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Abstract 

The purpose of this study is to develop our knowledge about how teachers and educators can 

motivate pupils to more reading and support their interest in reading. Statistics and reports from 

PISA and PIRLS shows that the Swedish pupils reading skills has deteriorated. Literature and 

research shows that there are some methods and tips how the teacher or educator can help pupils 

to better reading interest and a better reading ability. 
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1. Inledning 

Som två blivande lärare med olika erfarenheter kring elevers läsintresse har vi funderat och 

diskuterat kring läsintresset och läsförmågan hos elever i skolan idag. Vi båda har under våra 

egna skolår och den verksamhetsförlagda utbildningen vi deltagit i upplevt att läsningen hos 

elever och barn inte har något större fokus och intresse. Olika undersökningar, framförallt PIRLS 

2011(2012, s.6), visar att svenska elever i allmänhet får sämre resultat i läsförståelse. 

  

Detta är något som bekymrar så väl politiker som oss blivande lärare då läsningen påverkar 

elevernas betyg som i sin tur berör deras framtid såväl som medborgare och i yrkeslivet. 

Då läsintresset samt läsförmågan är två mycket viktiga beståndsdelar i skolvärlden och i 

samhället så anser vi att det är av stor vikt att undersöka närmare vad forskare och författare säger 

i ämnet samt vad lärare och pedagoger tillsammans med andra vuxna omkring barn kan göra för 

att förbättra och utveckla dessa delar. 

 

Att läsintresset är något väldigt viktigt råder det inga tvivel om och ett av skolans uppdrag är 

enligt Skolverket (2011a, s. 223) i kursplanen för svenska att genom undervisningen stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom denna litteraturstudie tror vi oss kunna bidra till 

att skapa intresse kring området för både nuvarande lärare samt blivande lärare och därigenom 

också kunna bidra på längre sikt till ett större läsintresse hos elever.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att genom att studera tidigare forskning, handböcker och 

litteratur sammanställa vad dessa säger att lärare och pedagoger kan bidra med för att öka elevers 

läsintresse och få dem mer motiverade till att läsa. Vi vill genom denna studie se om forskning, 

handböcker och litteratur kan ge lärare och pedagoger olika metoder och strategier för hur de kan 

öka läsintresset och utveckla elevers läsförmåga. 

1.2 Frågeställning 

● Vad säger forskning, handböcker och litteratur om hur lärare och pedagoger kan motivera 

elever till läsning och utöka deras läsintresse? 

● Vad säger forskning, handböcker och litteratur om hur lärare och pedagoger kan arbeta 

för att utveckla elevers läsförmåga? 
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2. Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande. Inledningsvis visar vi hur och var vi hittat den 

forskning och den litteratur som används. Detta presenterar vi i en sökmatris, vi berättar även hur 

den övriga litteraturen hittats. Det tillkommer även en kortare del vilket där vi redogör för hur 

materialet valts ut. Detta följs av en genomgång av det material som vi valt att studera. I denna 

del går vi igenom all vald litteratur och förklarar vad vi har valt, vilka författare som ligger 

bakom, vad författarna har för bakgrund samt av vilken anledning vi valt att använda oss av den 

valda litteraturen. Denna sökmatris och valet av material hittas under rubriken ”3. 

Materialinsamling” och materialpresentationen finns under rubriken ”4. Material”. 

  

Vi förklara en del av de begrepp som vi anser relevanta för arbetet under rubriken ”5. 

Definitioner.” Efter förklaringen av begreppen kommer vi in på vår huvuddel som handlar om 

vad forskning och litteratur säger om vår frågeställning. Denna del finns under rubrik ”6. 

Litteraturgenomgång”. I ”Litteraturgenomgång” kommer vi att beröra följande: 

 Där inledningsvis startar om allmänt om läsintresset och läsförmågan där internationella 

mätningar berörs. Vi inleder med rubriken ”6.1 Varför ska man läsa?” där vi berör anledningar 

till varför läsningen är viktig för eleverna. Detta följer vi upp med rubriken ”6.2 Distraktionen vid 

läsning” där olika distraktioner vid elevers läsnings berörs. En huvuddel i arbetet är vår punkt 

”6.3 Pedagogen”, här förklaras vikten hos läraren och pedagogens arbete i och utanför 

klassrummet. ”6.4 Läsandemiljöer” är delen där litteraturen påpekar vikten av den miljön där 

elever läser i och hur läsmiljöer kan skapas. Under ”6.5 Det gemensamma arbetet” förtydligas 

och pekar på den vuxnas betydelse inom barnens läsning. Under ”6.6 Läsning av skönlitteratur” 

och ”6.7 Genus” presenterar litteratur och forskning hur läsning av skönlitteratur är viktig för att 

väcka läslust samt vad genusperspektivet säger om läslust och läsförmågor. I rubriken ”6.8 

Lässtrategier” presenterar vi olika metoder och strategier som kan främja elevers läsförmåga. I 

slutet av rubrik ”6. Litteraturgenomgång” så kommer vi att diskutera vikten av lärares vikt vid 

bedömning av elevers läsförmåga, denna rubrik är ”6.9 Bedöma läsförståelse i nationella prov”. 

Den delen följs upp av ”7. Sammanfattande diskussion” där litteraturgenomgångens presentation 

diskuteras och slutsatser utifrån syftet och frågeställningen med arbetet där elevers läsintresse står 

i fokus och hur man som lärare, pedagog eller annan vuxen kan påverka det intresset till det 

bättre för eleverna. 
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3. Materialinsamling 

Nedan följer en redogörelse för hur vi sökt och valt material till vår litteraturstudie. 

3.1 Sökmatris 

Inledningsvis under sökandet av material valde vi att söka via söktjänsten DiVA, sökordet vi 

förhöll oss till var ”läsintresse”. De begränsningar vi använde var att texterna skulle vara 

”refereegranskade”, vilket betyder att texterna är granskade av insatta och kunniga personer inom 

området. Antalet träffar som vi fick fram var sex stycken, efter det första urvalet, som är en 

läsning av rubrikerna, kände vi att en av de sex texterna var ointressanta och den valdes då bort. 

Urval två bestod av att läsa abstracten för respektive text och vi ansåg efter det att två texter var 

av intresse.   

Vetenskapliga artiklar: 

Intresseområde inför självständigt arbete: 

Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

Sökmotor/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 

DiVA 16/3-

16 

Läsintresse -Refereegranskat 6 5 2 

#2      

#3      
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Valda artiklar: 

  

Artiklarnas namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

Att vara en läsande förbild Hultgren, Frances (2015) Högskolan i 

Borås 

Att stimulera läsintresse: ett 

samverkansuppdrag 

Varga, Anita, Hultgren, Frances och 

Widhe, Olle (2015) 

Högskolan i 

Borås 

   

  

Utifrån dessa två artiklar ovan från Högskolan i Borås hittade vi även ytterligare en artikel som 

likt dessa två var del i projektet ”Läslyftet” som gjordes i samarbete med Skolverket och 

regering. Detta projekt presenteras senare i uppsatsen. Artikeln som vi syftar på i detta fall är 

Frances Hultgren, Monika Johansson och Louise Bjur. 2015. Läsmiljö - att skapa rum för 

läsande. 

  

I sökningen efter artiklar i DiVA gjordes även en begränsning som inte ändrade antalet träffar 

och den står därför inte med i sökmatrisen. Begränsningen som gjordes var att artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska. 

3.2 Övrig litteratur 

Förutom artiklarna funna via söktjänsten DiVA har vi också utnyttjat de närliggande biblioteken 

för att hitta mer litteratur och forskning att granska. 

 

Följande böcker är hämtade från Örebro bibliotek där sökordet läslust användes som urval: 

  

● Läsglädje i skolan - en bok om litteraturundervisning tillsammans med slukarålderns 

barn (1998) av Helen Amborn och Jan Hansson. 

● Läslust och lättläst (2003) av Inger Norberg (Red.) 

● Tankar om läsning (2015) av Anders Olsson 

● Läslust & läslist - idéer för högstadiet och gymnasieskolan (2005) av Inger Norberg 

(Red.) 
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Följande böcker är hämtade från Karlskoga bibliotek där sökorden läsfrämjande och läslust 

användes som urval: 

 

● Boken om läslust - en handbok om att väcka ungas läsintresse, 7-15 år (2007) av Annika 

Nasiell och Lisa Bjärbo. 

● God läsutveckling - kartläggning och övningar (2005) av Ingvar Lundberg och Katarina 

Herrlin. 

● Skön litteratur - vägar till läslust och språkutveckling (2009) av Annika Löthagen och 

Jessica Staaf. 

● Litteratur och Läsning - Litteraturdidaktikens nya möjligheter (2015) av Maria Jönsson 

och Anders Öhman (Red.). 

4. Material 

Nedan ges en grundligare presentation av de författare och det material som vi använt oss av. Här 

ges också några korta kommentarer i form av kritiska synpunkter men också betoningen av de 

möjligheter vi ser med vald litteratur. 

4.1 Läs- och skrivportalen 

Ett material som vi studerat är från Skolverkets och regeringens satsning vid namn ”Läslyftet”. 

Denna satsning som Skolverket arbetade med startade genom statsbidrag år 2015 och syftet var 

att stärka svenska skolor i läsning och skrivning. I denna satsning skapades ”Läs- och 

skrivportalen”. Syftet med portalen var att stärka elever i läsförståelse, utveckla undervisningen 

samt utbilda lärare och pedagogerna i skolorna. I ”Läs- och skrivportalen” finns det tolv olika 

moduler att välja mellan där varje enskild modul har olika inriktningar. Exempel på moduler som 

hittas här är ”Samtal om text”, ” Skriva i alla ämnen” och ”Kritiskt textarbete”. 

