identitet? (Kvale & 

Brinkmann, 2009:85, 88-89). I missivbrevet (bilaga1) informerades eleverna och deras 
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målsmän om att deras data skulle avidentifieras i det skrivna forskningsarbetet. Innan 

intervjuerna bandades informerades samtliga deltagare muntligt att all persondata, däribland 

deras namn skulle avidentifieras. Samtliga deltagare i studien namngavs vid andra namn än 

deras riktiga, för att skydda deras anonymitet.  

3.4.3 Konsekvenser 

I en kvalitativ studie måste konsekvenserna som kan uppkomma i studien bedömas utav 

forskaren, både efter en eventuell skada för deltagarna och efter de vetenskapliga fördelarna 

som deras deltagande i studien medför. Frågor som kan uppkomma under undersökningens 

gång och vid intervjun, som berör området konsekvenser kan vara: Vilka konsekvenser får 

undersökningen för deltagarna? Vilka konsekvenser kan en publicering av undersökningen få 

för intervjudeltagarna och för grupperna de representerar? (Kvale & Brinkmann, 2009:85,89–

90). Den potentiella skadan ansågs av forskaren som liten för samtliga deltagare i studien, 

eftersom samtliga deltagares namn avidentifierades, med deras kännedom om detta. Samtliga 

informanter informerades i missivbrevet (bilaga1) att resultaten skulle publiceras i databasen 

DIVA.  

3.4.4 Forskarens roll  

Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i etiska 

beslut som denne ställs inför och under undersökningens gång. Etiska frågor som kan komma 

upp i början av intervjun är: Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? Och 

hur kan forskaren garantera undersökningens vetenskapliga kvalité? Hur kan forskaren 

undvika att identifiera sig för mycket med intervjupersonerna och på så sätt förlora det 

kritiska perspektiv på kunskap som produceras? (Kvale & Brinkmann, 2009:85,90–92).  I min 

forskarroll var jag noggrann med att framställa frågor till intervjuguiden och framföra dessa 

under intervjun så att de inte blev allt för styrande, för att minimera risken att påverka 

resultaten. När resultat tolkas i forskning är det svårt att var helt objektiv, eftersom jag har en 

annan insyn i ämnet läsning och läslust och att detta skulle skapa dilemman, eftersom det är 

jag som gör tolkningar av resultat. Men med ambition att ge informanternas uttalanden 

rättvisa och fokusera på dataresultat och inte lägga in mina värderingar i resultaten, redogör 

jag för vad som faktiskt har sagts och ingenting annat. Jag är medveten om att det finns en 

risk att med mina uppfattningar kring ämnet läsning, läslust, läsvana elever och ovana läsare, 

kan påverka tolkning av data, eftersom jag är en van läsare som läser mycket litteratur på min 

fritid. Min medvetenhet vad angår situationen och positionen jag befinner mig i, att jag tolkar 



21 

 

  

det informanterna redogör, tror jag samtidigt gör mig extra uppmärksam på att inte tolka saker 

ifrån mitt perspektiv.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005:125–126) menar att reliabilitet kan översättas till hur bra det valda 

mättinstrumentet är på att mäta, tillförlitigheten eller kvalitén på mätinstrumentet. Jag ansåg 

intervjuer vara det mest lämpliga mätinstrumentet av använda till den här studien, då andra 

metoder inte skulle varit att föredra, exempelvis enkätundersökning, då en risk för att frågor 

inte hade besvaras tillräckligt utförligt. Vidare beskriver Stukát om reliabilitetsbrister i 

kvalitativa studier som kan uppstå, till exempel feltolkningar av frågor eller/och 

folktolkningar av svar. Ställda intervjufrågor anpassades till den informantgrupp som studien 

gällde och formulerades innan intervjun med avsikt för att minimera utrymme till 

feltolkningar. Frågorna jag framställde var enkla men tydliga i språket och med följdfrågor 

för att förtydliga huvudfrågan och med avsikt att få ett dataunderlag som var nyanserat. Jag 

försökte även formulera frågorna för att minimera risken att få kortare ja eller nej svar. 

Exempelvis var en elevintervjufråga (bilaga 2): Hur ofta läser du böcker hemma? Och med 

följfrågorna: Var och när läser du? Vad läser du just nu? Om studien hade upprepats en gång 

till, med samma informanter och frågor, hade resultaten sett ganska lika ut. Om jag hade varit 

den som hade intervjuat så hade nog dataresultatet sett likartat ut som det jag fick i den här 

studien, men däremot om en annan person hade tolkat dataresultatet hade resultaten möjligtvis 

skilt sig något åt.  

Enligt Stukát (2005: 125-126) beskrivs validitet som: om man med mätinstrumentet som 

används till forskningen mäter det som det avser att mäta, det vill säga giltigheten. 

Informanterna fick frågor ställda som syftade att täckta frågeställningarna i studien. Jag har 

strävat efter att ge en bild över vilka faktorer kan påverka elevers läsvanor samt belysa vad 

det är som väcker läslust. Samtliga huvudfrågor i intervjun behandlade ämnet läsning och 

litteratur och därmed är det rimligt att validiteten bedöms som hög i studien.  
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4 Resultat 
I resultatet presenteras elevintervjuerna och lärarintervjun som har gjorts för att se vilka 

faktorer som påverkar elevers läsning och synliggöra vad som väcker läslust hos elever i en 

årskurs 4. Resultaten presenteras med de tre rubriker som motsvarar frågeställningarna i 

studien. Rubrikerna lyder: Vad driver eleven till att läsa? Hur arbetar läraren med litteraturen 

och läsningen i klassen? Vilka yttre faktorer kan påverka elevens läsande? Under varje rubrik 

har jag formulerat underrubriker som motsvarar teman som informanterna återkom till under 

intervjun. Under rubrikerna och underrubrikerna har samtliga informanters svar presenterats 

med elevsvaren i första stycket och om något har sagts av lärarinformanten finns det 

presenterat i andra stycket.  

Jag har valt att presentera deltagarnas svar under fingerade namn. Sex elevinformanter 

samt en lärarinformant svarar på frågorna; Natalie, Sara, Elvira, Anders, Sonny, Fredrik och 

klassläraren, Beatrice. De fingerade namnen presenteras i resultaten och nämns i studien för 

att förtydliga för läsaren vilken deltagare som har svarat på vad.  

4.1 Vad driver eleven till att läsa?  

Under den här huvudrubriken presenteras elevinformanterna och lärarinformanten 

beskrivningar av vad de läser och varför de läser litteratur. 

4.1.2 Elevens val av litteratur 

Det var olika genrer som elevinformanterna fann tilltalande, men vissa genrer tyckte 

majoriteten om. Samtliga tre flickor i studien sade att de läste hästböcker bland annat. 

Samtliga elevinformanter gillade böcker som de tyckte var spännande, varav fyra av de sex 

elever, var och en beskrev de tilltalande böckerna som; roliga detektivböcker, mysterieböcker, 

detektivbok och deckare. Två av elevinformanterna, Anders och Sonny beskrev att de inte 

läste en specifik genre av böcker. De valde ut böckerna efter andra principer, Anders valde 

efter tjocklek och med mycket text eller som Sonny, som läste baksidan av boken och såg om 

det lät spännande. Anders beskrev hur han resonerade kring vilken litteratur han gillade:” Jag 

brukar läsa alla, variera, så att det inte bara blir en grej (…) Ja, fast jag brukar gilla, om en 

bok som en författare har gjort bra så kan jag läsa de andra och tycka att de också är bra”. 

Anders hade läst om samma bok flera gånger, en sådan bok var en Kalle Anka-pocket. Tre av 

elevinformanterna hade ett annat modersmål än svenska och endast en av eleverna läste 

lättlästa böcker på sitt eget hemspråk, somaliska.  
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4.1.3 Upplevelsen 

Samtliga elever beskrev ett slags positiv upplevd känsla vid läsningen av litteratur. De gav 

olika beskrivningar av sin upplevelse vid läsningen. Sandra sa att när hon var tvungen att 

pausa läsandet eller hade avslutat en bok ville hon läsa mera, och Natalie, ville aldrig sluta 

läsa och ville veta mera, vad som hände sen i boken. Tre av eleverna menade att det bästa 

med att läsa böcker var att de kunde använda fantasin, där Sandra beskrev det som: ” … för 

att få min egen bild där i huvudet”. Det var tre elever som beskrev en känsla av rofylldhet och 

avslappning vid läsning av litteratur. En elev beskrev att hon kände som att hon var helt inne i 

boken och tänkte på ingenting annat under läsningen.  

Läraren tyckte att bokläsningen gav eleverna tillfälle att bland annat träna sin fantasi. Hon 

menade att många av barnen var medvetna om alla fördelar som läsningen av böckerna gav. 

