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Sammanfattning  
Barn och ungas läsning är ett ämne som diskuteras flitigt i dagens Sverige. Undersökningar i 
ämnet visar att barn och unga läser allt mindre och att läsförmågan har sjunkit (Läsrörelsen, 
2005). Denna studie syftar till att visa vad lärare tror att läsning har för effekter på eleven 
samt att förstå lärares arbete för ökad läslust. Studien genomfördes med en kvalitativ metod 
som bestod av tre intervjuer av svensklärare i mellanstadiet.  
Analysen av resultatet visade att lärarna uppfattar att läsning har positiv inverkan på elevens 
språkutveckling. Enligt lärarna är de elever som läser mycket ofta goda skribenter och 
läsningen leder till bättre förståelse för omvärlden och andra människor.   
Enligt lärarna är bästa sättet att skapa läslust hos elever att arbeta kontinuerligt och varierat 
med läsning i klassrummet. Boktips från lärare, bibliotekarier eller klasskamrater och samtal 
kring böcker är metoder som uppfattas fungera. Läsande förebilder har stark effekt för 
läslusten. Om eleven inte får med sig läsning som en vana hemifrån blir skolan och lärarens 
roll ännu viktigare. Högläsning som metod hyllades av samtliga lärare medan lärarna 
upplevde osäkerhet inför den tysta läsningsstunden.   
Trots kunskap och idéer om hur läslust skapas, arbetar lärarna inte alltid därefter. 
Undersökningen visar att teori och praktik inte alltid går att förena, ofta på grund av 
tidsbrist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning  
Se, jag ska tala om att det råder den ordningen på Mårbacka att när man lägger sig 
på julkvällen, så får man ställa ett bord bredvid sängen och sätta dit ett ljus, och 
sedan har man rättighet att ligga och läsa så länge som man någonsin vill. Och detta 
är det förnämsta av alla julnöjen. Ingenting går opp mot att ligga där med en ny rolig 
julklappsbok, en bok som man aldrig förr har sett och som ingen annan i huset heller 
känner till, och veta att man får läsa sida opp och sida ner, så länge man kan hålla sig 
vaken.  

ur Mårbacka, Selma Lagerlöf 1922.  
På nyhetsmorgon diskuterar man, på radion hör man, på Facebook delar man och i tidningen 
skriver man - alla talar de om olika sätt att få elever att läsa. En lärare i Hjo ska färga håret 
blått om eleverna i klassen läser 12 000 sidor före sommarlovet. Nyhetsinslag visar elever 
som sitter i bibliotek och läser för fullt. Elever i Karlstad har blivit lovade en rolig dag på 
museum om de läser klart 100 böcker innan skolan slutar. Elever i Stockholm är med i 
läsprojekt där det gäller att läsa så många sidor som möjligt för att vinna tävlingen där priset 
är en klassresa. I Borgholm utbildas frivilliga till att bli högläsare. Biblioteken erbjuder 
sagostunder, dramatisk högläsning, spökhistorieläsning och författaruppläsningar för att 
inspirera elever till läsning. Listan kan göras lång.  
Läslust och det självklara i att läsa, att ha en bok på gång och kanske även flera titlar som 
ligger på tur att bli lästa, handlar mycket om att ha tillägnat sig en god vana. Det är i 
barndomen man får de självklara rutinerna att borsta tänderna, att hänga upp jackan, att 
bada i sjön på sommaren – och att läsa. Om föräldrar inte har tid eller eget intresse av 
läsning kan andra i ett barns omgivning kompensera och inspirera till läsning. Det kan vara 
en kompis, en morfar, en farmor eller kanske en lärare.  
För hundra år sedan på Mårbacka var läsning det förnämsta av alla nöjen. Tänk om barn idag 
skulle få känna ens en liten del av Selma Lagerlöfs längtan, längtan efter sin älskade 
julklappsbok. Då skulle den förtrollande världen bara vara en bok bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Bakgrund  
Det finns idag i Sverige mängder av grepp för att få barn och unga att läsa mer. Varför denna 
aktivitet för att öka lusten att läsa? Rapporter under de senaste åren visar att barn och ungas 
läsning minskar och läsförmågan sjunker oroväckande (PISA, 2012). Denna studie är relevant 
idag då rapporter om nedåtgående läsresultat avlöser varandra. Enligt Läsrörelsen 
(Läsrörelsen, 2005) visar OECD-resultat att 20 % av alla 18-25 åringar idag inte uppnått den 
grundläggande läsförmåga som krävs då man går ut grundskolan. En mätning som gjorts av 
Barnbarometern (Läsrörelsen, 2005) visar att allt färre föräldrar läser högt för sina barn. 
Faktorerna till fallande läsintresse hos elever kan vara många. Alla skolor har inte ett 
bibliotek med ett varierat utbud av böcker som passar olika tycke och smak. Skönlitteraturen 
får en allt mindre roll i klassrummet trots vikten av skönlitterära böcker i elevernas närhet 
(Karlstedt, 2000). 
Att bli en god läsare gynnar individen genom hela livet. Läsning har positiv effekt för barnets 
språkutveckling: Den goda boken är en oöverträffad språklärare (Rönström, 2000). Genom 
läsning ökar barnet sitt ordförråd (Rimsten-Nilsson, 1981). Även förståelsen av andra 
människor och omvärlden utvecklas genom berättelser och läsning (Rosenblatt, 2002). 
Märker läraren positiva effekter av läsning hos sina elever? Och är det på grund av dessa 
positiva effekter som läraren väljer att använda sig av läsning i sin undervisning?  
Det finns många faktorer som påverkar barns läsutveckling. Lärarens inställning till läsning 
spelar stor roll (Chambers, 1994). En annan aspekt av barns läsning handlar om i vilken mån 
det finns böcker i hemmet – och om de i så fall läses. Självklart har inte alla hem samma 
läskultur och alla vuxna värderar inte heller böckers och läsningens värde lika högt. Detta 
påverkar barns läsförmåga och vokabulär enligt en rapport från PISA (PISA, 2011). Barn som 
får böcker lästa för sig hemma eller som själva läser hemma får ett markant större vokabulär 
än barn som inte läser (Fast, 2015). Utan läslust läser inte barn skönlitteratur och utan 
skönlitteratur blir barn inte goda läsare (Rimsten-Nilsson, 1981). Lärare har stora möjligheter 
att påverka sina elever till att läsa mer (Chambers, 1994). Lärarnas viktiga roll för elevers 
läsintresse och läslustens viktiga roll för barns läsförmåga är utgångspunkten i denna 
uppsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka lärares läsfrämjande arbete och hur det förhåller 
sig till deras syn på läslust och effekter av läsning. 