 

För att hitta relevanta moduler för vårt område valde vi att göra vissa begränsningar, där bland 

annat valet av skolverksamhet fick styra. Då vi båda utbildar oss till grundskollärare årskurs 4-6 

så kändes detta mest relevant för oss. Efter denna begränsning fann vi att en av modulerna, 

”Stimulera läsintresset”, passade bäst för detta arbete och vi har därför valt att använda denna vid 

flera tillfällen i arbetet. Denna modul har i sin tur åtta underkategorier innehållande material i 

ämnet. I detta arbete har vi valt att använda följande underkategorier: 



Självständigt arbete – Svenska    Mattias Andersson  

Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6  Johan Brcic 

 

8 
 

  

Del 1. Att stimulera elevers läsintresse - ett samverkansuppdrag 

Denna underkategori är skriven av litteraturvetare från högskolan i Borås och Göteborgs 

Universitet: Universitetslektorerna Anita Varga, Frances Hultgren och Olle Widhe år 2015. 

Underkategorin handlar om hur pedagoger kan motivera elever till mer läsning, vad som 

kännetecknar läsintresset hos eleverna samt vilka faktorer som kan främja läsintresset. Kategorin 

syftar främst till att ge pedagoger verktyg för att skapa läsfrämjande aktiviteter. 

  

Del 3. Hur skapar man stimulerande läsmiljöer? 

Denna underkategori är skriven av forskare från högskolan i Borås: Universitetslektor Frances 

Hultgren, universitetsadjunkt Monika Johansson och universitetsbibliotekarie Louise Bjur år 

2015. Kategorin fokuserar på lässtimulerande miljöer och här presenterar forskningen vikten av 

att läsa och framhåller att upplevelsen av boken och av omgivningen är viktiga komponenter i 

läsningen. 

  

Del 4. Att vara en läsande förebild 

Denna underkategori är skriven av Universitetslektor Frances Hultgren från högskolan i Borås år 

2015. I denna kategori presenteras hur den vuxna och pedagogen kan vara en förebild för barnet 

eller eleven när det kommer till läsning. Här beskrivs även “Matteuseffekten” och vilken roll den 

vuxna har för barnet och eleven. Kortfattat innebär Matteuseffekten att när barn har tillgång till 

böcker och stöttande föräldrar så ökar också läsintresset. Mer om Matteuseffekten kommer senare 

i arbetet. 

4.2 Litteratur 

Förutom dessa kategorier från Läs- och skrivportalen så har vi också läst och granskat litteratur 

av olika slag. Som vi tidigare nämnt så är samtliga nedanstående böcker hämtade från 

närliggande bibliotek och har hittats via diverse begränsningar och urval. 

  

En bok som vi har använt oss av är Litteratur och läsning - Litteraturdidaktikens nya möjligheter 

som publicerades 2015 av lektorn i litteraturvetenskap Maria Jönsson och professorn i 

litteraturvetenskap och litteraturdidaktik Anders Öhman vid Umeå universitet. Boken handlar om 

att Sverige har ett sjunkande resultat när det gäller läsförståelse och författarna i denna bok vill 

undersöka vilken roll litteraturen, litteraturundervisningen och den litteraturdidaktiska 
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forskningen skulle kunna ha i dagens skola och samhälle. Boken består av tolv kapitel och det är 

sammanlagt tretton författare som tillsammans har skrivit de olika kapitlen. De författare och 

kapitel som har använts från denna bok till uppsatsen är följande: 

 

Kap 1 – ”Att läsa runt omkring texter”: av litteraturvetaren och didaktikern Magnus Persson vid 

Malmö högskola. 

Kap 3 – ”Vad händer i läsningen?”: av litteraturvetaren och litteraturdidaktikern Anders Öhman 

vid Umeå Universitet. 

Kap 5 – ”Konsten att mäta konsten att läsa”: av Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete 

vid Karlstads universitet. 

Kap 6 – ”Lässtrategier i rörelse”: av Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, 

Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete samt Anna Lindholm, doktorand i svenska som 

andraspråk. 

  

Ytterligare en bok vi har använt i arbetet är Läsglädje i skolan - En bok om litteraturundervisning 

tillsammans med slukarålderns barn skriven av bibliotekarien och skolledaren Helen Amborn 

och Jan Hansson år 1998. Hansson arbetar som skolledare men också som litteraturpedagog och 

kritiker. De båda erhöll tillsammans med Inger Bengtsson Svenska barnboksakademins 

eldsjälspris, 1997. Bokens fokus är litteraturundervisning tillsammans med slukarålderns barn. 

Boken syftar till att stimulera litteraturläsning i grundskolans mellanår, årskurs 4-6. Den 

diskuterar varför lärare och pedagoger aktivt bör låta skönlitteraturen vara en del av 

undervisningen och ger även en rad exempel på hur man kan arbeta med läsning och litteratur. 

Värt att notera är att boken är från år 1998 och att boken bör läsas med detta i åtanke och kritiska 

ögon, då delar av texten visar att den inte är uppdaterad i förhållande till dagens undervisning. Vi 

ser ändå att boken har ett syfte att skapa en bredare förståelse och ett bredare synfält för vår 

litteraturstudie. Delar av den är i god samklang med den litteratur vi använder oss av idag och 

den kan således kopplas ihop med annan, mer nutida, litteratur för att förstärka bilden av hur 

läsningen sett ut över tid.  

  

Boken Skön litteratur - vägar till läslust och språkutveckling skriven av läraren i svenska Annika 

Löthagen och utvecklingspedagogen Jessica Staaf år 2009 används också flitigt. Löthagen har 

många års erfarenhet som svensklärare och tog år 2004 emot Svenska Akademiens 

Svensklärarpris men arbetar just nu som utvecklingspedagog. Staaf arbetar också som 
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utvecklingspedagog och är samtidigt lärare inom ämnena svenska och engelska. Denna bok är till 

för att stimulera läsintresset hos lärare, pedagoger och elever. Boken innehåller tips och idéer om 

hur skönlitteratur kan användas i klassrummet. Noterbart är att författarna är intresserade av 

forskning inom läsområdet men har inte genomfört någon forskningsöversikt till denna bok då de 

anser att material finns på annat håll för intresserade. Det som också är värt att lägga märke till är 

att ingen av dessa två författare är forskare och inte genomfört några avancerade undersökningar 

inom området. Däremot ser vi detta som en bra och användbar bok för att utveckla våra tankar 

om vägar till läslust och utveckla läsningen samt för att kunna besvara vår frågeställning. 

  

Läslust & lättläst är ytterligare en bok vi använt genomgående i arbetet. Boken ses som en 

“bibliotekstjänst” och är en handbok i läs- och skrivarbete som främst ska rikta sig mot 

pedagoger som arbetar med mellan- och högstadieelever. Boken har tio författare, där en av dem, 

Inger Norberg, är redaktör, alla tio är fast förankrade i den pedagogiska praktiken. Skrifterna är 

utgivna av Svenska barnboksinstitutet. De kapitel och författare vi använt oss av är följande: 

  

”Pojkar och flickors läsning”: av Viveca Carleson och Inger Norberg 

”Läsande förebilder”: av Inger Norberg 

  

Läsforskaren Ingvar Lundberg och Lågstadieläraren och dyslexipedagogen Katarina Herrlin är 

författare till boken God läsutveckling - kartläggning och övningar från år 2005. Boken handlar i 

korthet om hur lärare och pedagoger möter barnen under den första läsundervisningen, vilka 

metoder som vi kan arbeta med för att bana väg för god läsning samt hur vi kan stödja och 

stimulera elever till god läsutveckling. 

 

Anders Olsson, författare till boken Tankar om läsning, är poet, kritiker och litteraturhistoriker. 

Sedan år 2004 är han även professor i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet. Samt sedan 

år 2008 även ledamot vid Svenska Akademien. Hans bok består av tolv kapitel som handlar om 

olika tankar gällande läsning, till exemplen Vad är läsning? Vad finns det för villkor för läsning? 

och vad vi egentligen gör när vi läser? 

 

Läslust & läslist - Idéer för högstadiet och gymnasieskolan har sju författare, varav Inger 

Norberg är redaktör. Boken handlar mycket om olika idéer om hur man skapar läslust. Den 

innehåller också information om nya rön inom forskningen gällande nya hjälpmedel för personer 
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med läs och skrivsvårigheter. Den riktar sig förvisso till lärare samt pedagoger i skolåren 7-9 och 

gymnasieskolan, men vi ansåg att kapitlet gällande biblioteksmiljön av bibliotekarien Sara Gagge 

var relevant att applicera även på mellanstadiet och valde där av att ta med det kapitlet ur boken.  

4.3 PISA och PIRLS 

I arbetet kommer vi att presentera texter som PIRLS 2011 (2012)  PISA 2003 (2004) och PISA 

2012 (2013) har publicerat. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och 

PISA för Programme for International Student Assessment. Dessa texter beskriver olika 

internationella mätningar som genomförs på elever i olika länder. Mätningarna används för att 

kunna mäta och jämföra elever länder emellan, detta presenteras sedan som en 

kunskapsutvärdering på elever. Sverige har tagit användning av detta resultat och använt 

rapporten som visar att svenska elever sjunker i läsningsdelarna och valt att agera därefter. 

Agerandet består framförallt av ”Läslyftet”. Mer om resultatet som Sverige tog användning av 

kommer senare i arbetet. 

5. Definitioner och begrepp 

I denna del presenterar vi samt definiera de begrepp som vi anser är relevant för vår uppsats. 

5.1 Läsintresse 

För att kunna ge ett större perspektiv och förståelse så vill vi ge en övergripande förklaring och 

definition av begreppet läsintresse. För att göra detta möjligt så använder vi oss av Ingvar 

Lundberg och Katarina Herrlins (2005, s.62-66) tolvpunktstabell om läsintresse i God 

läsutveckling - kartläggning och övningar. Det Lundberg och Herrlin anser utmärker elever med 

ett gott läsintresse är: 

 

1. Att de gärna vill lyssna på sagor som de föräldrar eller lärare läser upp. Detta anses även 

vara det tidigaste tecknet på läsintresse. 