Läraren sa att det handlade mycket om vilka val eleven gör och hur eleven gör hemma, och att 

det är en lite svårare situation idag då datorn har en given plats, som i och för sig har flera 

goda fördelar men aldrig ska ta över allt annat. Klassläraren påstod/sa att: ”känslan av att ha 

en tidning i handen eller en bok i handen kan aldrig ersättas av en apparat”. Enligt läraren 

innebar läslust:  

Det är precis som ordet säger att ha lust att läsa, man söker en bok, och det behöver inte bara vara en bok, 

det kan vara en tidning, det kan vara att man sitter ner och gör någonting annat än att tv:n är på, datorn är 

på, mobilen är på, alla andra ljud (…)Att man bara sitter, väldigt, väldigt avkopplande 

4.1.4 Nytta och nöje 

Samtliga av eleverna nämnde flera fördelar med litteraturläsningen. Förutom att det var roligt 

och spännande med läsningen så nämner tre av eleverna andra fördelar med läsningen. 

Fredrik beskrev det som: ”Man lär sig att läsa”. En annan elev sa: ” man får förstå vad andra 

tänker om böcker, och att man läser berättelser som blir till en bok”. Och den tredje eleven, 

Sandra, menade: ”… man får läsa om sin fakta, om sitt hemland om kanske andra länder som 

man håller på och kanske resa till”. 

Läraren menade att eleven borde läsa skönlitteratur för sin egen skull och med boken 

tillkom fler goda fördelar, bland annat upplevelser av olika människoskildringar, 

beskrivningar av olika länder samt träning av ordkunskap och stavning. Lärarinformanten 

sade att de elever som läste böcker på sin fritid var de som hade upptäckt att det var en rolig 

aktivitet, att där får eleven lära sig mera, får nya tankar, nya visioner. Läsningen var mycket 

viktig, menade läraren, då det även går in i andra ämnen i skolan som i till exempel 

matematik. 
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4.2 Hur arbetar läraren med läsningen i klassen? 

Under denna huvudrubrik presenteras elevinformanternas och lärarinformantens upplevelser 

över hur de arbetar med litteraturen i skolan och i klassen. 

4.2.1 Individuell läsning, bokrecension och redovisning 

Eleverna hade olika åsikter om det var tillräckligt med tid avsatt till individuell läsning under 

skoltid. Den avsatta tiden för läsning kunde variera, men de fick runt 20 minuter nästan varje 

dag. Tre elever tyckte att det var tillräckligt med tid som det var och tre elever önskade mer 

tid till individuell läsning. Fredrik ville ha en halvtimme till dagligen och Natalie önskade läsa 

en hel lektion, eller en och en halvtimme till. Elvira beskrev hur de jobbade med böckerna 

som de läste under den tiden som var avsatt för individuell läsning i skolan: ”Vi brukar skriva 

ett papper om boken och redovisa om den. Så när man har läst boken får man ett papper och 

så skriver man författaren och vad boken heter och vad boken handlar om sen så skriver man 

hur man tyckte att boken var”. Samtliga elevinformanter gav liknande beskrivningar av 

arbetssättet av recension och redovisning av bok.  Tre elever tyckte att arbetssättet att 

rekommendera en bok var bra, på så sätt kunde någon klasskompis kanske intressera sig för 

en bok som de hade tyckt var bra.  

Klassläraren hade avsatt tid för daglig individuell läsning för eleverna, men säger att det 

inte har fungerat bra på grund av att eleverna inte hittar någon lämplig bok för den aktiviteten. 

Dessutom blev det för oroligt i klassen och hon kände att hon var tvungen att ständigt bevaka 

eleverna. Läraren hade bokat in fyra tillfällen under vårterminen avsedda för redovisning av 

den individuella bokläsningen. 

4.2.2 Högläsning 

Fyra elever sa att läraren brukade högläsa för dem tidigare i årskurs fyra, men inte i dagsläget. 

Anledningen till detta beskrev Sandra som: ” det brukar hon göra men det blev lite mer oro”, 

en annan elev, Sonny sa: ”Alltså hon gjorde det förut, det var för pratigt så hon gjorde det inte 

längre”, och Anders berättade: ” Hon brukade göra, fast nu brukar vi läsa för oss själv men 

förut gjorde hon det”. Elvira och Anders tyckte att det var roligt när läraren högläste för 

klassen. De två elever menade att det berodde på valet av boken, om det var roligt eller 

spännande med högläsningen. Elvira tyckte att högläsningen var rolig men inte speciellt 

viktig. Natalie sa att boken som klassläraren läste senast, som heter Jag är Zlatan var 

jättetråkig då den handlade mest om Zlatans liv, hon sa: ”Killarna gillar den väl så klart”. 
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Sonny gillade samma bok och hade velat lyssna klart på hela boken, men läraren fick avsluta 

högläsningen för att det blev för pratigt i klassen enligt Sonny.  

För att uppmuntra elever som inte uppskattar skönlitterär läsning sa klassläraren att hon 

försökte läsa högt för klassen, och även ha högläsning tillsammans med eleverna, där eleverna 

turas om och läser vissa stycken högt för klassen, något som hon tyckte var ganska roligt, men 

att man då får läsa några rader i taget och stanna upp och fråga eleverna om vad det handlade 

om, eftersom det är många ord och innehåll som blir främmande för många av barnen, och då 

är det kanske inte så roligt att läsa hela tiden menade hon. Läraren ansåg att eleverna borde 

läsa mycket mera skönlitteratur än de gör, då hon menade att ”speciellt när du har alla andra 

media som vi kämpar emot”.  Hon ansåg att det skulle bli tufft för många av dessa elever 

längre fram, eftersom de inte behärskar det svenska språket helt. Hon ansåg att boken om 

Zlatan till en början kunde var en lämplig högläsningsbok. Läraren tyckte att boken var 

ganska tråkig då hon sa att de vana läsarna i klassen tyckte den var tråkig och de som inte vill 

läsa hade svårt att fokusera under en längre tid, och hon läste inte ut hela boken eftersom den 

blev ganska enformig på slutet med ett upprepande innehåll. 

4.2.3 Uppmuntran och tips 

Det var fyra elevinformanterna som sa att de inte brukade få boktips av klassläraren, om vad 

de skulle kunna tycka om att läsa. Två brukade få tips om vad de kunde läsa. En av de två 

eleverna, Sandra, sa att klassläraren brukade göra detta ibland och den andra eleven, Sonny sa 

att läraren hade gett ett tips om en bok som han hade läst. 

Läraren ansåg att hon påverkade eleverna i valet av att läsa böcker, i alla fall de elever som 

är motiverade. Läraren sade att det finns en viss sorts litteratur som är mer lämplig litteratur 

än annan att rekommendera till elever i en bestämd årskurs. Läraren tyckte att serietidningar 

var lämplig litteratur om eleven överhuvudtaget hade svårt att ”ta i något läsbart”. Läraren 

menade att serietidningarna var väldigt ”stereotypa, fattiga och svårlästa”. Annars föredrog 

hon att rekommendera eleverna, lättlästa böcker med fina bilder. Hon försökte tipsa om 

böcker till eleverna när de tillsammans gick in till skolbiblioteket för att låna böcker. Läraren 

kunde även prata om böcker hon hade läst men som kanske var lite för svåra, men hon tipsade 

även om engelska böcker, och försökte hela tiden med att rekommendera och tipsa om 

litteratur till eleverna. Vidare ansåg läraren att det var viktigt, för att uppmuntra de som inte 

uppskattar skönlitteratur, att hitta en bok som är intressant i ämnet och som kan anknyta till 

elevernas verklighet. Det kunde vara böcker om barn i andra länder, idrottsböcker, som de 
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hade använt sig mycket av i klassen, och böcker läraren nämnde var ”om pizzan, Pizzan i 

osten”. 

4.2.4 Andra arbetsmetoder 

Vid frågan om eleverna pratade om böckerna, eller hade några boksamtal kring böckerna de 

hade läst i skolan, så svarade samtliga sex elevinformanter att de pratade om boken när de 

först skrev en bokrecension som de sedan redovisade i klassen. Samtliga elever svarade att de 

bara arbetade med boken på det här sättet, med recension och sen redovisning. 