 

2.2 Studiens frågeställningar är därför följande:  

1. Hur kan lärares syn på läsningens effekter förstås?  
1. Hur kan lärares syn på hur läslust skapas förstås?  
1. Hur omsätter lärare sin syn på hur läslust skapas i sitt läsfrämjande arbete?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tidigare forskning  
Otaliga effekter av läsning går att hitta i forskning som behandlar ämnet. Tidigare forskning 
om läslust talar mycket om vikten av lärarnas och föräldrarnas roll för att skapa läslust och 
om olika grepp för att stimulera till läsning: bokprat, boksamtal, författarbesök, högläsning, 
biblioteksbesök och läsprojekt. Läslust innefattar många olika aspekter och därför delas de 
tidigare forskningsrönen upp i olika delar.  
 

3.1 Definition av begreppet läslust  

Det finns ett flertal definitioner av vad läslust innebär och hur det kan yttra sig och 
synliggöras. Wåhlin talar om slukarålder som en benämning på barn i mellanstadieåldern 
som funnit läslust (Wåhlin, 1994:23). Barn som befinner sig i slukaråldern ägnar sig åt 
intensiv bokläsning där de läser både mycket och ofta. Baker, Dreher och Guthrie (2000), 
talar om engagerad läsning som innebär att barnet upplever lust att läsa böcker. Barnet 
prioriterar läsning framom andra aktiviteter och finner ro i att hitta ny kunskap i böcker och 
att fångas i en berättelse (Baker, Dreher och Guthrie, 2000).  
Läslust är att hitta glädje, eller rent av passion, i läsning. Det överordnade målet med allt 
läsarbete är att eleverna ska få läslust (Löthagen, 2003:165). Att inte kunna släppa boken 
och att otåligt vänta tills nästa bok i serien kommer. Läslusten kan komma när eleven har 
hittat en genre eller en serie av böcker som man bara måste få läsa ut. Det kan vara när man 
har fått lyssna mycket på högläsning så att intresset för egen läsning har utvecklats 
(Bibliotekstjänst, 2005). Högläsning i skolan eller i hemmet kan stimulera den egna läslusten 
hos barnet. Då kommer viljan att läsa vidare. Läslusten kan synliggöras när elever talar om 
böcker och läsning: reaktioner av en bok, åsikter om en handling eller känslor som 
uppkommer under läsning.   
För att göra en studie om läsning måste först förklaras vilken typ av läsning undersökningen 
syftar till att undersöka. I denna uppsats syftas på lusten att läsa just skönlitterära böcker, 
alltså inte på den allmänna läsningen: sms, tidningar eller internet. Säljö avgränsar den 
skönlitterära typen av läsning och definierar den som linjär läsning (Säljö, 2010) till skillnad 
från den digitala eller den mediala läsningen.  
 

 

3.2 Läsningens effekter  

Språkutvecklingen som sker genom läsning är viktig i och med att det är språket som ger oss 
möjlighet att samtala med andra, att kunna förklara vår omvärld och att beskriva vår bild av 
verkligheten. Med hjälp av språket försöker vi förklara för oss det som händer i vårt eget liv 
och i världen omkring oss (Rimsten-Nilsson, 1981:21). Barnböcker ger barn möjlighet att 
utveckla språket och öka ordförrådet eftersom de är skrivna för just barn och inte vuxna. 
Dessutom är barnböcker ett sätt för vuxna och barn att samtala om det lästa (Rimsten-
Nilsson, 1981). De som läser mycket blir också bättre skribenter och genom att läsa en genre 
lär sig barnet att skriva i den genren (Smith, 1983).  
I läroplanen för svenskämnet 4-6 (Skolverket, 2011) beskrivs också hur läsning kan påverka 
elever positivt. Det står att elever genom mötet med olika sorters texter ges förutsättningar 
att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Sven 
Wernström beskriver läsning och framförallt skönlitteraturens ovärderliga värde för 
identitetsskapandet. Han menar att det är i skönlitteraturen förmågan att kunna sätta sig in i 
andra människors sorg och glädje utvecklas (Wernström, 1990). Skönlitteraturen blir en 
instruktionsbok i att vara medmänniska och lär ut empati och att förstå andras känslor: När 



man läser en bok får man användning för de ord boken innehåller, om så bara för att komma 
till slutet och se hur det går. Läsningen får effekter för både språket och för empatin. Ös 
böcker över barnen! (Wernström, 1990:130) Även Wåhlin påpekar att läsning ger barnet 
tillfälle att engagera sig känslomässigt och få känna alla sorters känslor: både glädje och sorg 
(1994).   
 