2. När pedagogen eller den vuxna läser högt vill de höra mer och är livliga i diskussioner. 

3. De lånar gärna hem böcker som de är intresserade av från biblioteken eller 

klassbiblioteket. 

4. Ett annat tecken på läsintresse är när elever väljer på egen hand att läsa böcker. 

5. Barnen blir glada när de får böcker i present, att de ser fram emot en bra lässtund. 
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6. Att en person eller elev går till biblioteket på eget initiativ. 

7. Ett tecken på läsintresse kan vara när en elev väljer att läsa inför andra elever, lärare eller 

föräldrar. 

8. En indikator på ett gott läsintresse är när personen föredrar läsning framför andra 

aktiviteter som fotboll, leka lekar eller spela dator. 

9. När de blir bokslukare och “vägrar” sluta läsa sin bok. När de vill läsa tidningen, på 

toaletten och börjar läsa på bussen. 

10. När deras kunskaper ökar om olika titlar på böcker eller de kan många namn på författare. 

11. Eleverna börjar ta tag i aktiviteter i klassrummet som handlar om läsning. De vill dela 

läsglädjen med andra. 

12. Eleverna börjar ofta kommentera och vill delge andra sådant som de har läst om i 

tidningen 

  

5.2 Läsförmåga 

För att kunna definiera begreppet läsförmåga har vi valt att använda oss av den definition som 

finns i PISA 2003 (2004, s.106). Där framgår det att tidigare har begreppet literacy beskrivits som 

förmågan att skriva och läsa.  Den nya definitionen är inriktad på de krav som ställs på 

femtonåringars läsförmåga med tanke på framtida studier, och blir följande: 

  

Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. (PISA 2003 

2004, s.106) 

6. Litteraturgenomgång 

Syftet med denna undersökning är att gå igenom litteraturen som vi presenterat i vår 

materialredovisning. Anledningen till valet av undersökningen utgår från den rapport PISA gav 

om den ständigt sjunkande statistiken beträffande läsförmågan i svenska skolor. Enligt 

Skolverkets sammanfattning av PISA 2012 (2013, s.6, 12-13) visar undersökningen att elever i 

dagens grundskola har försämrade resultat när det gäller läsförståelse. Svenska elever har 

försämrats drastiskt sedan år 2000 enligt statistik och totalt har Sverige minskat med 47 poäng 

och därmed ligger Sverige idag med en medelpoäng på 483 poäng i förhållande till topprankade 

Japan med sina 538 poäng. Läsförståelsetestet som PISA genomför är övergripande så de 

förmågor som prövas är för att nå upp till olika mål och för att utveckla kunskaper.  
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6.1 Varför ska man läsa? 

Lundberg och Herrlin (2005, s.4-5) förklarar att det är viktigt att elever lär sig att läsa, förstå och 

använda texter och de menar att det är skolans angelägenhet att undervisa om detta viktiga 

uppdrag. Då det i dag blir allt fler yrken som kräver en god läsfärdighet och i många av dessa 

yrken krävs återkommande utbildning där av blir detta uppdrag för skolan och framförallt 

pedagogen extra viktigt då det krävs mycket av eleverna i framtida yrkeslivet och samhället. De 

förklarar vidare att det är bra för många barn och elevers framtida läsning om de får en god start 

med läsningen. 

  

Helen Amborn och Jan Hansson (1998, s. 5) menar att det finns vissa grundtankar lärare och 

pedagoger bör fundera över när det kommer till läsningen, oavsett ålder, men kanske framförallt 

när det kommer till de yngre barnen och deras start med läsningen. De menar vidare i Läsglädjen 

i skolan - en bok om litteraturundervisning tillsammans med slukarålderns barn att en fråga man 

som lärare samt pedagog bör ställa sig är varför barn bör läsa böcker. Precis som i all 

undervisning menar de även att man i detta sammanhang bör utgå från frågan “varför?” för att 

sedan ställa sig frågan “vad?” och slutligen även “hur?”. De nämner en del egenskaper som får 

möjlighet att utvecklas genom läsning, exempel är kreativa förmågor, en ökad språklig 

kompetens, ökad kreativitet och ökade kunskaper. 

  

Amborn och Hansson (1998 s. 18-25) tar vidare upp fem skäl för att läsa böcker, för att svara på 

sin egen fråga gällande varför barn bör läsa böcker. Där ett av svaren de har på frågan “varför?” 

är att läsningens betydelse för språkutveckling är stor. De fem skälen är kopplade till varandra, 

men inte rankade efter vilken bit som är viktigast och skulle kunna ses uppdelade på följande sätt: 

  

● Den första anledningen är, som det själva skriver, att man ska “läsa innan man kan läsa”. 

Vilket handlar mycket om att vissa studier visar att hälften av ens ordförråd skapas innan 

man fyllt sju år. Oavsett om det stämmer helt eller inte så betonar de vikten av att läsa 

tidigt i olika former för att skapa ett stort och rikt ordförråd. 
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● Anledning nummer två till att man bör läsa är att utveckla den empatiska förmågan. Via 

böckerna får läsaren, enligt Amborn och Hansson möjlighet att förbättra sin förmåga till 

inlevelse och medkänsla. 

  

● En ytterligare anledning till läsning är förmodligen att litteratur gör oss till bättre tänkare. 

Detta kan leda till att lättare kunna tolka och analysera olika situationer på olika och mer 

nyanserade sätt och inte bara se allt i svart eller vitt. 

  

● Ett fjärde skäl till att barn bör läsa är enligt Amborn och Hansson att det är 

identitetsskapande. 

  

● Den sista anledningen Amborn och Hansson framhåller i sin genomgång glider ifrån de 

konkreta målen och består enbart av att de skriver att det är förbaskat roligt att läsa.  

 

6.2 Distraktioner vid läsning 

Anders Öhman (2015, s. 67) skriver i sitt kapitel ”Vad händer i läsningen?” i boken Litteratur 

och läsning - litteraturdidaktikens nya möjligheter om det försämrade resultatet i PISA 

undersökningarna och här kan vi läsa hans kommentar till det faktum att dagens femtonåringars 

resultat har sänkts och ligger under det genomsnittliga. Öhman förklarar att detta kan bero på 

olika faktorer, vad mäts egentligen och hur tolkas resultatet men däremot måste vi godkänna och 

erkänna det resultat som forskare är överens om - att läsförståelsen och förmågan att läsa har 

blivit sämre. 

  

Magnus Persson (2015, s. 21-23) framhåller i sitt kapitel ”Att läsa runt omkring texten” i boken 

Litteratur och läsning - litteraturdidaktikens nya möjligheter att genom det försämrade resultatet 

i PISA och alla debatter om minskandet av läsning så har svenska skolan nått en kris. Trots det 

försämrade resultatet när det gäller svenska elevers läskunnighet så missas ofta de aktiva läsare 

som finns menar Persson, med andra ord läggs det fokus på de som läser mindre före de som 

faktiskt är passionerade läsare. Persson nämner Italo Calvinos roman Om en vinternatt en 

resande där Calvino menar att en läsare måste uppfylla vissa villkor för att iscensätta en 

läsupplevelse. Calvino anser att det mest nödvändiga för läsningen är koncentration och 

avslappning, det som stoppar dessa nödvändiga faktorer är distraktionen. Det är distraktionen 
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som för oss bort från boken och tar uppmärksamheten från läsningen. Distraktionen består oftast 

av televisionen. Det handlar även om att hitta rätt plats och göra det bekvämt för sig, samt att 

reglera ljuset så att ögonen inte ansträngs för mycket. 

  

Anders Olsson (2015, s.9) skriver i Tankar om läsning om att läsa i en tid med brist på tid, där 

han menar att vi i många lägen klagar eller kanske snarare skyller bristen av läsning på att vi inte 

har tid. Han inleder sitt första kapitel enligt följande: 

  
Det klagas ofta idag över bristen på tid, men denna klagan förutsätter en vetskap om att 

vi inte är herrar över våra liv. Varför skulle vi klaga, om vi helhjärtat hade valt hur vi 

handskas med tiden? Om vi vänder oss till forskningen får vi veta att det som tidigare 

alltmer väljs bort är just läsning av skönlitteratur, vilket får djupa konsekvenser för den 

begränsade läsförståelsen i våra skolor. (Olsson, 2015, s.9) 

  

Detta menar Olsson (2015, s.9) vidare är något som tydliggör en av anledningarna till att det läses 

allt mindre och en av anledningarna till att vi idag väljer att läsa mindre. Helt enkelt att vi inte 

anser oss att ha tid till detta. Något som i sin tur ger effekten att vi blir sämre på att läsa. Som 

med allt annat man vill bli bra eller bättre på måste man träna på det, genom att repetera det om 

och om igen. 

6.3 Pedagogen 

Pedagogens roll när det gäller elevers och barns läsning är av största vikt genom alla åren i 

skolan. Pedagogen lägger i många fall grunden för läsintresset och är den som också utvecklar 

läsförmågan och är på så sätt en oerhört viktig beståndsdel i detta arbete. I denna del lägger vi 

fokus på vad forskning och litteratur säger om pedagogens roll samt vilka råd de kan ta till sig 

och verktyg som de kan använda sig av för att lättare kunna arbeta med läsningen.  

 

Även om forskning och litteratur alla enhälligt visar att det finns stora fördelar med att tidigt 

introducera läsning och att det påverkar alla positivt på många plan så finns det ändå erfarenhet 

om det motsatta. 