Vid frågan om läraren arbetade med boksamtal i klassen sa hon att det hade hon inte gjort 

med den här klassen men att hon hade gjort det med i en tidigare klass, där eleverna satt i 

smågrupper och läste samma bok och sen hade lite frågor kring boken och sen ritades en bild 

till, som senare skulle redovisas. Hon sa att man även kunde låta eleverna hitta på en 

fortsättning på en bok, och skriva en egen bok genom årskurs fyra, fem och sex. Tidigare så 

hade de haft författare inbjudna till klassen. Läraren nämnde också att hon någon gång hade 

arbetat med en elevs läsning där denne fick läsa högt för en förälder i tio minuter, måndag till 

fredag, och därefter skulle barnet skriva ner vad det lästa stycket handlade om och föräldern 

skulle kontrollera om det stämde. Läraren sa att eleven själv märkte att ”det hände lite i 

läsutvecklingen”. Läraren menar att vissa moment ska göras och att det tar en viss tid: ”det är 

det här att nöta som tyvärr har försvunnit lite från barnen idag, det ska gå fort, man ögnar 

igenom en sida och så fattar man ingenting”. Jag påpekar för lärarinformanten under intervjun 

att det kanske inte är så bra för elevens läslust om denne känner sig tvingad till att läsa. 

Läraren ansåg att: ”ja, nej men men, även om du kanske tvingar lite i perioder så tror jag att 

det är bättre än att man bara lägger ner och hoppas att eleven själv ska tag i det, för eleven 

måste få en vana trots allt, det är mycket vanor du gör”. 

4.3 Vilka yttre faktorer kan påverka elevens läsande? 

Under den här huvudrubriken beskriver elevinformanterna och lärarinformanten bland annat 

hur de väljer litteratur, hur litteraturen införskaffas och andra faktorer som kan tänkas påverka 

läsningen. 

4.3.1 Omgivning 

På frågan om vem som valde litteraturen som eleverna läste, svarade samtliga elevinformanter 

att det var de själva som valde böckerna. Om det var någon som brukade tipsa om eller 

rekommendera böcker som eleverna kunde läsa, svarade fyra elever att de blev 

rekommenderade eller tipsade om böcker av vuxna, föräldrar, syskon eller kompisar. Två 
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elever, Fredrik och Natalie, svarade att de inte pratade med någon hemma eller med någon 

kompis om böcker de hade läst eller läste. Övriga fyra elever pratade om boken med föräldrar, 

farmor, syskon eller med kompisar. Det var tre elever, Sandra, Sonny och Anders som även 

brukade rekommendera till sina kompisar eller syskon att de borde läsa en bok de hade läst 

och att de även hade följt deras råd. 

4.3.2 Föräldrar och syskon 

Det var fem elevinformanter som sa att deras föräldrar brukade läsa för dem när de var små. 

En elevinformant, Sonny sa att föräldrarna inte läste böcker för honom, utan de berättade på 

hans modersmål kurdiska, kurdiska historier som de själv hittade på. Sandra sa att föräldrarna 

läste böcker för henne på både svenska och deras modermål, somaliska.  Natalie sa att 

föräldrarna läste mest böcker för lillasystern. Samtliga elevers föräldrar läste böcker hemma, 

förutom Natalies mamma och Sonnys pappa, som inte läste, däremot läste respektive pappa, 

mamma och syskon. Anledningen till varför Natalies mamma inte läste böcker var, enligt 

Natalie:” Hon har mesta jobb, hon läser inte, hon har inte tid att läsa”. I samtliga elevers hem 

fanns det böcker hemma, mellan 10 till 100 i en bokhylla, både fack- och skönlitteratur och 

blandad litteratur med såväl elevernas, syskons och föräldrars böcker. Anders hade en egen 

bokhylla med några av sina böcker. 

4.3.3 Skolbiblioteket och bibliotekarien 

Samtliga elever lånade böcker i skolans bibliotek som de läste under skoltid men tog även 

hem boken ibland för att fortsätta läsa hemma. Eleverna fick ta med böckerna hem bara de tog 

med dem tillbaka till skolan dagen därpå, sa Anders. Vid frågan om eleverna jobbade 

någonting med bibliotekarien, svarade tre elever, Anders, Elvira och Sandra, att de ibland fick 

tips om böcker de kunde läsa av bibliotekarien på skolan, eller fick hjälp med att hitta en 

önskad bok. Anders menade att även bibliotekarien på biblioteket i området hjälpte till på 

samma sätt, annars brukade han läsa på baksidan av boken om den lät spännande och låna 

den. Elvira sa också att ”det är bara när man vill veta var det finns speciella böcker så kan de 

visa en dit fast de brukar inte göra det”. Sandra sa att bibliotekarien i skolan brukar lägga ut 

spännande böcker, och då läste hon på baksidan av boken vad den handlade om och sedan 

brukade hon låna boken.  

4.3.4 Låna, köpa eller få i present 

På frågan om eleverna lånade eller köpte sina böcker gav de olika svar. Natalie lånar böcker 

från biblioteket och köper även böcker. Sandra lånar sina böcker på biblioteket, hon tittar på 
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internet om det är några böcker hon är intresserad av innan hon lånar, men hon köpte böcker 

när hon var yngre. Sonny lånar på biblioteket och köpte sällan eftersom han redan hade 

mycket böcker hemma. Sony fick även i böcker i present ibland, om han önskade det. Elvira 

lånar sina böcker på biblioteket men fick även böcker ibland av farmor och mormor i present. 

Anders lånade bara i skolbiblioteket med fröken, han lånade inte på något annat bibliotek 

eftersom han hade så många böcker hemma. Han fick sina böcker i present och ibland köpte 

han böcker med familjen. Fredrik lånade böcker ibland, men köpte mest. Han får även böcker 

i present när han fyller år. 

4.3.5 Tiden 

Eleverna tillfrågades om hur ofta och vart de läste böcker efter skoltid. Det var bara en elev, 

Anders som sa att han läste nästan varje dag, majoriteten, fem elever läste varje dag efter 

skoltid. Samtliga elever läste böcker på kvällen innan de skulle sova.  Natalie sa att hon läste 

flera timmar per dag, vid fyra eller fem tillfällen, och det skedde på fritids och hemma. Övriga 

informanter läste mellan en eller två gånger per dag. Läsandet skedde oftast hemma, i deras 

rum och i sängen för samtliga elever. Fredrik läste böcker efter klockan fem eftersom han 

hade mer tid då. Tre elever Sandra, Elvira och Anders läste när de kände sig uttråkade eller 

för att fördriva bort tiden. 

 Klassläraren tillfrågades om varför hon trodde att vissa elever valde bort boken och 

menade att eleverna inte hade ork att sitta ner och avsätta tid till läsandet, att det var samma 

princip som gäller vid läxläsning att man måste ge sig själv tiden till aktiviteten.  

4.3.6 Andra fritidsaktiviteter och påverkan 

Fem av sex elever berättade att de hade andra specifika fritidsintressen än bara läsningen. 

Sandra hade inget specifikt intresse, hon ägnade sig åt annat på sin fritid: ” Då brukar jag 

ibland gå ut när det är bra väder, kolla på Tv, vara inne på datorn och söka efter bra böcker 

som man kan så här köpa”. Tre av eleverna utövade en idrott, Elvira, Fredrik och Anders, 

några gånger i veckan. Natalie skulle börja rida och hade gitarr lektioner på torsdagar. Sonny 

tyckte om att måla, rita, och leka med sina kompisar på fritiden och gick på gitarrlektioner.  

Klassläraren ansåg att vissa elever lät andra fritidsaktiviteter gå före läsningen och valde 

bort boken. Hon menade kompisar hade en stor påverkan idag, att det var viktigt att vara med 

kompisar och att gå på idrottsträningarna. Läraren sa att: 

… det enda de vill, som är viktigt att kunna, och det är mest pojkarna förstås, det är ju idrotta, flickorna 

kanske läser mer, för det blir trots allt könsskillnad även fast man försöker att inte göra så, de kan sitta 
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mera i lugn och ro och läsa men pojkarna har mycket svårare, är man idrottsintresserad framförallt är det 

svårt tycker jag 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Drivande faktorer som påverkar läsningen hos eleverna av resultaten att döma är att eleverna 

får läsa vad de vill, de visar nyfikenhet, det ger en positiv känslomässig upplevelse, det är 

roligt och praktiskt ”nyttigt” också. För samtliga sex elevinformanter infann sig en positiv 

känsla vid läsningen. Lärarinformanten menade att det fanns flera goda fördelar med läsning 

av litteratur, eftersom det gynnade både elevens personliga utveckling, allmänbildning och 

skolarbete. 

Eleverna beskrev hur de arbetade med litteraturen i klassen, med individuell läsning av 

böcker som sen skulle recenseras och därefter redovisas inför klassen.  Elevinformanterna 

fick oftast minst 20 minuter dagligen för att ägna sig åt individuell läsning, vilket tre av 

eleverna tyckte var för alldeles för lite tid. De andra tre elever tyckte att det räckte med den 

redan avsatta tiden för individuell läsning. Eleverna såg fördelarna med bokrecensionen och 

redovisningen i klassen, att det var ett bra tillfälle att prata om böckerna och även 

rekommendera den bok som de hade fastnat för.  Lärarinformanten hade tidigare högläst för 

eleverna men hade slutat med den aktiviteten eftersom det blev oroligt och stökigt i klassen. I 

den här klassen hade läraren inte arbetat med eleverna på några annat sätt kring litteraturen 

och läsningen än individuell läsning, bokrecension med redovisning, högläsning och 

gemensam högläsning. Läraren brukade även ibland tipsa om litteratur till eleverna.  