Precis som barn härmar vuxna i sin omgivning - härmar barn också, och tar till sig, det de 
läser i litteratur. Barn och ungdomar som läser får genom böckernas värld lära sig hur 
människor känner och agerar i olika situationer i livet (Rosenblatt, 2002). De får även tillfälle 
att skapa sig moraliska uppfattningar om frågor som uppstår i litteraturen. Litteraturläsning 
är en av de viktigaste medierna för spridning av vårt kulturmönster (Rosenblatt, 2002:150).  
Läsförmågan kan räknas som en basfärdighet i skolan (Fredriksson & Taube, 2012:8). 
Basfärdigheter behövs för att elever ska kunna lyckas i andra ämnen. Läsförmågan gynnar 
elever fortsättningsvis under hela livet och förmågorna kan användas till att lära sig nya 
saker och ta till sig ny information. God läsning kan alltså ses som en förutsättning för ett 
livslångt lärande (Fredriksson & Taube, 2012:9), men läsning kan även vara en väg till 
rekreation. Vissa sorters läsning gör att man slappnar av, som till exempel läsning av 
tidningar eller böcker på fritiden. Läsning har flera dimensioner som alla behövs (Fredriksson 
& Taube, 2012).   

 

3.3 Läslustens förutsättningar och hinder  

Det finns enligt Fredriksson och Taube olika förutsättningar för att få elever att bli aktiva 
läsare: skolrelaterade faktorer, hem- och familjeförhållanden, språkliga faktorer och barns 
egen relation till läsning (2012). Den skolrelaterade faktorn kan handla om storlek på 
klassen, skolans resurser, klassklimat men även lärarnas ålder, erfarenhet och utbildning 
(Fredriksson & Taube, 2012). Familjeförhållanden kan handla om ekonomi. Med pengar kan 
man köpa böcker som i sin tur kan utveckla barnets läsförmåga. Inte endast pengar spelar 
roll utan även den kulturella dimensionen utgör en del av familjeförhållanden: vad familjen 
väljer att lägga sina resurser på oavsett hur mycket eller lite pengar som finns (Fredriksson & 
Taube, 2012). Om familjen tycker att det är viktigt med böcker är det större chans att barnet 
har tillgång till läsning i sitt hem och att föräldrarna ser ett värde i att läsa högt för sina barn. 
Hur angelägen är läsning i hemmet? Detta brukar kallas för kulturellt kapital av Bourdieu 
(Wåhlin, 1994).   
 

Chambers talar om inre samt yttre förutsättningar för läsning (1994). De yttre 
förutsättningarna är den fysiska omgivningarna: alltså hur väl platsen man läser på lämpar 
sig för läsning. De inre förutsättningarna har mer betydelse än de yttre förutsättningarna. De 
inre förutsättningarna är attityden man har till läsning. Om man har god inställning till 
läsning, är det större chans att lyckas med läsning samt fortsätter med läsning. Inställningen 
till läsning kommer ofta från uppväxten.   
Daglig högläsning gör läsning till en vana för barnet (Fast, 2015). Behovet av skönlitteratur 
beror på behovet av berättelser - desto fler barnet hör, desto fler vill barnet höra. 
Berättarmönster, ord och fantasi är saker som upptäcks och utvecklas då barn närmar sig 
den skrivna litteraturen genom den muntliga berättelsen (Chambers, 1994). Att få lyssna till 
berättelser och högläsning som liten är viktigt för barnets framtida läsutveckling. Även det 
muntliga berättandet är viktigt (Fast, 2015). Föräldrar borde se berättandet som ett kravlöst 
sätt att lära barn om berättandets uppbyggnad, hur intonationen i rösten kan göra en 



berättelse spännande och samtidigt skapa en vana hos barnet att lyssna till berättelser (Fast, 
2015).  
 

De barn som växt upp i en läsande familj har lättare att senare i livet behålla 
koncentrationen vid läsning och kan därför läsa en längre stund (Chambers, 1994). Att vara 
uppvuxen i en läsande familj innefattar även det faktum att lära sig se värdet i böcker: att 
vilja äga dem och inse värdet av kunskapen om hur man använder dem (Chambers, 1994). 
Att som äldre barn eller ungdom utveckla sådan kunskap är svårt om man inte har med sig 
det från de tidiga åren (Chambers, 1994).   
 