  

Annika Löthagen och Jessica Staaf (2009, s. 71) förklarar i Skön litteratur - vägar till läslust och 

språkutveckling att många av de elever som de möter har stor ångest över läsningen. Att 

läsningen inger ångest hos eleverna kan självklart bero på olika orsaker. Löthagen och Staff 

förklarar att det exempelvis kan vara lässvårigheter eller ett väldigt lågt läsintresse. Något som 
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underlättar för många elever är när en bok är “lättläst”. En lättläst bok är däremot ganska svår att 

förklara, menar Löthagen och Staaf. När många tänker på en lättläst bok så ser man en tunn bok 

med luftig text framför sig samt att det finns några bilder i den. De menar att lättlästa böcker lätt 

kan bli tråkiga och avskalade då det oftast finns ett begränsat antal personer och en enkel historia 

att följa. Det som är viktigt vid valet av de lättlästa böckerna är att eleverna som väljer denna 

sorts bok känner att deras nyfikenhet väcks samt att den fångar läsaren och att ämnet engagerar. 

De anser också att det är viktigt att språket i boken är rikt trots att det är en enklare bok. 

  

Även om en lättläst bok kan hjälpa ett lågt läsintresse eller underlätta vid lässvårigheter hos 

eleven så är det viktigt att pedagogen eller den vuxne ändå lägger stor vikt vid valet av vilka 

texter som eleverna ska läsa och sätta sig in i. Anita Varga, Frances Hultgren och Olle Widhe 

(2015, s. 9-10) väljer i Del 1. Att stimulera elevers läsintresse - ett samverkansuppdrag att 

framhålla två viktiga faktorer. Den första är att eleverna ska kunna relatera till den valda texten 

och den andra är att den valda texten är språkligt anpassad för klassen eller eleven. Dessa två 

faktorer gäller när en text är vald att användas kollektivt i skolklassen. 

  

Lundberg och Herrlin (2005 s. 17-18) menar att det finns två mycket viktiga aspekter när det 

kommer till elevers läsning. För det första måste pedagogen hitta metoder för att sänka 

kostnaderna av läsningen, till exempel hjälpa eleven att utveckla effektivare ordavkodning som 

ger mer flytande läsning. För det andra måste pedagogen hitta arbetssätt för att öka utbytet av 

läsningen, exempelvis hjälpa eleven att hitta texter som känns angelägna och skapar lust och 

intresse. De menar också att pedagogens insats att stimulera upptäckten till läslust är mycket 

betydelsefull. Läraren ska komma ihåg att elever inspirerar och påverkar varandra till att 

upptäcka texter och lusten att fortsätta läsa. Dessa två aspekter - kostnad och utbyte - måste hålla 

balans för att stimulera läsintresset. Är kostnaden med läsningen för stor till det magra utbytet 

man får så väljer vi att avstå läsning och väljer något annat. Kostnader i det här fallet kan vara att 

det krävs energi, koncentration och uppmärksamhet medan utbytet kan vara glädje, avkoppling 

och underhållning. 

  

Det är inte bara eleverna som kan påverka varandra i en både positiv och negativ bemärkelse när 

det kommer till läsning, utan Varga, Hultgren och Widhe (2015, s.7) lyfter fram och 

uppmärksammar den vuxna som ett redskap för att öka elevers läsintresse. En engagerad vuxen 

ses som en förebild och en stor inspirationskälla för barn och elever. Om vuxna visar att de har ett 
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läsintresse och att de vuxna delar med sig av lästa texter eller att återge olika lästa texter muntligt 

till elever. Här kan även andra elever ses som en förebild åt sina klasskamrater eller äldre elever 

kan ses som stöd för att öka läsintresset hos barn. 

  

Att som pedagog använda sig av elevers påverkan på varandra kan vara ett bra verktyg för att öka 

läsintresset men det är också viktigt att lägga stort fokus på läsfrämjande faktorer i klassrummet. 

Detta är något som Varga, Hultgren och Widhe (2015, s. 1) diskuterar och de menar att det finns 

olika faktorer som kan stimulera läsintresset hos elever. Detta gäller då inte bara skönlitteratur 

utan även andra texter som tillkommer i klassrummen och hemmet. Det är viktigt och nyttigt att 

pedagogen, läraren och bibliotekarien arbetar tillsammans för att få eleverna att öka sitt intresse 

för läsningen och att de passar på när tillfället finns, nyfikenheten syns, lust att lära finns eller när 

fantasin flödar. 

  

Ytterligare en läsfrämjande faktor som Varga, Hultgren och Widhe (2015, s. 7-8) betonar är 

högläsning. De menar att beroende på hur läsning går till och hur texter presenteras så kan det 

locka till läsning eller stjälpa elevernas intresse för läsning. Högläsning är en bra metod som kan 

locka eleverna till mer läsningen av texter om den görs på ett bra sätt. Ett bra sätt att presentera 

texter kan vara att läsa med inlevelse som skapar nyfikenhet och ett intresse hos eleverna. Råd 

om redskap som en pedagog kan använda sig av vid högläsning kan vara sådant som betoning vid 

olika händelser, tempo vid läsning eller gester för ett ökat intresse för läsning hos eleverna. De 

förklarar vidare att det finns goda fördelar med högläsningen då det ger en större gemensam 

förståelse av texter, eleverna kan även öka sitt ordförråd som är en viktig faktor när det kommer 

till förståelsen av texter. Elever som ser läsning som ointressant och de elever som har 

svårigheter med sin egen läsning gynnas av högläsning i skolan. Här blir alla elever på samma 

nivå i texten och kan enkelt diskutera med klasskamrater om texternas innehåll. 

  

En tredje faktor och som pedagoger kan se som ett verktyg i det läsfrämjande arbetet är enligt 

Varga, Hultgren och Widhe (2015, s. 9) att lärare eller pedagoger sätter in texterna i olika 

sammanhang för att fånga intresset för texter hos eleverna. Här kan det vara olika aktiviteter som 

kan främja intresset för läsning. Dessa sysselsättningar kan exempelvis vara teater, laborationer, 

textsamtal eller bildskapande. 

 

Förutom att främja läsintresse så måste även pedagogen arbeta med läsförmågan hos eleverna. 
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Lundberg och Herrlin (2005, s. 5-6) anser att varje elev behöver simulering och stöd för att kunna 

nå en god utveckling inom läsning. En förmån i läraryrket är att se när ljuset tänds i ett barns 

ögon och lyckas knäcka koden. För att nå detta och utveckla läsningen hos eleverna kan lärare 

och pedagoger arbeta med kartläggning på elevernas läsning. Kartläggningen sträcker sig oftast 

under de första skolåren men kan även arbetas vidare i årskurserna. När eleverna kommer till 

skolan är det självklart att alla elever har kommit olika långt i sin läsning. Pedagogerna kan möta 

allt från barn som läser med stor säkerhet medan andra är osäkra på bokstäver och dess ordning. 

 

Lundberg och Herrlin (2005, s. 5-6) förklarar svårigheten och vikten i att inte låta någon elev 

hamna efter från start eller att tappa dem direkt. För de elever som ligger aningen efter i sin 

läsutveckling är det viktigt att följa dem och författarna menar att det är också är viktigt att 

läraren är vaksam så inte eleven fastnar. Det kan vara svårt att se alla elever och följa deras 

läsutveckling samt att ge det stöd eleven behöver. Därför kan det vara bra om läraren använder 

sig av redskap för att underlätta arbetet. Redskapet som presenteras av Lundberg och Herrlin är 

en läsprofil som är ett individuellt schema för att se hur långt varje elev har kommit i sin 

läsutveckling. Det är ett material som gör det mer synligt och tydligt för lärare och pedagoger att 

se vilken nivå elevens läsförmåga är på och vad han eller hon behöver arbeta mer med. De 

förklarar vidare att ett barns läsförmåga innefattar olika dimensioner: 

 

 Fonologisk medvetenhet 

 Ordavkodning 

 Flyt i läsning 

 Läsförståelse 

 Läsintresse 

 

Dessa dimensioner behöver inte vara i fas med varandra utan en elev kanske har enklare med en 

dimension och fastnar i en annan samt att alla elever inte följer samma utvecklingsförlopp. En del 

steg skippas medan andra steg måste upprepas. I läsprofilen kan pedagogen enkelt se om en elev 

har fastnat på ett steg under en längre tid. Författarna förklarar också att kartläggning enkelt kan 

användas vid samtal med eleven för att visa utvecklingen samt att använda elevprofilerna för att 

planera kommande undervisning (Lundberg och Herrlin, 2005, s. 6-8). 
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Vid beskrivning av ett rum så talar man oftast om tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Men 

oavsett beskrivning så är rummet fortfarande ett rum och detsamma gäller läsningen. Vid 

bedömning av elevers läsutveckling så krävs en grundlig och noggrann bild av de olika sidorna. 

Ett exempel kan vara att en elev har en god utveckling inom ordavkodning men har ett väldigt 

lågt läsintresse. De menar att det är viktigt att inse samspelet mellan de olika sidorna som 

läsningen ger. Ett exempel är att om eleven har en bra fonologisk medvetenhet så gynnar det 

ordavkodningen eller om eleven har en god läsförståelse så kommer det gynna läsintresset samt 

att läsintresset gör det enklare att ha en god förståelse vid läsning (se figur 6:1). Dimensionerna 

har en gemensam interaktion och skapar tillsammans en helhet (Lundberg och Herrlin, 2005 s. 8-

9).  

Figur 6:1. De fem dimensionerna (Lundberg och Herrlin 2005, s. 9) 

  

I kartläggningstabellen (Se bilaga 1) finns det fem dimensioner där varje dimension i sig 

utmärker läsutvecklingen. Stegen brukar inte ses som kunskapsmål som eleven ska klara av utan 

som förmågor som eleven ska utveckla. Det kan till och med inom vissa steg vara objektiva test 

för att kartlägga kunskapen hos eleven och göra det enklare för läraren att följa elevens 

läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2005, s. 19). 