Återkommande teman i intervjuerna med eleverna, med en koppling till elevens läsning 

och läslust var omgivningen, tillgängligt skolbibliotek och bibliotekarie, tillgång till böcker, 

tid för läsning och andra fritidsaktiviteter. Samtliga elever hade åtminstone en förälder samt 

syskon som regelbundet läste litteratur. Fem elever hade föräldrar som högläste för dem när 

de var små. Majoriteten blev även tipsade om eller pratade om böckerna de läste med familj 

eller kompisar. Samtliga elever lånade böcker från skolans bibliotek, några elever tog även 

med dessa böcker hem ibland. Eleverna nämnde att skolans bibliotekarie ibland hjälpte till att 

finna en specifik bok, men förutom det såg eleverna inga andra fördelar med bibliotekarien. 

Samtliga elever lånade sina böcker på skolans bibliotek eller på något annat bibliotek, men 

ibland köpte eller fick de även böcker i present. Samtliga sex elevinformanter är aktiva läsare 

som läser i stort sett nästan varje dag, vissa flera gånger om dagen. Eleverna avsatte tid till 

läsningen, mest på kvällen innan läggdags. Fem av elevinformanterna hade andra specifika 

fritidsaktiviteter och tre av dem utövade någon idrott. Klassläraren ansåg att det var i 
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synnerhet idrottsintresserade pojkar som inte valde att läsa böcker på sin fritid, och att 

kompisar hade en stor påverkan om eleverna ägnade sig åt andra saker än böcker och läsning. 
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5 Diskussion 
I inledningen av det här kapitlet resonerar jag kring valet av metod i studien i förhållande till 

studiens resultat.  Sedan följer en diskussion kring resultat som kopplas till bakgrund som 

presenterades tidigare. Slutligen ges en sammanfattning av studien och förslag till framtida 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
Min avsikt med studien var att undersöka vilka faktorer som kan påverka elevens läsvanor 

och synliggöra vad som väcker läslust hos sex elever som läser litteratur på sin fritid. Jag ville 

inte sammanfatta och ge en generell bild, att dessa elever ska representera den större massan 

av elever som läser litteratur på sin fritid. För att kunna besvara frågeställningarna till studien 

bedömde jag att kvalitativa semistrukturerade intervjuer var att föredrar framför en annan 

datainsamlingsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden har som huvuduppgift är att förstå 

och tolka de resultat som framkommer utav studien och inte generalisera, förklara och 

förutsäga (Stukát, 2005:32). Jag hade inte intentionen att få en generell bild av vad som 

väcker elevers läslust i årskurs 4, eftersom den kvalitativa forskningsmetoden inte syftar till 

det. En kvantitativ metod skulle ha inneburit att det hade genomförts en studie med ett större 

underlag, många fler informanter för att få en mer generell bild utav elevers läslust. Stukát 

(2005:31) nämner att i den kvantitativa studien samlar forskaren in ett stort antal fakta som 

därefter analyseras för att finna mönster eller sådant som kan generaliseras som kan gälla i 

princip för alla människor. Jag upplevde valet av undersökningsmetod som fördelaktig och 

relevant i förhållande till studiens syfte. Med denna metod har jag tagit lärdom om hur viktigt 

det är att vara lyhörd för informanternas upplevelser och beskrivningar av dessa. En annan 

sak jag blev medveten om med denna metod och studie var att jag besatt en viss 

”överposition” i jämförelse till vad informanterna hade, och jag var medveten att inte 

missbruka detta, genom att exempelvis svara eller fråga något på ett dömande sätt som gör att 

informanten slutar vilja dela med sig av sin upplevelse.  

Intervjuguidens frågor arbetades fram med intentionen att besvara frågeställningarna. 

Intervjuguidens frågor var jag nöjd med, förutom att jag vid framställningen av dessa och 

under intervjuerna hade fokus på böcker och inte allt litterärt material som kan påverka och 

väcka läslusten. Dock fick jag ett material som besvarade frågeställningarna.   

Samtliga sex elevdeltagare i studien valdes av klassläraren, som även hon tillfrågades om 

att delta i studien. Lärarinformantens deltagande var avgörande för att även få lärarens 
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perspektiv på didaktiska metoder och undervisning med läsning och litteratur i 

elevinformanternas undervisning. Jag bad lärarinformanten att välja ut elevinformanterna, 

som läste litteratur på sin fritid, med en enda önskan att få en sådan stor och jämlik mångfald 

som möjligt. Det blev tre flickor och tre pojkar till studien, där tre av dem hade annat etniskt 

ursprung och modersmål. Jag hade inte kunnat välja ut dessa elever själv, eftersom jag inte 

kände eleverna sen tidigare och deras läsvanor. Jag ansåg att de sex valda elevinformanterna 

representerade sin mångfald i sin klass och i gruppen; elever som läser regelbundet på sin 

fritid. 

Fem av elevintervjuerna pågick mellan 16-19 minuter varpå en elevintervju varade i 11 

minuter. Elevintervjun som genomfördes på 11 minuter var det svårt att få mera utvecklande 

svar från informanten, dock anser jag att jag fick svar på huvudfrågorna som täckte syftet och 

frågeställningarna i studien. Det var olika klassrum eller arbetsrum vi fick sitta i och 

genomföra intervjun. De olika intervjuplatserna skulle kunna ha inverkat på resultaten, dock 

var informanterna bekanta med lokalerna sen tidigare så det kanske ändå inte hade någon 

påverkan på resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras min tolkning av resultatet. En jämförelse görs med annan forskning 

och litteratur, samt en kritisk reflektion av slutsatser från resultaten. Studiens resultat 

tillämpas i ett pedagogiskt perspektiv, för att synliggöra de teoretiska och praktiska 

arbetsmetoderna som används i undervisningen och se hur de kan utvecklas vidare.   

5.2.1 Läslust 

Syftet med arbetet var att identifiera vilka faktorer som kan påverka elevens läsvanor samt 

synligöra vad det är som väcker läslusten hos elever som regelbundet läser litteratur på sin 

fritid. Det antogs av mig att dessa elever i studien hade en viss läslust i sig, eftersom de läste 

litteratur på sin fritid, därför var det nödvändigt att förstå begreppet läslust betydelse. Ingen 

ordbok eller sökmotor på nätet ger någon förklaring till ordet. Därför valde jag att göra en 

egen tolkning av begreppet utifrån olika källor. Det resulterade i definitionen: begär och en 

känsla av glädje vid läsning. Utifrån den genomförda studien, och informanternas egna 

beskrivningar, kan jag även formulera en egen definition av vad läslust skulle kunna innebära. 

Samtliga elever i studien fick en positiv känslomässig upplevelse vid läsning av litteratur, där 

några av de känslorna beskrevs som: man vill inte sluta läsa, man är nyfiken, man får använda 

sin fantasi och det är rofyllt och avslappnande. Från elevernas egna upplevelser kan läslust 
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därför innebära: En nyfikenhet och positiv otillfredsställd känsla, där den egen fantasi 

används och samtidigt få en rofylld stund. I diskussionen har jag för avsikt att lyfta fram 

faktorer, som har uppkommit i resultatet, som kan tänkas gynna läslusten hos eleverna. Dessa 

faktorer diskuteras och kopplas ihop med presenterad forskning och litteratur i studien. 

5.2.2 Drivande faktorer 

Eftersom valet av litteratur till läsningen gjordes av samtliga elevinformanter själva, där ingen 

utomstående bestämde vilka genre av böcker de skulle läsa, kan det tänkas vara en faktor som 

bevarar eller uppmuntrar till läslust. Nasiell och Bjärbo (2007:24) intervjuar Gunilla Molloy 

som tycker att barn ska få läsa vad de vill och att det gäller i både hem och skola, och att det 

är absolut förbjudet att tvinga elever att läsa som ger motsatt effekt. Om eleverna skulle känna 

sig tvingade i sin läsning tror jag att det skulle ha den verkan som Molloy beskriver, att de 

skulle tappa suget till läsningen. Nasiell och Bjärbo (2007:18–20, 23) menar att läslusten är 

skör hos barn, och de ska inte känna sig pressade i läsningen, det kan istället bli till en plåga 

och sluta med läsandet, därför ska de få läsa det de tycker om. Anders berättade att han hade 

läst Kalle Anka-pockets och även läste samma pocket flera gånger. Den litteratur som 

tilltalade samtliga elever i den här studien, var böcker som de tyckte var spännande, som till 

exempel detektivböcker. Samtliga tre flickor i studien gillade en specifik genre, hästböcker. 