Forskning pekar på att de som gillar att läsa ofta läser mer (National Literacy Trust, 2011). 
Det finns alltså ett starkt samband mellan läslust och läsförmåga. Som med allting annat 
finns det självfallet undantag: bara för att en individ har lätt för att läsa betyder det inte att 
den kommer att läsa mer. Matteuseffekten är ett uttryck som härstammar från evangelisten 
Matteus bibelord 13:12 och lyder: Ty den som har, han ska få, och det i överflöd, men den 
som inte har, från honom skall tas också det han har (Bibel, 2000:1222). Matteuseffekten 
kan jämföras med det som sagts ovan: barn som får mycket hjälp hemma får det också 
lättare i skolan och barn från ett icke-läsande hem halkar efter i läsförmåga. Barn som ser sig 
själva som läsare skaffar sig också ofta vänner som läser - det blir en god spiral (Molloy, 
2007). På samma sätt blir det för barnen som inte läser hemma eller på sin fritid, fast 
tvärtom - det blir en ond spiral. Chambers menar dock att Matteuseffekten går att bryta 
(Molloy, 2007). Svaga läsare behöver inte alltid förbli svaga läsare. Lärarens uppdrag blir att 
försöka få eleverna att läsa mer eftersom det för vissa barn endast är i skolan som de 
kommer i kontakt med läsning (Molloy, 2007). Styrdokumenten som alla lärare måste följa 
säger: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 
2011).  
 
Ytterligare en aspekt av läsningens komplexa helhet handlar om att betrakta sig själv som en 
läsande person. Många elever, mest pojkar, har problem med att identifiera sig själva som 
läsare. De identifierar sig istället med att tycka att läsning är tråkigt och att böcker är tråkiga 
(Arwedsson 2006:39). Problemet ligger då i att eleverna inte ser syftet med att läsa böcker. 
Det viktigaste i barns läsutveckling är att barnet själv identifierar sig som en läsande person 
(Fylking, 2003).  
 
Läraren som en läsande förebild är en förutsättning för att eleverna själva ska kunna 
identifiera sig som läsare (Molloy, 2002). Elever imiterar vuxna och ser upp till vuxna i sin 
omgivning. Lärare som är osynliga som läsare motiverar inte eleverna att själva bli läsare. 
Läraren bör istället läsa texter tillsammans med eleverna för att sedan efteråt kunna delta i 
diskussionen. Då blir inte läraren en ledare för läsningen utan en röst bland andra. Läraren 
som läsare bör därför själv ha läst texterna som behandlas i skolan. Det finns samband 
mellan de elever som inte har ett läsintresse och de som inte har haft läsande förebilder i sin 
närhet (Strommen & Mates, 2004). Om barnet inte har läsande förebilder i hemmet blir 
lärarens roll som läsande förebild ännu mer relevant för elevens framtida läsintresse.  
Rollen som förebild kan med fördel användas för att skapa läsintresse hos elever. Att man 
som förebild och läsare blir berörd av texter och visar känslor av en bok kan göra att 
eleverna reagerar och förhoppningsvis upptäcker litteraturens magi. Då en lärare visar sig 



som människa och inte bara som en ämbetsroll, så kan effekten vara mycket positiv både för 
synen på läraren och det ämne han/hon undervisar i (Brodow 2005:53).  
 
 

3.4 Arbete för läslust i skolan  
I skola, på bibliotek och på internet sker många läsfrämjande aktiviteter. Läsprojekt som En 
läsande klass (En läsande klass, 2016), vilket grundats av pedagogen och 
barnboksförfattaren Martin Widmark, är ett exempel på ett populärt läsprojekt som handlar 
om att stimulera till läsning och förbättra läsförståelsen för barn i skolan. På hemsidan finns 
färdiga lektionsplaneringar, lärarhandledningar och texter för att lärare ska kunna arbeta 
med läsning på ett givande sätt. Ett annat exempel på läsprojekt som kan nås på internet är 
Barnens bibliotek vilket grundades av Katarina Dorbell. Projektet, som grundades 1996, 
startade för att det skulle bli lättare för både elever och lärare att hitta passande böcker. 
Innehållet består av boktips, länkar till bibliotek och en bokchatt där man kan diskutera 
böcker (Barnens bibliotek). Ett projekt som är en del av Barnens bibliotek är Bokjuryn där 
klasser anmäler sig till att tävla om att läsa flest böcker (2000). Priserna i tävlingen är en 
klassuppsättning av kapitelböcker, faktaböcker, iPads eller E-böcker. Bokjuryn skickar ut 
böcker till klasserna som medverkar i projektet och syftet med bokjuryn är att få elever att 
läsa fler böcker.   
 
Skolbibliotek har också en viktig roll för elevers läsande (Chambers, 1994). Eftersom 
skolbibliotek ofta är underbudgeterade måste skolan se till att varje enskild bok blir synlig. 
Då har man som elev största möjliga chans att hitta en bok som passar (Chambers, 1994). 
Många skolor och bibliotek har bokprat syftar till att skapa intresse för läsning genom att 
presentera en bok för en målgrupp som boken kan passa för - i hopp om att elever ska vilja 
läsa boken. Det finns flera begrepp som liknar varandra när man talar om bokprat. Därför 
tydliggörs här skillnaden mellan bokprat och boksamtal. I boken På tal om böcker 
(Bibliotekstjänst, 2005) definieras bokprat som samtalet innan eleverna läst boken och 
boksamtal som samtalet efter eleverna läst boken. Bokpratet har som syfte att väcka ett 
intresse hos barnen att vilja läsa boken som presentras. Boksamtalet har däremot som syfte 
att reflektera, bearbeta och samtala om en bok som lästs ut (Bibliotekstjänst, 2005).  
Ett författarbesök i skolan ska vara höjdpunkten på ett långt arbete med författarens böcker. 
Både före och efter själva besöket ska eleverna läsa och arbeta med böckerna genom 
boksamtal eller utställning. Författarbesöken har positiva effekter på elevernas läslust 
(Chambers, 1994).  