6.4 Läsandemiljöer 

Frances Hultgren, Monika Johansson och Louise Bjur (2015, s. 1) framhäver i Skolverkets 

underkategori Del 3. Hur skapar man stimulerade läsmiljöer? att läsmiljöer har betydelse på 

elevernas intresse för läsande och de ger konkreta förslag på hur pedagoger och lärare kan arbeta 

och utveckla läsmiljöer i skolan och hemmet. 

  

I en studie som genomförts om skolbiblioteken av Alexandersson och Limberg som Hultgren, 

Johansson och Bjur (2015, s. 2-3) diskuterar så uppfattar mestadels av eleverna att biblioteket i 
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skolan är en plats där de kan bläddra i tidning eller läsa en bok samt en plats där de kan sitta ner 

och ta det lugnt med deras kamrater och prata. Däremot fanns det fler uppfattningar om detta rum 

i skolan. Alexandersson och Limberg uppfattade skolbiblioteken oftast som en lagerlokal där 

hyllor med böcker endast stod, medan de äldre eleverna uppfattar biblioteket i skolan som en 

arbetsplats att sitta i. Enligt forskarna så verkar inte skolbiblioteket uppfattas som en “läsplats” 

utan en plats där elever och lärare endast hämtar fakta. 

 

Sara Gagge (2005 s.7-8) menar också i sitt kapitel ”Skolbiblioteket är hjärtat” i boken Läslust & 

läslist - idéer för högstadiet och gymnasieskolan att skolbiblioteket är enormt viktigt för att bidra 

till att sprida läsglädje och locka läsare till sig. Hon menar att man bör arbeta för att biblioteket 

får en annan roll och uppfattas på ett annat sätt i förhållande till hur det enligt Hultgren, 

Johansson och Bjur är i dagsläget som nämns i föregående stycke. Detta kan göras genom att 

skapa en miljö som elever trivs i, starten behöver inte vara att man kommer för att läsa direkt. 

Miljön kan istället byggas så att det finns aktiviteter som skapar en positiv miljö, exempelvis 

skulle det kunna finnas datorer eleverna kan använda, schack att spela och även finnas tidningar 

om bilsport, fotboll och ridning för att genom det skapa ett intresse kring biblioteket. Detta menar 

Gagge kan skapa en kultur och ett intresse kring biblioteket som i nästa steg får fler att börja läsa 

mer. Genom detta ses inte biblioteket längre som den tråkiga platsen som man måste gå till för att 

hämta fakta.  

 

En miljö där eleverna blir stimulerade till läsning kan kännetecknas av många delar. Några av 

dessa delar kan vara bokbyten, samtal om böcker samt berätta för en kamrat eller vuxen om vad 

man läst. Enligt statistik är det en tredjedel av totalt 300 föräldrar som aldrig diskuterar med sina 

barn vad de läst i skolan och av dessa är det två tredjedelar som inte tycker om att läsa. Enligt 

resultatet så visar det att elevernas läsintresse kan styras och stimuleras om personalen i skolorna 

utvecklar arbetssätt och metoder för att diskutera mer med elever om det lästa. Dessa samtal 

behöver inte enbart ske i undervisningen utan även vid platser som fritidshemmet, hemmet eller 

biblioteket i skolan. I grunden handlar det om att utveckla och skapa ett klimat där eleverna som 

har ett läsintresse får synas (Hultgren, Johansson och Bjur, 2015, s. 4-5). 

  

Hultgren, Johansson och Bjur, (2015, s. 5-8) menar också att det finns olika delar som stödjer 

intresset för elevers läsning. Det är exempelvis tid för läsning, egna valet av texter, samtal om 

texter, en ordentlig omväxling av olika texter samt att elever som läser får möjligheten till ett 
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bekvämt och lugnt område att läsa på. De menar att det inte finns några bestämda platser att 

läsa/lyssna på texter utan att aktiviteten kan äga rum på olika platser så länge eleven själv 

uppfattar att läsningen har ett värde. Elever som däremot inte ser värdet i läsningen påverkas av 

olika signaler i omgivningen som ger ett motsatt budskap. Inom läsandemiljöer finns det fem 

kriterier som uppmuntrar elever att bli läsare enligt läsforskningen. 

 

Dessa fem kriterier är: 

1. En textrik miljö, där vuxna läser för barn och elever. 

2. En språkrik miljö, där diskussioner sker om det lästa. 

3. En kunskapsrik miljö, här kan de utveckla sina kunskaper om omvärlden genom datorer 

och Tv:n och hur de kan integrera med världen. 

4. En miljö där elever stimuleras att träffa fler personer som tycker att läsningen ska 

underhållas. 

5. En bra hemmiljö som har kommunikation med skolan. 

  

Det som är genomgående i dessa fem punkter är att vuxna har en viktig roll i samspel med 

platsens tillstånd och position för barn och ungdomar. I en studie av McKechnie så dyker den 

vuxna upp när det gäller barns läsintresse och utveckling, hon menar att det inte går att skapa 

läsintresserade barn/elever utan ett stöd från de vuxna. Goda läsupplevelser är olika från individ 

till individ och är ofta kopplade till stämning och olika platser. Många kan känna igen sig när det 

gäller platser som sommarkojan, skolbänken eller vid stranden. (Hultgren, Johansson och Bjur 

2015, s. 4-5). 

 

Då uppdraget i skolan är att utveckla elever till läsvilliga individer men även tänkande läsare så 

är valet av miljön och platsen viktig att tänka på. Platserna bör skapas och utformas beroende på 

vilka typer av läsaktiviteter som genomförs, exempelvis tid för sin läsning, högläsning, sagotid 

eller boksamtal. Det visas att vuxna och barn/elever har tendenser att prata högre och gå snabbare 

på platser där det är en stor yta. Desto större platsen är desto högre ljudnivå. Det är viktigt för 

lärarna och pedagogerna att respektera elever som vill ha en god läsmiljö, om eleverna ska vara 

lugna vid läsningen är det bra och viktigt med trivsamma läsplatser. Det som blir viktigt är att 

skapa platser som läshörnor, bra möblering och skylta med böcker för att skapa läsvilliga 

individer (Hultgren, Johansson och Bjur 2015, s. 5-6). 
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6.5 Det gemensamma arbetet 

Lundberg och Herrlin (2005, s. 16-17) menar att läsning är en mycket viktig färdighet och för att 

underhålla och utveckla denna färdighet så krävs mycket övning. För att bli riktig bra i en 

färdighet krävs minst 5000 timmar med ihärdigt utövande. De menar här att man tydligt kan se att 

skolans tid inte räcker till för att utveckla läsning till en färdighet och att kompletterande tid på 

läsning måste läggas utanför skolan. Bokslukande barn tenderar att minska speciellt bland pojkar, 

även om läsning såsom textremsor, anvisningar, datorspel samt serier fortfarande läses så finns 

risken att denna läsning inte räcker till. 

  

Det gemensamma arbetet kring att skapa läsintresse kan också handla om att lärare, pedagoger, 

bibliotekarier och andra vuxna som arbetar tillsammans för att utveckla sin förmåga att vara bra 

och duktiga läsande förebilder. Frances Hultgren (2015, s.1-2) skriver i Del 4. Att vara en 

läsande förebild kring den vuxnes roll att förmedla texter och ett sätt att utveckla den 

förmedlande kunskapen är att arbeta med frågor som “vad vill jag?”, “vad kan jag?” samt “vad 

gör jag som litteraturförmedlare i olika sammanhang?”. Hon fortsätter sedan att skriva om vikten 

av läsande förebilder där olika forskningar tyder på att “Matteuseffekten” har trätt i kraft, det vill 

säga att “de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare”. I detta sammanhang syftar det till att de 

barn och ungdomar som har stor tillgång till böcker i hemmet, samt har stöttande och 

uppmuntrande föräldrar när det kommer till läsning oftast utvecklas mer och får en starkare och 

större läslust och läsintresse. Detta till skillnad från de elever som har en mindre, eller ingen, 

tillgång till böcker i hemmet samt inte har uppmuntrande föräldrar i samma utsträckning. Dessa 

barn/elever glider i stället åt andra hållet och får oftast en mindre läslust vilket leder till att de 

båda grupperna hamnar längre ifrån varandra. Hultgren menar vidare att det är väldigt viktigt att 

vuxna motiverar barnen och ungdomarna på ett uppmuntrande sätt snarare än ett tvingande sätt 

för att bidra till ett ökande läsintresse. 

  

Inger Norberg (2003, s. 81-82) i Läslust & lättläst tar också upp vikten av läsande förebilder, 

framförallt på den manliga sidan. När avsaknaden av förebilder blir tydlig blir det också svårt för 

barn och unga att ta tag i det själva. Precis som det fungerar i allt annat i livet, blir bokläsande 

svårare att finna intresse i om det inte finns förebilder och hon tar upp två exempel som “slår ner” 

mot bokläsandet. Det första är när Tomas Brolin, känd fotbollsspelare som bland annat var med 

och förde Sveriges landslag till VM Brons 1994, som i en intervju i samband med en skada i 

slutet av sin karriär på frågan om han kommer få tid att läsa böcker nu svarade: “att så sjuk 
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kommer han aldrig bli”. Även mångas pojkidol Markoolio uttalade sig kring denna fråga och 

svarade: “att han bara läst en enda bok i hela sitt liv.” När så pass framträdande personer och i 

dessa fall stora pojkidoler uttalar sig så pass negativt kring läsning är det inte konstigt att man i 

ung ålder “faller för trycket” och tänker att exempelvis läsning är en form av sjukdom, som inte 

är intressant. Hon menar även, likt Hultgren ovan, att lärarna och personalen på skolor/förskolor 

bör ta sin roll som läsande förebilder på allvar. Där till menar hon att informationen till föräldrar 

bör bli bättre och tydligare än den är på många skolor. De allra flesta föräldrar vill sina barns 

bästa och det är då viktigt att informationen om hur viktig läsningen är kommer ut och skapar rätt 

förutsättningar i hemmen för att skapa en positiv läskultur. 