Eftersom några elevinformanter tyckte om en viss typ av genrebok, tror jag att språket och 

handlingen kan vara väldigt lika, och med en mindre variation i språket, tror jag är inte 

gynnsamt för språkutvecklingen. Chambers (1993:14) betonar att det är viktigt att lärarna inte 

nöjer sig med att eleverna läser mycket böcker och samma sorts böcker, eftersom det är 

viktigt att eleven varierar läsningen av olika sorters böcker, annars är som att läsa att jorden är 

platt. Vidare menar Chambers att en läsare kan fortsätta med sin läsning utan att upptäcka 

andra saker, eller ens vilja göra andra upptäckter, att jorden är rund och mer nyanserat. Det är 

nog inte bara språkutvecklingen som drabbas, utan individens porsonliga mognad och tankar 

som inte utmanas och därför inte utvecklas. Det är nog viktigt för hela elevens utveckling att 

läsa andra former av litteratur, men för sin egen skull främst, där eleven kan få nya insikter, 

idéer, tankar och upplevelser. Nasiell och Bjärbo (2007: 18–20,23,24) och Molloy är av en 

annan uppfattning kring läsandet av olika typer av böcker än vad Chambers menar, som 

påpekar att det finns fördelar med att läsa dussinböcker, som bland annat hjälper barnen att se 

mönster och samtidigt öva upp läshastigheten. Vidare menar författarna att det tar lång tid för 

många barn att bli läsare, därför behöver de läsa böcker skrivna av samma författare och långa 

serie av böcker, eftersom läsning innehållande samma personer, händelser och miljöer ger en 
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ökad läshastighet. För barn i de yngre åldrarna är det nog viktigare att barn läser än vad de 

läser, som författarna menar, för att få upp läshastigheten. Dock tror jag att det är viktigt med 

en stöttande omgivning som vägleder eleverna till olika sorters litteratur, bland annat för 

språkutvecklingens skull. Anders sa att han även gillade att få en variation i läsandet genom 

att variera genre, men ibland kunde han läsa böcker av samma författare. Det kanske är så att 

eleven så småningom med tiden tröttnar på en specifik genre och frivilligt själv tar initiativ till 

att gå vidare till nästa typ av bok, för att utmanas intellektuellt och språkmässigt. Men kanske 

är det när eleven har kommit in i läsvärlden, när hon eller han har läsflyt och läslust det är då 

mer behövligt med en vägledande lärare och omgivning, som kan introducera annan 

litteratur?  

Samtliga elevinformanter beskrev en positiv känsla som infann sig när de läste litteratur. 

Hälften av elevinformanterna beskrev det som att det var rofyllt och avkopplande med 

läsningen, och två elever ville aldrig göra uppehåll i läsandet, det fanns en nyfikenhet som 

påverkade deras läsning. Tre elever beskrev att det största nöjet med läsningen var att de fick 

använda sin egen fantasi. Även klassläraren tyckte att läsningen av böcker gav eleverna 

möjlighet till att använda sig av deras fantasi, och att denna känsla inte kunde ersättas av en 

apparat. Norberg (2003: 62, 92-93) menar att skönlitteratur kan vara ett av de medier som 

bidrar till att utveckla fantasin som allra mest, vid läsning kan man själv skapa sina egna 

bilder och detta kan individen ha nytta av vid problemlösning och andra vardagsuppgifter som 

tillkommer. Eftersom att få använda sin egen fantasi verkar vara något som både eleverna och 

lärarinformanten menade var den stora behållningen vid läsning av böcker, kan det tänkas 

vara en betydelsefull drivande faktor till den fortsatta läsningen. Bjar och Frylmark (2009:77–

79) menar att elever måste känna att de får någon utdelning av läsningen, för att vara 

motiverade att fortsätta läsa. Eleverna i studien fick utdelning av sin läsning, bland annat i 

form av en känslomässig positiv upplevelse och det verkar ha varit motiverande för att 

fortsätta sin läsning. Bjar och Frylmark (2009: 77-79) skriver också är det viktigt att eleverna 

har en stöttande omgivning, med föräldrar och lärare som stöder elever och för att de ska på 

så sätt upptäcka läsandets glädje. I vilken form som lärarna och föräldrarna bäst ska stötta 

eleverna för att se tjusningen i läsningen, kan diskuteras. För elever som har läsflyt så kanske 

det räcker med en uppmuntrande omgivning, men elever som har det svårare i sin läsning 

behöver mer stöd och förebilder i läsningen. 

Samtliga elevinformanter kunde redogöra för flera olika fördelar med läsningen. Det var 

några praktiska färdigheter eleverna nämnde, däribland att det var gynnsamt för utvecklingen 
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av läsningen och att man lärde sig en massa nya saker. Läraren menade att eleverna borde läsa 

för sin egen skull och kunde beskriva flera fördelar med böcker. Enligt läraren så bidrar 

läsningen av böcker till både allmänbildning, att individen utvecklar sina tankebanor och 

tränar sina läs- och skrivkunskaper som är viktiga färdigheter att kunna för att klara andra 

skolämnen. Karin Taube (2009: 65,71–72) menar att en god läs- och skrivförmåga i ett längre 

perspektiv ger eleverna större möjligheter till att vidareutbilda sig och skaffa arbete.  Taube 

påpekar att elever kan utveckla känslor av underlägsenhet i sin läsförmåga, och för att öva 

upp sin läs- och skrivförmåga och klara målen, behövs många träningstillfällen. Norberg 

(200362, 92-93) menar att man ska läsa skönlitteratur av lust, men att det finns andra skäl till 

att läsa böcker och det hjälper att förstå andras personers tankar och att det är ett av det mest 

användbart medium för att stödja språkutveckling och känslan för olika språkliga nyanser. 

Vidare påpekar Norberg att den empatiska förmågan övas vid läsning av skönlitteratur där vi 

får ta del av andras livssituationer. Jag anser att det är mycket fördelaktigt att eleverna själva 

inser dessa andra goda fördelar med läsningen, de praktiska fördelarna, förutom att de gör det 

av andra mer känslomässiga tillfredsställande skäl. De läsvana eleverna är medvetna om de 

praktiska fördelarna, men kanske är de ovana läsarna mindre medvetna om fördelarna med 

läsningen eftersom de inte har upplevt dem. Har läraren någonsin gjort ett försök att förmedla 

fördelarna hon själv nämner med läsningen, till de eleverna som inte läser regelbundet?  Det 

är nödvändigt att ge eleverna utrymme för läsningen, men därtill behövs det att läraren 

förmedlar syftet med aktiviteten, och förtjänsten av litteraturläsningen. Det läraren kan göra 

för att stödja läsförmågan är att ge eleven flera lästräningstillfällen i veckan, dagligen och 

verka stöttande. 

5.2.3 Arbetet med litteraturen och läsningen 

Eleverna fick nästan dagligen tid till individuell läsning i skolan, i allmänhet ca 20 minuter. 

Hälften av elevinformanterna var nöjda med tiden medan tre elever önskade mer tid till 

individuell läsning. Eleverna skulle redovisa böckerna som de hade läst, efter att de hade 

recenserat böckerna. De tyckte att arbetsmetoden var bra, då de fick möjlighet att tipsa om 

böcker för sina klasskompisar. Läraren sa att den individuella läsningen i klassen inte hade 

fungerat då det blev oroligt och några elever hade svårt att hitta böcker till aktiviteten. 

Eftersom elevinformanterna tycktes verka nöjda med arbetssättet kring böckerna kan inte 

metoden heller vara dålig, men jag anser att det inte är det bästa sättet att arbeta kring en 

skönlitterär bok, om syftet är vilja få eleverna att fortsätta sin läsning. Molloy (2007: 153) 

menar att det är sällan en vuxen tänker att hon eller han ska skriva en bokrecension efter att ha 
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läst ut en bok, tvärtom så tänker den vuxne att den här boken vill jag diskutera med någon 

annan. Jag tror att det är mer motiverande att läsa en bok för att diskutera den och vilka tankar 

den väckte hos läsaren än att sammanfatta en bok. Molloy (2007: 153-154) hävdar att det 

förekommer fler bokrecensioner än boksamtal i skolan. Bokrecensioner används kanske mer 

frekvent i skolan av tradition men dels för att det är en mer praktiskt arbetsätt. För att kunna 

genomföra boksamtal, där flera elever diskuterar samma texter, behövs det underlag för detta, 

det vill säga flera exemplar av samma bok. Däremot finns det läromedel i undervisningen som 

säkert kan användas på det här sättet. Bjar och Frylmark (2009: 79) påpekar att det inte räcker 

med att bara läsa texter, för att eleverna ska utveckla sin läsning, det behövs samtal och arbete 

kring texterna för att utveckla språk och tänkande.  