 

3.5 Läsning för fortsatt läslust  

Då eleven knäckt läskoden är det viktigt att läsningen automatiseras - att läsning blir en rutin 
som är en självklar del i barnets vardag. När läskoden knäckts ska eleven börja ta sig an 
böcker på egen hand. Det är viktigt att eleven finner läslust för att möjliggöra det forsatta 
arbetet. Man bedömer att ett barn måste ha läst 12 000-20 000 sidor för att uppnå 
godtagbar läsförmåga (Fylking, 2003). Lästiden, alltså hur mycket tid som barnet faktiskt 
läser, är den viktigaste faktorn för god läsmiljö. Utan lästid kan barnet inte utveckla sitt 
läsande (Chambers, 1994). Lästiden i skolan bör vara så lång tid som ett barn orkar behålla 
koncentrationen - och sedan lite till (Chambers, 1994). Läsningen ska vara ostörd och 
sammanhängande och ske på utsatt tid. Det ska inte vara ett tillfälle för läraren att gå 



igenom arbeten med vissa elever eller en syssla som endast utförs då det är tid över 
(Chambers, 1994).  
 
Tystläsningens effektivitet är beroende av många faktorer: lärarens kompetens och 
läsintresse, klassrummets utformning samt elevernas läsvana. Även tyst läsning är en 
vanesak: läraren kan inte förutsätta att det plötsligt går att införa tyst läsning om inte 
eleverna är vana vid det (Chambers, 1994).   
 
Enligt den internationella studien PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) ägnas cirka en femtedel av 
undervisningen i årskurs fyra åt läsaktiviteter. Då är all sorts läsning inräknad. Genom att 
delta i högläsning bildas det som Vygotskij kallar potentiell utvecklingzon alltså att barnet lär 
sig läsa med den, och genom att efterlikna den, som redan kan (Chambers, 1994). Lärare 
använder sig av högläsning för att barnet ska lära sig läsa. Vad som dock är viktigt är att inte 
överge högläsningen då barnet lärt sig att läsa. När läskoden knäckts behövs högläsningen 
ännu mer: när barnet lärt sig läsa behövs det läsande förebilder för att erövra lusten att läsa 
(Körling, 2003). Högläsningen har även en social funktion då de som läser tillsammans 
upplever en gemenskap. Läsarna stiger tillsammans in i fantasins värld och samtidigt skapas 
en fysisk gemenskap då man kurar ihop tätt intill varandra (2003). Högläsningen ger barn 
den gemensamma upplevelsen och ger också möjligheten för barn att skapa inre bilder av 
texter (Löthagen & Staf, 2009). Högläsning ger en gemensam upplevelse och barnet får 
chans att ta dela av en berättelse som barnet annars inte skulle kunna ta del av (Prage & 
Svedner, 2008). Läraren eller annan vuxen exemplifierar hur läsning går till på grund av 
intonation och inlevelse och barnet skapar inre bilder.  
 
Det behövs högläsning för att eleverna ska få uppleva vitsen med läsning (Edlund, 2005). Att 
en engagerad vuxen läser en bok för barnet som barnet uppskattar kan bidra till en 
upplevelse där barnet inser poängen med bra böcker.  
 
Effekten av elevens läsning i skolan påverkas även av elevens läsförmåga. Om eleven har 
lässvårigheter blir lässtunden inte lika givande som för de andra eleverna. En studie som Tal - 
och Punktskriftbiblioteket initierade visar på ökat läsintresse och läsförmåga vid användning 
av talböcker. Detta var speciellt positivt för elever med lässvårigheter. Exempelvis pekar 
studien ut att eleverna tyckte att det var speciellt positivt att ha möjlighet att ta del av de 
böcker kamraterna läser (Bergman, 1995).  
 
Även platsen för själva läsningen har betydelse (Chambers, 1994). Det ska vara en utvald, 
bekväm och tyst plats dit elever kan gå för att läsa utan att bli störda. Detta leder till att 
själva läsningen får ett värde.  
 

I denna studie används begreppet läslust då en person finner glädje och lust i att läsa 
skönlitterära böcker. Läsning har många positiva effekter. Språket, ordkunskapen, 
identitetsskapandet och fantasin är faktorer som främjas av läsning.  Forskning visar att de 
barn som får läsvanan med sig hemifrån, ofta läser mer. Förutom föräldrarna kan även andra 
fungera som läsande förebilder, däribland spelar läraren en viktig roll. Läsklimatet i 
klassrummet har stor inverkan på hur eleverna i framtiden kommer se på läsning. 
Högläsning, tyst läsning, boksamtal, biblioteksbesök, läsprojekt och författarbesök är några 
av de väl beprövade metoderna för att främja elevernas läslust. Dessa ovannämnda aspekter 



av läsning kommer i denna studie användas för att förstå lärares syn på läsning och för att 
förstå hur lärarna sedan omsätter synen i sitt praktiska läsarbete. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Metod  
Nedan presenteras vår metod för studien där förklararingar för val av både respondanter 
och val av tillvägagångssätt för insamling av data beskrivs.   