6.6 Läsning av skönlitteratur 

Annika Nasiell och Lisa Bjärbo (2007, s. 18-19) menar i Boken om läslust - en handbok om att 

väcka ungas läsintresse, 7-15 år, när det kommer till elevers läsning av skönlitteratur så finns det 

två viktiga reaktioner hos barn och elever som är viktiga att komma ihåg när syftet är att väcka 

läslusten hos dem. Det första som händer hos eleverna när de hittar en bok som de fattar tycke för 

är att världen omkring dem försvinner och att de fastnar för boken så att de inte kan sluta läsa. 

När eleven har haft en sådan upplevelse är det viktigt att eleven hittar en bok som ger liknande 

känsla för att uppmuntra den positiva känslan. Den andra reaktionen är att eleven inte kan sluta 

prata om boken och vill dela denna upplevelse med andra. För att eleven ska kunna få denna 

känsla bekräftad krävs det att fler elever läser samma eller liknande böcker för att sedan kunna 

diskutera innehållet och därmed känslorna gemensamt. 

  

Det viktiga inom läsningen är inte bokvalet utan att barnet och eleven blir en bra läsare i första 

hand. Att låta elever träna upp sin läshastighet kan ske via läsning av exempelvis serietidningar, 

böcker eller andra texter. De menar att läslusten är väldigt skör, om eleverna blir pressade av att 

läsningen går för fort så resulterar detta ofta i att läslusten försvinner och de slutar att läsa texter 

(Nasiell och Bjärbo, 2007 s. 19). 

  

Löthagen och Staaf (2009, s.7-8) menar att kursplanerna inom svenska som andraspråk och 

svenska framhåller språkförmågan i skolan samt att eleverna ska utveckla sitt språk och att det är 

skolans uppdrag att skapa goda förutsättningar för detta. Dessutom förklarar de vikten vid läsning 

av skönlitteratur. De menar att många av de målen som framställs i kursplanerna är kopplade till 

läsningen. Ett exempel som Löthagen och Staaf tar upp är att genom läsning ska eleverna 
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utveckla sin fantasi och lust att lära. De menar vidare att genom läsningen så utvecklas elevernas 

förmågor, exempelvis uppleva, tolka och förstå de olika texterna som kan presenteras för en elev. 

I dagens samhälle är det realitet att skriftspråkskulturen kräver en väl utvecklad läsförmåga. 

Löthagen och Staaf förklarar att läsandet inte endast tillhör ett ämne, många vill koppla läsandet 

till svenskan i skolan, de menar att läsandet av skönlitteratur bör ha en plats i alla klassrum 

oavsett vilket ämne som utövas och undervisas. De menar vidare att det finns en mycket klar och 

vidsträckt samsyn om att läsandet av olika skönlitteraturtexter är mycket viktigt. De förklarar att 

de tydligt går att urskilja vilka elever i de högre årskurserna som läser mycket texter. Dessa 

elever har ett helt annat flyt i läsningen samt att de kan uttrycka sig mer ordentligt. Frågan som 

Löthagen och Staaf ställer sig är “Hur får vi alla elever att vilja läsa mer?”. Ett problem som 

oftast sker med läsningen är när eleverna har så kallad tystläsning. Tystläsningen sker när 

eleverna sitter vid sina bänkar och läser enskilt. När detta genomförs så är det oftast några eller 

någon elev som sitter och gör annat än att läsa, exempelvis kollar på texten och vänder blad. 

 

Författarna förklarar att det självklart inte är något fel på att elever vill läsa på egen hand, 

däremot måste ett långsiktigt mål vara att eleverna ska känna läslust och söka sig till läsandet 

själv enligt kursplanerna. Tyvärr ligger detta mål för många elever väldigt långt bort, exempelvis 

för de elever som inte behärskar det svenska språket tillfullo, är lässvaga eller läsovilliga. Om 

dessa elever får för mycket av den “egna lästiden” kan detta leda till negativa effekter. De menar 

att dessa elever behöver en extra pelare som de kan ta hjälp av i sitt läsande och att lärare samt 

pedagoger ger dem mer uppmuntran, vägledning samt stimulans (Löthagen och Staaf, 2009, s.8). 

  

Löthagen och Staaf (2009, s. 12-13) inriktar sig på hur man kan skapa motivation för läsning. De 

menar att det är viktigt för eleverna innan de sätter sig in i böcker och börjar läsa texter är det 

nödvändigt att veta varför det är bra att läsa skönlitteratur. De förklarar vidare att det är nyttigt 

om eleven reflekterar över sitt eget läsande och funderar på hur det de läser kan påverka ens liv 

och skolarbete. Ett tips som de delger är att de kan stapla upp vad de läser och använda detta som 

underlag till samtal. I detta samtal kan man enklare locka fram från eleven vad som är intressant 

med just den boken, till exempel vad omslaget eller temat i boken betyder. Ett annat tips som 

författarna delger är hur man kan synliggöra syftet med läsningen genom att skapa en bild 

gemensamt. Det exemplet som tas upp i boken är att skapa en växt eller blomma som slingrar sig 

ur böcker och där eleverna tillsammans skapar ord och olika uttryck för vad läsningen ger, olika 

uttryck kan vara ”Fantasin tar fart”, ”Lugna stunder – tankar” eller ”Lära om andra människor 
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och platser”. Denna bild som skapas eller de ord som bildas kan sedan pryda väggen i 

klassrummet för att användas som en påminnelse för att motivera till läsning av skönlitteratur. 

  

Någon gång under en lärares yrkesliv så kommer denne att möta grupper eller klasser med en 

eller flera flerspråkiga elever. Det är därför viktigt att lärare i allmänhet, oavsett huvudämne, vet 

hur denne ska bemöta dessa elever för att kunna utveckla även deras språk och läskunnighet. Här 

kommer skönlitteraturen till god användning och kan nästan anses som nödvändig för framförallt 

elevens språkutveckling då skönlitteraturen använder sig av ett mycket nyanserat och varierat 

språkbruk till skillnad från andra genrer (Löthagen och Staaf, 2009, s. 117, 119). 

6.7 Genus 

Genusperspektivet i detta ämne är för oss en mycket viktig del att ha i beaktning då lärare och 

pedagoger bör vara medveten om att de olika könen kräver olika metoder och verktyg i arbetet 

med läsning. Detta stödjs även av tidigare forskning och här presenteras både de fysiska, men 

också psykologiska, aspekterna kring genus, läsförmåga och läsintresse. 

  

Nasiell och Bjärbo (2007, s. 67) förklarar att språkbegåvning och läslust ses som två kvinnliga 

egenskaper och inte lika mycket manliga egenskaper. Detta fenomen stöds också av 

undersökningar som genomförts inom området. Undersökningarna visar att båda könens intresse 

för läsning sjunker men att flickornas läsning fortfarande har en högre och stabilare nivå. Därmed 

får flickor ett högre genomsnittligt betyg medan pojkar som läser mindre får ett lägre och sämre 

betyg i skolan. Rapporter visar också att lärare, pedagoger och andra vuxna inte utmanar pojkar 

rent språkmässigt som de gör med flickor när de pratar med dem. 

  

Att bokintresset och läsningen har minskat hos både pojkar och flickor menar även Öhman (2015, 

s. 67) och hänvisar till NORDICOM som genomfört en undersökning på detta. De visar att i 

åldersgruppen mellan 16-19 år har det gått från ca 31 % år 1983 till ca 17 % år 2006 endast bland 

pojkar. Hos flickorna har läsningen minskat med ca 15 % mellan 1983-2006. Ett stort skäl till att 

det har skett en sådan minskning av läsning anses vara internetanvändningen som har ökat 

drastiskt från år 2000 och under 10 år har det användningen ökat med 36 %. 

  

Skolverket (2011c) menar också att det finns forskning som visar att det finns biologiska faktorer 

kring skillnaden i prestation mellan pojkar och flickor och inte bara sociala orsaker. Generellt 
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visar forskningen att pojkar har en senare utveckling än flickor vilket påverkar dess prestation. 

Det syftas främst på att koncentration och uppmärksamhet utvecklas i ett tidigare stadie hos 

flickor samt att pojkars språkmognad kommer senare i ålder än vad det gör för flickor. Dessa 

kvalitéer gynnar flickor när det kommer till arbeten som kräver ett högt individuellt arbete. 

Pojkar har genom tid alltid läst mindre och i kombination med att deras språkmognad kommer 

senare i ålder så kräver både språkinlärning och läsning stort fokus i skolan så de inte hamnar 

efter i utvecklingen. Om så är fallet så ökar risken att de förlorar verktyg de behöver för att kunna 

arbeta individuellt senare i livet. 