Lärarinformanten berättade om ett arbetssätt som uppmuntrar elever som inte uppskattar 

skönlitteratur, nämligen gemensam högläsning med eleverna som hon själv uppskattade. Hon 

beskrev att då fick man stanna upp då och då och bearbeta text och begrepp, eftersom många 

ord var nya för eleverna. Det här verkar vara ett mycket fördelaktigt sätt att arbeta, för att lära 

sig ny begrepp och stavning, eftersom texten bryts ner i mindre delar, och begreppen ingår i 

en kontext. Det är kanske är vid sådana här tillfällen, där alla elever får en möjlighet att 

gemensamt samtala, diskutera och utbyta tankar om texter. Då känner de sig delaktiga i något 

som angår dem. Enligt Norberg (2003: 23, 31) är skolans och lärarens viktigaste uppdrag att 

göra elever delaktiga i samhället och att det är en demokratisk rättighet att lära sig läsa, tolka 

och förstå texter. Vidare menar Norberg att det krävs att läraren avsätter tid till regelbunden 

lästräning dagligen för att uppnå målet. Det skulle vara en stor vinst för eleverna om 

lärarinformanten även såg det demokratiska värdet i dessa gemensamma högläsningstillfällen 

och därför införde fler sådana stunder. Läraren hade använt sig av högläsning tidigare i den 

här klassen för att uppmuntra elever att uppskatta litteraturen, men hade inte fortsatt med den 

arbetsmetoden under senare tid. Hon kommenterade att den senaste boken hon hade läst för 

eleverna blev ganska ”tjatig” i sitt innehåll och därför hade inte fortsatt läsningen av den. 

Majoriteten av elevinformanterna uttryckte att läraren inte hade fortsatt med högläsningen på 

grund av att det blev stökigt och pratigt. Bjar och Frylmark (2009:77–79) poängterar att 

högläsning i hemmet och skolan är viktiga handlingar för att motivera elever till att läsa. 

Norberg (2003:35) menar att det är viktigt att fortsätta med högläsningen upp i åldrarna, då 

tillfällena ger barnen stunder som berikar deras idévärld och omvärldsomfattning. Om nu 

högläsning kan bidra till att motivera elever att läsa och bidra med flera andra goda fördelar, 

bör läraren skapa förutsättningar för den metoden. Kanske var det bara så att bokvalet inte 



37 

 

  

passade till högläsningen? Majoriteten av elevinformanterna, fyra elever, tyckte att det var 

roligt med högläsningen, och två elever tyckte att det berodde mycket på val av bok. Läraren 

kanske skulle ha tagit sig mer tid att hitta en mer passande bok till den här klassen. Eller så 

hade det räckte med att fråga någon av de elever som läser regelbundet, om någon bok de 

trodde var bra och de skulle vilja läsa, för att användas till högläsningen? 

 Lärarinformanten försökte även uppmuntra eleverna till att läsa, genom att tipsa om 

böcker och prata om böcker, bland annat när de tillsammans gick in till skolbiblioteket och 

skulle låna böcker. Chambers (1995: 42-43 ) menar att både barn och vuxna, behöver ha tid 

till att leta efter böcker som lockar, och att det kan göras under skoltid med sällskap av någon 

vuxen som kan vägleda eller klasskompisar som kan tipsa om litteratur, kan vara några sätt att 

upptäcka hur man finner något att läsa. En uppmuntrande omgivning verkar vara viktig, inte 

bara för att ”lära” sig tycka om böcker, utan även vilka strategier man ska använda sig av för 

att hitta böcker som är intressanta. Två elevinformanter sa att de hade fått boktips av läraren, 

däremot sa samtliga elevinformanter att de valde sina egna böcker. Det framkom inte under 

intervjun i vilken utsträckning lärarinformanten tipsade om böcker till elever som sällan läste 

böcker på sin fritid, möjligtvis så gav hon fler boktips till dessa elever än till de läsvana. 

Lärarinformanten föredrog att rekommendera lättlästa böcker framför serietidningar till 

ovana läsare. Jag tycker att läraren skulle kunna hålla sig mer ajour över vilken mångfald av 

litteratur som finns ute tillgänglig och som kan intressera eleverna. För om syftet är att få de 

elever som inte har läslust att bli mer motiverade till läsningen, så är det viktigt att ha rätt 

inställning och inte döma en viss litteratur som mindre lämplig än en annan. Jag instämmer 

med Nasiell och Bjärbo (2007:18–20, 23) som menar att för att få upp läshastigheten fungerar 

det lika bra med bland annat serietidningar och mangaböcker. Eleverna menade att de pratade 

om böckerna när de recenserade dem. De verkade vara av den uppfattningen att de 

diskuterade boken när de fick redovisa sina recensioner och de var nöjda med arbetssättet.  

Jag frågade läraren om hon arbetade med boksamtal i klassen, sade hon att det hade hon gjort 

i en tidigare klass. 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011: 222) står det om ämnet svenska att undervisningen ska bland 

annat syfta till att eleven utvecklar sin förmåga att konstruera och bearbeta texter, individuellt 

och tillsammans med andra. För att eleven ska lyckas med det som läroplanen föreskriver, 

behövs det moment i undervisningen där eleverna tillsammans kan arbeta kring samma valda 

texter. Den individuella läsningen och därefter redovisningen kan vara ett sätt att bearbeta 

texter, men hur gör man det tillsammans med andra? Är det inte då nödvändigt med 
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boksamtal, för att tillsammans samlas kring en text? Molloy (2008:79) finner att läraren drar 

sig för att arrangera lässamtal, eftersom läraren inte vill inverka negativt på elevernas läslust, 

med risk för minskad läslust. Molloy påpekar att eleven å andra sidan vill tala om det som hon 

eller han nyss har läst, men att återberätta en text och tala om en text är olika saker, eftersom 

samtal kräver att eleven tänker medan eleven läser och detta ställer även krav på lärarens 

planering av det fortsatta samtalet. Elevinformanterna hade inte arbetat med lässamtal eller 

boksamtal, där de diskuterar en text eller litteratur tillsammans, och eftersom de vid 

redovisning av de lästa och recenserade böckerna fick prata om böckernas handling och vad 

de tyckte var bra i boken, så var det deras tolkning av att tala om en bok. Givetvis ställs det 

krav på läraren för att organisera boksamtal, och kanske inte alltid praktiskt genomförbart i en 

klass med 30 elever, där alla ska få sin röst hörd.  Molloy (2008: 79) menar att läraren ställs 

inför en stor utmaning, att ge plats åt både de läsvana och icke läsvana elever samt arbeta 

under vissa svåra förutsättningar, stora klasser på 20 till 30 elever och ibland korta lektioner, 

där skolans organisation hindrar kursplanens syfte, därför är det förståeligt att lärarna inte 

ägnar sig åt litteratursamtal. För att kunna genomföra litteratursamtal tillsammans i klassen, 

behövs nog mindre elevgrupper och en pedagog som handleder samtalet, och det skulle vara 

fullt möjligt att få till, men vad ska resten av eleverna göra? Visst de kan arbeta med annat, 

men då föresätts det att de kan jobba självständigt med annat medan de andra har gemensamt 

litteratursamtal. Ett dilemma som kan uppkomma är att elever befinner sig på olika nivåer i 

det språkliga och i läsningen, vilket kanske kan få eleverna att känna sig i en utsatt situation. 

Men samtidigt kan det vara ett fördelaktigt didaktiskt tillfälle där eleverna stöder och lyfter 

varandra tillsammans i sitt lärande. 

Lärarinformanten nämnde andra arbetsformer som hon hade arbetat med för att uppmuntra 

elever till läsning. Hon hade bland annat arbetat med en elev, där denne fick högläsa hemma 

tio minuter om dagen och föräldrarna fick kontrollera arbetsformen. PISA-undersökningen 

från 2009 (Alfa, 2012:8) visade att svenska elevers läsförmåga hade minskat, och forskare 

förespråkar därför lästräning under hela grundskolan och menade att engagerade föräldrar var 

en viktig resurs. Jag anser att stöttande föräldrar under elevens skolgång är en mycket viktig 

faktor för att klara sig igenom skolan, speciellt om eleven har svårigheter med läsningen. 