 

4.1 Urval  
De medverkande i studien är utvalda för att de undervisar och är utbildade i ämnet svenska i 
mellanstadiet och för att de visade intresse genom e-mail att medverka i studien. För att tid 
skulle finnas för noggrann bearbetning av material och noggrann analys av resultat blev 
antalet intervjuer begränsat till tre stycken: tre lärare där två stycken var verksamma på 
samma skola.  
De intervjuade var alla legitimerade lärare i årskurserna 4-6 i en stad i Mellansverige. 
Samtliga lärare undervisade i svenskämnet och var ämnesbehöriga i svenska. Lärare 1 hade 
jobbat i sex år som lärare och var utbildad till matematik- och svensklärare för årskurserna F-
6. Lärare 2 hade jobbat i 16 år och var utbildad till svenska-, SO- och engelskalärare i 
årskurserna 1-7. Lärare 3 hade jobbat i 14 år och var lärare i svenska och SO för årskurserna 
1-7.  

 

4.2 Val av metod  
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att ta reda på 
hur lärare i årskurserna 4-6 förhåller sig till läslust och läsfrämjande arbete i skolan. 
Intervjuerna var halvstrukturerade för att möjliggöra för följdfrågor om intressanta aspekter 
som kommer upp under intervjuns gång. Intervjuerna hade dock några färdigt formulerade 
frågor, då intervjuerna skulle ta samma riktning. Det var nödvändigt att intervjuerna tog 
samma riktning för att få möjlighet att jämföra intervjuerna med varandra och samtidigt 
säkerställa att de ämnen som faktiskt behövde diskuteras, faktiskt frågades om. De färdigt 
formulerade frågorna fungerade dock endast som ett stöd under själva intervjun, då det 
hände att den intervjuade svarade något som var intressant att höra mer om.   
Tre intervjuer hölls under en veckas tid i en stad i Mellansverige. Intervjuerna varade i 45-60 
minuter. Uppvärmningsfrågor som: Hur länge har du jobbat som lärare? fick inleda 
intervjuerna för att få lärarna att känna sig bekväma med situationen. Genom att inleda med 
denna typ av lätta frågor skapas god stämning innan de mer komplexa frågorna ställdes. 
Senare i intervjun behandlades de frågor som kan problematiseras och analyseras. Dessa 
frågor var öppna för att ge utrymme för öppna och otraditionella svar. I slutet ställdes 
frågan: Har du något mer du skulle vilja tillägga? för att ge lärarna chans att reflektera 
ytterligare om sina tankar om läslust som inte kommit upp under samtalet. Samtliga 
intervjuer transkriberades innan analys.  

 

4.3 Reflektion över metod  

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer valdes för att besvara frågeställningarna. Sådana 
intervjuer har som syfte att ta del av intervjupersonens livsvärld för att sedan tolka dess 
innebörd (Kvale, 2014). Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 
privilegierat inträde till människors upplevelse av den levda världen, menar Kvale i boken 
Den kvalitativa forskningsintervjun (2014:46). En utformning av en intervjuguide skedde som 
stöd för intervjuerna. En sådan guide inte behöver innehålla färdigt formulerade frågor, 
vilket intervjuguiden till viss del ändå gjorde, för att säkerställa att alla relevanta 



ämnesområden togs upp (Trost, 2010). 
 

Intervjun går att anpassa efter situationen, vilket gör intervjun till en flexibel metod 
(Eliasson, 2010). Den kompletterande följdfrågans har positiv verkan för den djupare 
förståelsen (Kylén, 2004). Genom att ställa de rätta följdfrågorna kunde mer information 
inhämtas och fler tankar synliggöras. Intervjuns upplägg tog inspiration från Kvale (2014) och 
det han benämner tratteknik. Tratteknik är en intervjuteknik där intervjuaren inte är lika 
öppen med att redovisa syfte som i en vanlig intervju. Intervjun inleddes med det 
kringgående angreppssättet genom att den inte började med frågor som direkt kunde 
kopplas till frågeställningarna, med hopp om mer öppna eller rent av oväntade svar. Vidare 
ställdes frågor om informantens syn på hur läslust skapas, direkt kopplade till 
frågeställningen.  
 
Nackdelen med att hålla intervjuer är att det är tidskrävande (Fredriksson & Taube, 2012) 
och kräver mycket efterarbete, men fördelen är att information som annars inte hade 
uppkommit i en strukturerad enkät kan framkomma. Vidare finns även nackdelar med den 
spontana intervjun (Trost, 2010). Då en intervju sker med spontana frågor och icke färdigt 
formulerade frågor, kan det från intervjuaren i stunden uppstå formuleringar eller tonfall i 
rösten som avslöjar vilket svar som förväntas. Studien var dock beroende av en spontan 
intervju, då området är så pass stort och därför genererar många olika sorters svar som 
kräver följdfrågor.   
 
Intervjun ska ske på sådan plats att intervjupersonen känner sig trygg och att intervjun inte 
blir avbruten (Trost, 2010). Valet föll därför på att ha intervjun på intervjupersonens 
arbetsplats. Intervjun spelades in. Det finns många positiva fördelar med en inspelning. 
Under intervjun kan intervjuaren helt ägna sig åt att lyssna och inte anteckna och efteråt kan 
intervjun lyssnas på många gånger (Trost, 2010). En nackdel med inspelning i en intervju är 
att alla inte känner sig bekväma med att bli inspelade. Därför informerades de intervjuade 
om inspelningen.   
 