 

 Viveca Carleson och Inger Norberg (2013, s. 63-68) menar i kapitlet Pojkar och flickors läsning 

i boken Läslust & lättläst att en avgörande skillnad mellan pojkar och flickors läsning är att 

flickor läser mer. De menar att detta troligen är på grund av att de har fler läsande förebilder än 

vad pojkarna har, vilket i sin tur många gånger kan få det att se omanligt ut att läsa. Där till anser 

de att genuseffekten också har en positivare och enklare effekt hos tjejer då detta enligt 

författarna är det lättare för tjejer att ta sig an böcker som kategoriseras som ”pojkböcker”. I 

motsatt riktning är det istället betydligt svårare och mer sällsynt att pojkar tar sig an så kallade 

”flickböcker”. Något som är gemensamt för de båda könen är att det läses allt mindre böcker 

bland barn och ungdomar. För att råda bot mot detta gällande båda könen gäller det att arbeta 

helhjärtat på läsning av skönlitteratur för alla i skolan samt att man arbetar med att bearbeta de 

lästa böckerna. Detta bör även ske i tidig ålder, eftersom Carleson och Norberg menar att 

läsvanor grundas tidigt. Flickor läste tidigare mycket böcker som var typiska flickböcker, där vi 

skulle kunna kategorisera böcker om kärlek, vänskap och hästar. Nu ser man istället att det 

framhålls fotbollsböcker och mer realistiska böcker där barnet kan känna igen sig. Andra 

kategorier som blivit populärare är böcker som är roliga, magi, fantasifulla och innehåller 

mysterier och spänning. Men pojkarna då? De läste traditionellt gärna böcker i kategorier som 

action, rysare, spänning, krig, deckare och humor för att nämna några. På pojksidan ligger det 

mer kvar i samma vanor numera och har enligt Norberg inte samma förändring som på flicksidan, 

dock finns några tillägg på vad som ofta läses av pojkar och där ligger kategorier som lutar mer 

mot det övernaturliga, som fantasylitteratur. Där till verkar böcker som filmatiserats dra till sig 

intresset hos pojkar och är ytterligare en kategori som läses oftare av pojkar. 



Självständigt arbete – Svenska    Mattias Andersson  

Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6  Johan Brcic 

 

27 
 

6.8 Lässtrategier 

Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg och Anna Lindholm (2015, s.129-130) anser i deras 

kapitel ”Lässtrategier i rörelse” i boken Litteratur och läsning - litteraturdidaktikens nya 

möjligheter att den ämnesdidaktiska forskningen visar att läraren oftast saknar en tydlig bild över 

vilka förmågor som en lärare och pedagoger kan fortsätta att arbeta med efter förberedande 

läsundervisningen. De menar att det oftast saknas ett ”hur” man kan arbeta vidare med elevernas 

förmågor att läsa, tolka och analysera texter. De förklarar vidare att då Sverige har ett 

nedåtgående intresse för läsning och kunskaper i läsningen samt att PISA och PIRLS visar en 

försämrad läsförståelse så startade regeringen Läslyftet för svenska skolor. Här hänvisar de till 

Skolverket som menar att det sätts undan alldeles för lite tid under lektionerna och i 

undervisningen för att kunna förbättra elevernas strategier för läsning. Skolverket menar också att 

i ett internationellt perspektiv så har svenska elever mindre undervisningstid än andra länder om 

lässtrategier. Samtidigt som de svenska eleverna blir bedömda på lässtrategier så säger 

kunskapskravet att för att kunna nå betyget C så måste eleven: 

 

läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att 

använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt 

(Skolverket 2011a s. 229). 

Författarna menar vidare att undervisningen alltså bör innehålla någon form av att utveckla 

lässtrategier för eleverna. 

  

Olin-Scheller, Tengberg och Lindholm (2015, s. 130) anser att alla olika slags texter behöver en 

viss form av strategi för att kunna läsa och förstå dem. De förklarar att det finns studier som visar 

på att strategiundervisning som är explicit är effektiv och att strategiundervisning är avgörande 

för att en elev ska kunna utveckla sin läsförståelse. Författarna nämner ett urval av strategier som 

går att använda sig av i skolan. För att kunna förstå en text bra så är det viktigt att sätta igång 

bakgrundskunskapen, med andra ord att läsaren skapar bryggor till vad man redan vet och 

tidigare kunskap och erfarenheter av - före, under och efter läsning.  I kommentarmaterialet för 

ämnet svenska så förklarar de lässtrategier så här: 

  
“Med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt som en läsare använder för att 

angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med texten.” 
(Skolverket, 2011b, s. 12). 
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Skolverket (2011b, s. 12) förklarar vidare att det finns olika sorters strategier för att kunna läsa en 

text beroende på i vilken form den är i. Det är skillnad om en text är tryckt på papper gentemot 

om texten är på sociala medier eller webbsidor. 

  

Bjärbo (2007, s. 52-53) hänvisar till sju stycken användbara strategier när läsningen är 

problematisk för barnet eller eleven: 

1. Ha ett gott samarbete med skolan och dess personal, skolans skyldighet är att ge extra 

stöd till barn som behöver det. Det är ett viktigt arbete att stötta barnets självförtroende, 

låt barnet visa sig bra på andra saker än läsning. 

2. Läxor och fritidsintressen bör ha lika värde, syftet är inte att barnet ska läsa läxor hela 

kvällen och ta upp för mycket tid. Om så är fallet, då är det fel på läxan inte barnet. 

3. Om ett barn har läs- och skrivsvårigheter så är det viktigt att öva på lätt nivå. Träningen 

ska inte bli ett tvång och ställ små mål och uppmärksamma när de uppnås. 

4. Ha i åtanke att det är ansträngande att läsa. Bryt lästräningen i tid så inte lusten för 

läsningen försvinner. Då är det större chans att det blir roligare vid nästa lästillfälle. 

5. Utnyttja ljudboken. På detta sätt utvecklas förförståelsen och det är lättare för barnet att 

komma igång med läsningen. 

6. Läs högt. På detta sätt övas lättare orduppfattning och meningsbyggnad samt att 

ordförrådet byggs på. Vilket gör det lättare för barnet att hänga med i läsningen senare. 

7. Introducera boken. Berätta om boken för ditt barn och läs lite högt tillsammans så kanske 

det lockar med läsningen senare på egen hand. 

  

Nasiell och Bjärbo (2007, s. 58) förklarar att en strategi till att motivera läsovilliga barn är att 

utnyttja att det nu finns många böcker som blivit film. Har man exempelvis älskat alla Harry 

Potter filmer så blir steget till att läsa om äventyren inte lika stort gentemot en okänd text. Här har 

barnet eller eleven redan en förförståelse om texten och det blir lättare att ta sig an boken. 

6.9 Bedöma läsförståelse i nationella prov 

De nationella proven ger läraren en relativ övergripande bild av vad elever kan i ämnet, och i 

detta fall läsförståelse. Vi anser att bedömningen av läsförståelsen i dessa prov är en stor del i 

arbetet för läraren med att utveckla elevers läsförmåga och att forskningen som presenteras kring 

detta bör redovisas.  

  



Självständigt arbete – Svenska    Mattias Andersson  

Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6  Johan Brcic 

 

29 
 

Michael Tengberg (2015, s. 109-111) förklarar i sitt kapitel ”Konsten att mäta konsten att läsa” i 

boken Litteratur och läsning - litteraturdidaktikens nya möjligheter om uppväxten av läsproven 

och presenterar standardprovet som användes under 50-, 60- och 70-talet. Standardprovet mätte i 

princip allt som kunde mätas objektivt. När standardprovet genomfördes fanns inte något 

uppsatsskrivande och inte heller några skrivna svar från eleverna då det inte betrakta det som 

likvärdigt och tillförlitligt. Senare under 80-talet ändrades standardproven till en mer 

processorienterad syn. Här fördes uppsatsproven som sågs som kärnan i testen in samt att 

texterna lästes in i förväg. Under denna tid var läsförståelsetestet uppdelat i två delar. Den ena 

delen handlar om att eleven ska förstå texten av en mer tolkande karaktär på skönlitterära texter 

och den andra delen bestod av att kunna hitta och tillämpa relevant information i texter. Dock var 

det svårt att kompromissa var godkända tolkningar var i de skönlitterära texterna. År 1998 så 

försvann standardprovet och det nationella provet tillkom, detta prov består av tre delar: en 

uppsatsdel, en muntlig del och en läsprovsdel. Skolverket har under några år betonat vikten av 

likvärdigheten i proven. Dessa prov har blivit en viktig del på nationell nivå då de används som 

utvärderingsmaterial då den svenska skolan har blivit mer fördjupad och ordentlig på 

resultatuppföljning. 

  

Tengberg (2015, s. 107-109) påpekar också att under de senaste åren så har intresset vid debatter 

om utbildning kraftigt ökat gällande att mäta elever i deras läsning och förståelse vid läsningen. 

Detta intresse har ökat på grund av två saker. Det första är på grund av utvecklingen som skett 

inom de internationella kunskapsmätningarna som präglar vår kännedom kring tillståndet i 

skolan. Dels handlar det om uppföljningen, funktionen och utvärderingen kring ekonomin. Han 

förklarar att skolinspektionen fick ett uppdrag av regeringen år 2010 att kontrollera hur 

bedömningen såg ut, samt att utföra kontrollrättningar av de nationella proven för att se 

eventuella avvikelser. Den största avvikelsen de hittade var 40 % skillnad från ursprungsrättarna 

och var inom uppsatsdelen, detta benämnde skolverket som en “negativ avvikelse”.  

Skolinspektionen menar att urspungsrättarna ligger ett betygssteg över vad skolinspektionen har 

rättat. Detta gäller även läsproven, där skolinspektionen har hittat avvikelser som är stora och 

tydliga. De påstår att det finns alldeles för stort tolkningsutrymme i bedömningsanvisningarna 

samt att proven inte håller en likvärdighet i bedömningen. Läsförståelseproven kräver ibland att 

ett längre svar anges och detta kan skapa problem för eleven. Tengberg menar om läraren vill 

pröva elevers kunskaper inom läsförståelse så kan det vara passande att låta eleverna presentera 

sina svar i en sammanhängande text istället för flera frågor. Detta måste självfallet bedömas av 
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någon och frågan som ställs är oavsett vem som rättar och bedömer texten så är det osäkert om 

det kommer vara likvärdigt. 