Lärarinformanten menade att det var bra om man tvingade eleven lite i perioder att läsa, för 

att få en vana.  Det är fördelaktigt att skapa rutiner för läsningen, och att även kräva en 

arbetsinsats av eleven. Tvång tror jag inte bidrar till en lustfylldhet att läsa vidare. Jag anser 

att det är viktigt hur eleven bemöts, med vilka attityder och inställning, för att eleven ska få 
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känna att den läser för sin egen skull. Då är det särskilt viktigt att litteraturen känns 

meningsfull för eleven. Norberg (2003:32–33) skriver att det är viktigt att läsningen blir 

automatiserad i årskurs 3-6 och att eleven bör läsa ca 150 böcker för att utvecklas till en god 

läsare. Norberg poängterar att det viktigaste är att eleven finner läslust. Det verkar 

motsägelsefullt för elever som inte har en läslust, att de behöver ta sig igenom en hel mängd 

litteratur för att utveckla och automatisera sin läsförmåga. Fokus bör då ligga på att bejaka 

lusten, att finna glädjen i läsningen, framför att fokusera på läsprestationen. 

5.2.4 Yttre faktorer 

Elevinformanterna kan tänkas ha blivit påverkade av sin närmaste omgivning, familj och 

kompisar i val av litteratur, eftersom majoriteten, fyra elever, menade att de blev 

rekommenderade eller tipsade om böcker av sin närmaste omgivning. Dock sa de att de själva 

valde sin litteratur.  Det var endast två elever som menade att de inte pratade om böckerna de 

läste med någon, övriga fyra elever pratade om böckerna med sin närmaste omgivning. Tre 

elevinformanter hade även rekommenderat böcker till sin omgivning. Nasiell och Bjärbo 

(2007:18–20, 23) skriver om rektioner som inträffar när läslusten väcks hos barn, bland annat 

att läsaren vill prata om boken, dela med sig av sin upplevelse. Vidare skriver Nasiell och 

Bjärbo (2007: 24) och intervjuar Gunilla Molly som poängterar att boken i sig är bara en del, 

den andra delen består av samtalet kring den, och föräldrarna kan stötta barnen genom att 

intressera sig för böckerna de läser och diskutera dem tillsammans med barnen. Jag tror att 

stöttning och uppmuntran av läsning kan se olika ut för elever. Det är kanske viktigare att det 

finns en tillåtande miljö att läsa litteratur än att samtala kring böckerna för att bevara 

läslusten? De elever som inte pratade om böckerna med någon, kanske blev uppmuntrade av 

sin omgivning till samtal, men hade själva valt att inte diskutera böckerna? 

Fem elevinformanter sa att deras föräldrar brukade läsa för dem när de var yngre. Eleven 

som inte fick sagor höglästa ur en bok, fick påhittade sagor berättade muntligt. Bjar och 

Frylmark (2009: 77-79 ) menar att högläsning hjälper elever som inte har flyt i läsningen att 

förstå böckers innehåll bättre. Bjar och Liberg (2003: 228-229) beskriver Vygotskijs teorier 

om zonen för proximal utveckling, där den vuxne har en viktig roll för att stödja barnets 

fortsatta utveckling av läsandet och skrivande självständigt. Föräldrar som läser för sina barn 

och som läser själva, tror jag skapar en bas för uppmuntran till att läsa litteratur, där 

föräldrarna både stöder läsningen och fungerar som förebilder. Samtliga elever hade minst en 

läsande förälder samt syskon och i allas hem fanns det böcker tillgängliga. Om eleven har 

tillgång till böcker är nog steget närmre till att eleven ska läsa en bok. Samtliga 
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elevinformanter lånade böcker på skolans bibliotek, som lästes i skolan och hemma. 

Bibliotekarien tipsade ibland om böcker till några elever men för övrigt hade de inget 

samarbete med henne enligt eleverna. En elev sa att bibliotekarien brukade lägga ut böcker 

som hon brukade låna. Chambers (1995: 30) menar att skyltning av böcker gör böcker 

intressanta och är detsamma som att ge boktips fast på distans, med skyltning gör man böcker 

synliga. Det verkar vara ett fördelaktigt sätt att nå ut till elever med böcker, men det är nog så 

viktigt att variera utbudet av skyltningen för att ”locka” till sig samtliga elever, dem med 

läsvana och de med mindre läsvana och med olika typer av intressen. Norberg (2003:23, 31) 

skriver om hur viktigt det är att det finns ett välutvecklat skolbibliotek för att skapa intresse 

för böcker och läsning, och att det finns en vuxen eller lärare som kan hjälpa eleven att hitta 

böcker som tilltalar och stimulerar till fortsatt läsning. Majoriteten av elevinformanterna 

upplevde inte att de hade någon större nytta av bibliotekarien. Kanske är det mer relevant för 

elever som inte läser regelbundet att ha någon vuxen som guidar och tipsar om böcker, 

eftersom en bibliotekarie eller vuxen i närheten, bidrar enligt Norberg till att få eleverna att 

fortsätta sitt läsande. 

Samtliga elever lånade sina böcker, antingen på skolbiblioteket eller på allmänna 

biblioteket. Majoriteten köpte även böcker och fyra elever fick också böcker i present av sin 

närmaste omgivning. Molloy (2007: 17) tar upp forskning som visar att de barn som blir 

bättre läsare, önskar sig böcker som present och även uppmuntras av omgivningen och ses 

som läsande individer, och samma sak inträffar för de svaga läsarna, fast tvärtom. Det är till 

de vana läsarnas fördel att de uppmuntras och även fortsätta uppmuntras av sin omgivning 

genom hela barn- och ungdomsåren till att läsa. Dock skulle de icke vana, eller svaga läsarna 

vara i ett kanske större behov av att uppmuntras till att läsa böcker. Enligt forskning som 

Molloy lyfter fram, verkade det som det är det läsande barnet som påverkar sin omgivning 

men kan det inte tänkas vara tvärtom, att omgivningen påverkar barnet i ännu större 

utsträckning? Är inte barn mer lättpåverkade än vuxna? Samtliga elevinformanter läste i stort 

sett dagligen på sin fritid, de läste mellan en till fem tillfällen per dag och läsningen skedde 

oftast hemma. De elever som valde bort boken, hade inte orken att sitta ner och avsätta tid för 

läsningen, menade läraren. Eftersom de vana läsarna läste väldigt mycket, måste det ha 

avsatts tid till aktiviteten av eleverna själva. Men jag tror att omgivningen spelar en stor roll 

på deras läsande. Jag tror att det är en kombination av två faktorer som får eleven att läsa 

böcker, en tillåtande omgivning som uppmuntrar till läsning samt en egen vilja hos eleven att 

ta sig tid till att läsa. Norberg (2003:32–33) menar att den viktigaste faktorn för att utveckla 
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läsningen är tiden som barnet ägnar sig åt aktiviteten. Även Ingrid Häggström (2003: 248–

249) anser att den nyvunna läsfärdigheten behöver många övningstillfällen, för att så 

småningom automatiseras. Vidare påpekar Häggström att de lässvaga eleverna oftast tränar 

sin läsförmåga endast i skolan och de läser inte heller bara för nöjes skull. Jag tror att de 

elever som inte ”orkar” ta sig tiden att sitta ner och läsa känner att de inte får ut något av 

läsningen, eller att vägen är för snårig, och då är det svårt att läsa och kanske också begripa 

vad det står. Det är desto viktigare för barn som inte har samma flyt i läsningen som de vana 

läsarna som tar sig tid att läsa på eget initiativ, att läraren kan skapa tillfällen till läsning i 

skolan, för att samtliga elever ska få chansen att öva upp sin läsfärdighet. 

Majoriteten, fem av sex elevinformanter hade en eller flera specifika fritidsaktiviteter som 

de ägnade sig under veckan. Tre elever, varav två pojkar och en flicka utövade en idrott och 

en annan flicka skulle till att börja med ridning. Läraren ansåg att de idrottsintresserade, 

framför allt pojkarna hade svårare att sitta i lugn och ro och läsa en bok, och valde 

fritidsaktiviteten framför läsningen. Hon menade även att kompisarna påverkade dessa elever 

också. Molloy (2007: 17) tar upp forskning som visar att barn som är bättre läsare oftast väljer 

vänner som delar samma intresse och ser läsningen som en fritidsaktivitet istället för sport och 

dataspel. Majoriteten av elevinformanterna hade andra specifika fritidsintressen än läsningen, 

där fyra utövade eller skulle börja på en sport. Men till skillnad mot vad Molloy skriver, 

verkade det inte som att elevinformanterna såg läsningen som någon ”antingen eller”- 

aktivitet, då de tog sig tid att både utöva en sport eller någon annan specifik aktivitet och att 

läsa böcker. Jag hävdar att ingen aktivitet behöver utesluta den andra, snarare vilar bortvalet 

av läsningen och litteratur på annan grund. 
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5.3 Avslutning 

Jag har fått en större insyn om elever som läser regelbundet litteratur på sin fritid, om vad som 

driver dem i sitt läsande. Eleverna i studien beskrev en nyfikenhet och olika positiva känslor 

som uppstår inom dem vid läsningen, som kan beskrivas som läslust och drivande faktorer till 

fortsatt läsning. Litteraturläsningen verkar vara en högst personlig upplevelse, men flera 

elevinformanter beskrev likande känslor. De positiva inre känslor som uppkommer som 

eleven gärna vill uppleva igen är något att ta fasta på, uppmärksamma mera och uppmuntra 

till, både i hemmet och i skolan. Lärarna kan alltid ge eleverna möjlighet till att bli en 

skickligare läsare med mer avsatt tid till den individuella läsningen, mer lästräning. Dock är 

det kanske leder inte det per automatik till att eleven utvecklar en läslust, men förutsättningar 

ges för att bli en mer skickligare läsare vilket kan vara en viktig förutsättning för viljan att 

läsa mer.  