Omfattningen av denna studie genererar inte - och gör heller inget anspråk på att generera - 
ett resultat som kan sägas representera lärares generella uppfattning och arbete med 
läslust. Med denna studie som grund kan inga generella slutsatser om lärares attityder till 
läsning eller deras metoder med syfte att stimulera elevers läsning dras. Denna studie avser 
endast att studera de utvalda lärarnas perspektiv på hur läslust skapas och deras 
läsfrämjande arbete. För detta ändamål är en kvalitativ studie mest lämplig och här blir en 
djupdykning i enskilda lärares arbete mer intressant än ett generaliserbart, kvantitativt 
resultat.   

 

4.3.1 Etiska överväganden  

Att göra en studie kräver att man grundligt beaktat de etiska kraven på en vetenskaplig 
studie. Enskilda individers medverkan i en studie kräver aktsamhet från författarens sida. 
Nedan redogörs dessa överväganden.   
När mail skickades ut till lärare i olika skolor för att hitta potentiella intervjudeltagare, var 
det enligt informationskravet skrivit i mailet att det är helt frivilligt att delta och att man 
under arbetets gång kan avbryta medverkan om man vill - även om intervjuerna redan är 
gjorda. Dessutom informerades tydligt om i vilket forum studiens genomförs (självständigt 



arbete på universitetet), syftet med intervjuerna och vad som ska undersökas. 
Intervjudeltagaren behöver veta varför undersökningen genomförs för att kunna ta ställning 
till sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att alla deltagare 
måste visa samtycke innan studiens intervjuer genomförs. Eftersom deltagare under 18 år ej 
deltar i studen behövdes ej inhämtandet av vårdnadshavarens samtycke, utan 
intervjudeltagaren i fråga får själv ta ställning till sin egen medverkan. Genom förfrågan om 
att delta i studien kunde mottagaren själv besluta om sin medverkan utifrån informationen 
och förutsättningarna för studien som beskrevs i mailet (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
I uppsatsen nämns ingen information om deltagarna i studien i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Detta kräver att informationen om deltagarna i studien inte ska vara 
tillgänglig för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Därför kommer vår information förvaras 
på ett sådant sätt att ingen annan kommer att kunna ta del av informationen. Det enda som 
berättas om lärarna som har deltagit i vår undersökning är att samtliga är behöriga lärare i 
ämnet svenska i mellanstadiet i en stad i Mellansverige, men namnet på någon av skolorna 
nämns ej. Lärarna benämns i uppsatsen som Lärare 1, Lärare 2… o.s.v. för att kunna 
kategorisera intervjusvaren. Informationen som använts i studien kommer ej användas i 
andra syften eller i andra studier enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Både i 
mailet om förfrågan om medverkan och vid intervjutillfällena informeras deltagaren om 
detta.  

 

4.3.2 Validitet  

Validitet är metodvalets relevans i relation till studiens forskningsfrågor. En studie med 
validitet undersöker det den är avsedd att undersöka (Trost, 2010). För att uppnå detta 
valdes därför att förklara hur forskning definierar begreppet läslust under avsnittet tidigare 
forskning och där precisera vad som menas med begreppet läslust i just denna studie.   
För att på bästa sätt besvara frågeställningarna, valdes att hålla intervjuer enbart med 
yrkesverksamma lärare och inte fokusera på andra forum som arbetar läsfrämjande med 
läslust. Skapandet av validitet i studien kräver ett noga övervägande över huruvida valet av 
metoden överensstämmer med studiens syfte. För att besvara studiens frågeställning krävs 
en djupdykning i enskilda lärares arbete. Ett fåtal intervjuer lämpar sig därför för denna 
studie, då en kvantitativ studie skulle vara mer lämplig för generaliseringar och jämförande. 
Intervjun möjliggör för lärarna att definiera vad läslust är och hur läslust kan synliggöras, 
men svårigheten med att intervjua enskilda lärare om deras arbete för läslust är att lärarna 
kan definiera läslust olika vilket påverkar intervjuns utfall.   

 

4.3.3 Reliabilitet  

Genom att intervjua lärare om deras syn på läslust och arbete med läslust får man reda på 
hur läraren resonerar kring sin egen verksamhet. Dock finns det en mängd andra faktorer 
som påverkar elevernas läslust och läsförmåga och man måste därför hålla sig skeptisk till 
lärarnas egen syn på vad de anser är effektiva läsfrämjande metoder. Läraren kan anse sig ha 
funnit ett sätt som fungerar i klassen men som inte alls skulle fungera i ett annat 
sammanhang med andra förutsättningar (Fredriksson & Taube, 2012). Elevernas läsvanor 
kan påverkas av tidigare kunskaper, social bakgrund och motivation. Det kan därför vara 
svårt för läraren att bedöma sin verksamhet samtidigt som hänsyn ska tas till dessa faktorer 
(Fredriksson & Taube, 2012:45)  