  

Tengberg (2015, s. 111) menar att det är viktigt vid skapandet av prov är att definiera det han 

kallar för ”kunskapsdomän”. Med detta menar han vilka specifika aspekter som ska prövas och 

vad det enskilda provet ska fånga upp. I de internationella läsproven som formas av PIRLS och 

PISA så utgår provet från ett teoretiskt ramverk som i sin tur specificerar de aspekter i 

läsförmågan som ska prövas. Däremot menar Tengberg att i de svenska nationella proven har det 

aldrig funnits ett sådant ramverk för läraren att förhålla sig till och fram till 2012 saknades det en 

beskrivning gällande vilka dimensioner i läsprocessen som uppgifterna ska syfta till. Han 

förklarar vidare att detta drabbar lärare och elev olyckligt eftersom det gör det svårt för läraren att 

dra slutsatser om vad eleven kan och inte kan baserat på sitt provresultat. 

7. Sammanfattande diskussion 

Elevers läsintresse och läslust är något som diskuteras flitigt så väl i media som i denna uppsats. 

Frågorna som vi ställer oss och vill ta reda på mer gällande är vad forskning och handböcker 

säger om hur lärare och pedagoger kan motivera elever till läsning och där med även utöka deras 

läsintresse? Hur kan lärare och pedagoger arbeta för att utveckla elevers läsförmåga? 

  

I vår litteraturgenomgång tas det inledningsvis upp anledningar till varför man ska läsa samt 

distraktionen som elever kan uppleva vid läsning.  Vidare tar vi under rubriken ”6.3 Pedagogen” 

upp en rad strategier och råd om vad just pedagogen och de vuxna kan göra för att motivera 

elever att läsa, hjälpa dem utveckla sin läsförmåga och skapa ett läsintresse på sikt. ”Kostnaden”, 

som Lundberg och Herrlin (2005) skriver om är en faktor som pedagogen måste arbeta med för 

att hitta lösningar på. Där ska pedagogen bland annat hjälpa eleverna att upptäcka balansen 

mellan vad eleven får i utbyte gentemot kostnaden med läsning. Annat som gynnar läslusten och 

läsintresset enligt Varga, Hultgren och Widhe (2015) är högläsning, elevernas möjlighet att 

relatera till texterna och att de är språkligt anpassade till eleverna. Vi tror att en sammanfattning 

av de råd dessa författare ger är ett lämpligt sätt att arbeta. Det är ganska självklart att det inte 

bara finns en väg eller ett sätt att arbeta för att skapa ett långsiktigt läsintresse. Vi tror alltså 

istället på en kombination av att hjälpa eleverna att finna läslusten, arbeta med högläsning och att 

se till att texterna hamnar på en sådan nivå så att eleverna kan relatera till dem, för att genom 

detta få så bra effekt som möjligt på läsintresset. Vi tror på att varje elev är unik och att 
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inlärningsprocess skiljer sig från individ till individ. Vi tror därför på ett varierat arbetssätt för att 

nå fler barns läslust. 

  

En annan faktor som påverkar elevernas intresse för läsning och deras läsförmåga är 

läsandemiljöer. I grunden handlar det om att elever som läser får en bekväm och lugn plats att 

läsa på. Utöver detta bör det även utvecklas och skapas ett klimat där elever som har ett 

läsintresse får synas. Vi anser i likhet med den forskning vi studerat och de författare vi läst, att 

miljön är otroligt viktig och menar att det kan vara en av de viktigaste faktorerna i dagens 

skolmiljö, att skapa lugna och läsvänliga miljöer. Detta då vår erfarenhet är att det i många skolor 

och klasser tenderar att bli något stökigt och pratigt, vilket lätt kan distrahera många elever som 

vill sätta sig in i en bok och läsa. Istället störs de och fokuserar på något helt annat, som inte 

bidrar till en ökad inlärning, vilket också kan påverka läslusten.  

  

Vidare tar Lundberg och Herrlin (2005) upp vikten av det gemensamma arbetet, som innefattar 

lärarens arbete tillsammans med pedagogen, bibliotekarien och annan skolpersonal. Därtill 

omfattar det också samarbetet med föräldrar. Där handlar arbetet mycket om att få ut kunskap om 

vikten av läsförståelse. Detta innebär då främst att föräldrarna får kunskap om vikten av 

läsförståelse för att skapa ett större intresse hos barnen att ta med läsningen hem och påverka sina 

barn till att läsa mer även utanför skolan. Eftersom tiden i skolan ska räcka till så otroligt mycket 

mer än bara läsning, så anser vi likt Lundberg och Herrlin att det är väldigt viktigt med ett 

samarbete mellan olika vuxna i barnen och ungdomarnas liv där de kan få motivation och hjälp 

att finna läslusten i olika miljöer såväl i som utanför skolan. Av egna erfarenheter så anser vi att 

samarbetet kan bli bättre mellan hemmet och skolan, då det kanske är viktigt för föräldrar och 

målsmän att förstå att läsningen inte endast sker med en bok, utan läsningen idag sker även med 

andra texter, webbsidor eller dataspel. Vi tror att det är viktigt att läraren och pedagogen 

uppmuntrar all sorts läsning för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga och kontinuerligt 

uppmuntra till ett gott samarbete. 

 

En viktig del för att utveckla språket och utveckla läsförmågan är att läsa olika svårighetsgrader 

och där kommer skönlitteraturen in som en del. Den ställer något högre krav på läsaren i 

förhållande till annan mer lättarbetat litteratur. Givetvis finns det skönlitteratur även för 

ungdomar, men även den ställer högre krav på läsförmågan än exempelvis faktaböcker. Vilket 

leder till att barn och ungdomar som läser skönlitteratur i någon form utvecklar sitt läsande och 
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sin läsförmåga ytterligare. Även diskuteras böckerna som kallas lättlästa böcker, här menar 

Löthagen och Staaf att eleverna kan välja lättlästa böcker om eleverna hittar en bok som är 

intressant. Vi anser dock att det är viktigt att eleverna utmanar sig själva med svårare böcker för 

att kunna utveckla sin läsförmåga så mycket som möjligt. Vi tycker att det är viktigt för både elev 

och pedagog att hitta en balans i att utmana sin läsning och samtidigt finna och behålla sitt 

läsintresse.  

  

Ett annat aktuellt ämne i dagens samhälle är genus och skillnaderna mellan flickor och pojkar, 

detta ser vi som ett naturligt inslag då det är delar som är starkt bundna till de respektive könen 

och först kan förändras över tid. Men i dagens läge finns det en del tydliga skillnader även när det 

kommer till läsförståelse, läsförmåga och läsintresse som vi skulle vilja påstå är självklara i 

många fall, även om det inte behöver vara positivt. Exempelvis så finns det betydligt fler 

kvinnliga än manliga förebilder, vilket gör det mer naturligt för flickor att läsa. Där till är det 

exempelvis ofta lättare för flickor att läsa böcker som klassas som “killböcker” än vad det är för 

pojkar att läsa “flickböcker”. Vidare finns det även en biologisk faktor där flickor har en tidigare 

utveckling gällande koncentration och uppmärksamhet, samt att pojkars språkmognad kommer i 

en senare ålder i förhållande till vad det gör för flickor. Dessutom finns det rapporter som tyder 

på att vuxna överlag inte utmanar pojkar rent språkmässigt i lika stor grad som man gör med 

flickor, något som också skulle kunna ligga till grund för att flickor har ett mognare språk i 

tidigare ålder, som i sin tur kan leda till en spiral där flickor läser mer än pojkar och det sedan 

fortsätter i den riktningen. Vi håller med forskningen i att pojkar i dag läser mindre och vi tror att 

detta kan vara för att läsningen i samhället och skolan inte har någon hög status. Vi tror också att 

för att kunna fånga upp framförallt pojkarna att börja läsa mer så krävs det att läsningen blir 

”cool” igen. Hur gör man detta då? Vi tänker oss att det är viktigt att utnyttja idén om att läsning 

sker överallt. Använd pojkarnas redan funna intresse och se vart läsningen finns och dessutom 

kanske det är fördelaktigt att arbeta med pojkar i grupp för att påverka varandra. 

 

Under rubrik 6.8 tar vi upp gällande lässtrategier där det menas på att man behöver lära sig att 

angripa olika texter på olika sätt. Exempelvis angriper man en text på webben och en text i en 

skönlitterär bok på olika sätt, eftersom de är utformade på olika sätt och för olika publiker. 

 

Slutligen tar vi upp gällande bedömning av läsförståelse i nationella prov, vilket vi anser är en del 

av lärarens arbete i processen att förstå hur man som lärare/pedagog kan arbeta för att utveckla 
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elevers läsförmåga. Detta kan alltså ses som ett verktyg för läraren, när denne vill nå ut till 

eleverna på ett bättre sätt för att förmedla läslust och öka elevernas läsintresse. Som Tengberg 

(2015) förklarar såg man under standardproven på läsförståelsens uppbyggnad att fokus skulle 

ligga på att förstå texten och inte skriftligt förklara vad man förstått. Istället används 

flervalsalternativ och fokus hamnar på det objektiva. Vi reflekterar över om dagens resultat 

verkligen är så mycket sämre som många internationella mätningar visar eller om fokus istället 

ligger på eleverna förmåga att uttrycka sig skriftligt som många av dagens nationella prov kräver. 

Vi anser att det lätt blir fokus på det skriftliga hos eleven istället för läsförståelsen. På andra sidan 

ser vi de nationella proven som ett gott verktyg för läraren att använda sig av för att utveckla 

eleverna i deras läsförmåga. 

 

Vi har valt att i detta arbete ha fokus på det främjande i läsningen, med andra ord vad som 

hjälper, stöttar eller påverkar till god läsförmåga och läsintresse. Däremot fokuseras det en 

mindre del på distraktioner och vad som får elever bort från läsning. 

 

För vidare forskning vore det för vår egen del att komma ut ”på fältet” och skaffa oss empiri och 

erfarenhet i ämnet för att kunna se vad lärares råd och metoder är för att främja läsningen i det 

verkliga arbetet samt se vad elever själva ser på ämnet. 
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Bilaga 1 - Bild på kartläggningstabellen

Bild på redskapet som kan användas till elevernas läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2005, s.20)  