Variation av olika arbetsätt med litteraturen var något som saknades i den här klassen. Jag 

tror att det är nödvändigt att bearbeta litterära texter i gemenskap, att diskutera dem, för att 

verkligen förstå dem, och det skrivna mellan raderna, och i ett vidare perspektiv förstå sig 

själv bättre i förhållande till det lästa och sin omvärld. I det didaktiska arbetet hade läraren 

valt att använda sig av individuell läsning, bokrecension och redovisning i arbetet med 

litteraturen. Friare arbetsformer förutsätter att elever är mer självgående, vilket inte var fallet i 

klassen där denna studie genomfördes. Enligt lärarinformanten hade den här elevklassen varit 

väldig stökig under denna termin, och det berodde på en alldeles för stor elevgrupp samt flera 

elever i behov av stöd. Lärarens negativa attityd till serietidningar kan eventuellt påverka 

elevernas intresse för all form av läsning. Enligt henne var serietidningar inte lämpliga att 

användas för läsutveckling som traditionella lättlästa böcker. Det kan tyckas svårt att 

identifiera vilka faktorer som påverkar elevens läsning, eftersom eleven påverkas av 

omgivande faktorer såväl som av sin egen drivkraft och vad som påverkar vad, är svårt att dra 

slutsatser om. Huruvida klasslärarens roll, arbete och attityder påverkar elevernas läslust Kn 

diskuteras, men med säkerhet påverkar hon och bidrar till att eleven övar upp sin läskicklighet 

och då kan det tänkas vara en form av lästräning som fokus främst ligger på. Men det som 

dessa elever, som läste regelbundet på sin fritid hade gemensamt i studien var: en tillåtande 

och uppmuntrande omgivning där de fick läsa vad de önskade, när de önskade och att de fick 

uppleva positiva känslor i läsningen. Det nyss nämnda kan vara viktiga faktorer som kan 

påverkar läsningen och bidrar till en fortsatt läslust. 
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5.4 Framtida forskning 

För att komplettera den här studien, skulle det vara intressant att undersöka hur flera lärare 

arbetar med böcker, för att få en inblick i hur olika lärare tänker kring att främja läslusten.  En 

annan intressant studie skulle vara att undersöka äldre elever som läser regelbundet, till 

exempel högstadieelever.  
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Bilagor.  

Bilaga 1. Missivbrev 
x högskola 

Akademin för X 

Kurs: Examensarbete i svenska/språk och språkutveckling  

 

Hej!  

Mitt namn är X och jag är student på Lärarprogrammet, inriktning de lägre åldrarna på X 

högskola i X(stad). Jag skriver mitt examensarbete och gör en studie kring elevers läslust och 

deras läsvanor av skönlitteratur. 

Information om studien: 

Jag ska genomföra 6 elevintervjuer, som varar ca 30 minuter och spelas in på band. Intervjun 

vänder sig till elever i årskurs 4 som läser skönlitteratur på sin fritid. Deltagandet är anonymt och 

barnets namn kommer därför att anonymiseras. Ditt barns medverkan är betydelsefullt för 

genomförande av min studie. Jag är mycket tacksam för ditt barns deltagande. 

Du/ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig och du kan avbryta din/ditt barns 

medverkan när som helst utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

dig/ditt barn. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid X högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen X.  

 

Om du har någon fråga om studien kontakta mig på: 

(mejladress) tel.nr: XX,  

eller ditt barns klasslärare, XX(klasslärarens namn), tel.nr: XX 

För ytterligare frågor nås min handledare på:   

(mejladress) tel.nr: XX 

(Stad) X, 2012-02-23 

XX(Mitt namn) 

Lärarprogrammet på X högskola, X(Stad) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Mitt barn _____________________________________________________________________ 

får delta i intervjun 

X(Stad) __________________________ 

 

(vårdnadshavarens underskrift) 

 

mailto:nlz01001@student.mdh.se
mailto:stefan.blom@mdh.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Kursiverade frågor är följdfrågorna till huvudfrågorna. 

Elevintervju 

Introduktions/bakgrundsfrågor: 

Jag frågar först om elevens namn, ålder och om hon/han är född i Sverige, vilka land 

föräldrarna kommer ifrån och om det talas något annat språk hemma. Vilket är elevens 

favoritämne i skolan och varför det? Vilket ämne är mindre roligt och varför? 

1. Vad gör du förutom att läsa böcker på din fritid? Har du någon annan hobby/intresse? 

 

2. Läste dina föräldrar för dig när du var liten? Vilket språk? Har du något speciellt minne om 

någon bok? 

 

3. Vet du om mamma/pappa syskon läser böcker? Hur mycket böcker finns hemma? Vad är det 

för böcker? Lånar du böcker på biblioteket själv eller köper du dina böcker? 

 

4. Vilka böcker tycker du om att läsa? Läser du olika typer av böcker, (skräck, roliga, 

drama/kärlek etc.)? 

 

5. Hur ofta läser du böcker hemma? Var och när läser du? Vad läser du just nu? 

 

6. Vad tycker du bäst om med att läsa böcker? Vad händer under tiden du läser en bok, hur 

känns det? Vad händer efter att du har läst en bok? Pratar du med någon hemma, kompisar 

eller annan person om boken du läser/har läst? 

 

7. Får ni mycket tid till att läsa böcker(inte fakta böcker) i skolan, under lektionstid? Hur ofta får 

du läsa böcker i skolan? Högläser din lärare för er i helklass? Skulle du vilja att din lärare gav 

dig mer tid att läsa böcker under skoltid?  

 

8. Pratar ni om böckerna ni läser i skolan(boksamtal)? Hur och med vem läraren, klasskompisar 

eller bibliotekarien om boken? 
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9. Vem väljer böckerna som du läser, (du själv)? Är det någon som rekommenderar/tipsar om 

vad du kan borde läsa/kan tycka om? 

 

 

Lärarintervjun 

Bakgrundsfrågor: Ålder? Hur länge har du jobbat som lärare?  Vilken lärarutbildning har 

du? Vilken årskurs undervisar du i? 

1. Hur mycket skönlitteratur läser du, och vilken typ av böcker(genre)? 

 

2. Anser du att eleven borde läsa skönlitteratur? Varför? För vems skull, i vilket syfte? 

 

3. Tror du att du påverkar eleverna i valet att läsa böcker? Hur, på vilket sätt? 

 

4. De elever som tycker om att läsa, varför tror du att de läser böcker på sin fritid? 

 

5. Vad innebär begreppet läslust för dig?  

 

6. Rekommenderar du viss litteratur till eleverna? Vad anser du vara lämplig litteratur att 

rekommendera för din årskurs(genre, textmängd, annat)? Vad utgår du ifrån, elevens 

intressen, läsnivå, annat? 

 

7. Hur arbetar ni med de skönlitterära böckerna i klassen? Enskild läsning, högläsning, 

boksamtal etc.? 

 

8. Hur mycket tid ger du eleverna att läsa skönlitterära böcker? Jobbar ni kring böckerna, 

boksamtal etc.? Skulle du vilja att eleverna fick mer tid till att läsa skönlitteratur under 

skoltid? Hur tänker du kring kursplaner om det som sägs om skönlitteratur och omsätta detta 

i praktiken? 

 

9. Hur mycket bör en elev klara av att läsa, i din årskurs? Vilken typ av bok, omfång? 

 

10. Varför tror du att vissa elever ”väljer bort” boken, och ägnar sig åt andra fritidsintressen 

istället? 
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11. Hur tänker du kring elever som inte uppskattar att läsa skönlitteratur? Hur jobbar du för att 

uppmuntra dessa elever till skönlitterär läsning? 

 

12. Hur arbetar du för att engagera omotiverade elever att läsa skönlitteratur? 

 