 
Alla studier har inte som syfte att visa hur det ser ut generellt, utan visa hur det kan se ut - 
oavsett hur vanligt eller ovanligt det är (Fredriksson & Taube, 2012). Studien skulle inte få 
samma resultat om intervjuerna skett på andra skolor eller andra lärare, men med denna 
studie studeras hur synen på läslust och arbetet med läslust kan yttra sig hos ett axplock av 
lärare. Vår studie visar alltså exempel på hur synen på och arbete för läslust kan se ut.  
Det skulle kunna ifrågasättas om studien är reliabel när tre individer intervjuas som kanske 
har helt olika relation till ämnet (Ejvegård, 2003). Dock undervisar samtliga lärare i studien i 
svenskämnet, utgår från samma uppdrag, samma styrdokument och samma plikt och bör 
därför ha samma formella utgångspunkt i sin läsundervisning. I läroplanens syftesbeskrivning 
för ämnet svenska, som alla lärare har i uppdrag att följa, står det: Undervisningen ska 
stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (Skolverket, 2011). Lärarna hade även i 
intervjutillfället samma förutsättningar i och med att de fick svara på samma frågor, på sin 
egen arbetsplats och inom samma tidsram.  
 
Dock ska det poängteras att de faktiska förutsättningarna ohjälpligt kan skilja sig åt vad gäller 
andra förhållanden. Även om man arbetar utifrån en och samma läroplan kan exempelvis 
den lokala kursplanen, rektors prioriteringar, ekonomiska realiteter och de fysiska 
förutsättningarna (lokaler, närhet till bibliotek etc) se olika ut på olika skolor och därmed 
styra den enskilda lärarens möjligheter och förutsättningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Resultat  

 

5.1 Tabell 
 
Resultatkapitlet inleds med en tabell med syftet att sammanfatta utfallet av intervjuerna. 
 

 

 Lärare 1  Lärare 2  Lärare 3  

Sammanlagd tid 
reserverad för tyst- 
samt högläsning per 
vecka.  

Cirka 75 minuter.  Cirka 80 minuter.  Cirka 110 minuter.  

Lärares syn på 
läsningens effekter.  

Ökad 
koncentrationsför-
måga, ordförståelse, 
ordförråd. Avkoppling.  

Förståelse för omvärlden och 
andra människor.   

Avkoppling.  

Avkoppling, upplevelse 
genom inre bilder, 
fantasiskapande. 
Ordförståelse och 
ordförråd.  

Lärares syn på hur 
läslust skapas. 

Genom läsande 
förebilder i sin 
omgivning. 

Genom aktivt arbete mes 
läsförståelse, variation och 
aktualisering i de 
läsfrämjande aktiviteterna. 

Genom att i tidig ålder få 
upptäcka läsning läsning 
som en lustfylld aktivitet. 

Omsättning av syn 
på hur läslust skapas 
i didaktiska val. 
 

 
 
 

Boktips av 
klasskamrater, lärare, 
eller bibliotekarier. 

Kombination av olika 
läsfrämjande aktiviteter samt 
integrering av aktuella 
samhällsfrågor i läsaktiviteter. 

Mysiga och roliga 
lässtunder där elevernas 
egna intressen får styra 
bokvalen. 

 

Nedan besvaras frågeställningarna utifrån intervjuerna. Först redovisas resultatet av lärarnas 
syn på läsningens positiva effekter. Därefter redovisas lärarnas syn på hur läslust skapas och 
sedan hur lärarna omsätter sin syn på hur läslust skapas i sitt läsfrämjande arbete. 
 

5.2 Lärares syn på läsningens effekter  

 
Lärarna verkar till stor del ha genomtänkta idéer om läsning och dess effekter. De är överens 
om att läsning ger positiva effekter för barnet och dess utveckling. Om högläsningens 
effekter har lärarna endast positiva upplevelser att redovisa. Likaså om tyst läsning, även om 
man kan ana att samtliga lärare är en aning kritiska till skönlitterär tyst läsning i klassrummet 
eftersom de är osäkra på om eleverna faktiskt läser. Många olika idéer om läsningens 
inverkan kom upp under intervjun. Speciellt det ökade ordförrådet och den generella 
språkutvecklingen betonas som de största positiva effekterna.  
Lärare 3 uttrycker en förmodan om att läsning är bra för utvecklandet och bevarandet av 
fantasin. De talar alla tre om liknande begrepp: förståelse för omvärlden, sätta sig in i andras 



tankar och uppleva äventyr. Lärarna anser att läsning är bra för förståelsen av omvärlden. 
Genom boken får barn chans att sätta sig in i andras tankar och uppleva något de inte gör i 
verkliga livet. Lärare 2 tycker att läsningens viktigaste funktion är att fostra demokratiska 
medborgare: det är genom läsning man kan ta del av och förmedla information. Läraren 
använder även boken som ett hjälpmedel för att ta upp viktiga ämnesområden med eleverna 
där flyktingfrågor och vänskap är några av ämnena som kommer på tal.   
 
Lärarna anser att läsning skapar ett lugn hos eleverna. Dock använder de sig av tyst läsning 
på morgonen med motiveringen för att komma igång. Detta kan tyckas vara en aning 
motsägelsefullt. En av lärarna motiverar morgonläsningen med att den behövs för att sätta 
igång hjärnan. Med utgångspunkten att läsning skapar ett lugn skulle läsning kanske mer 
lämpa sig då eleverna är uppjagade och har mycket överskottsenergi, till exempel efter en 
idrottslektion eller en längre rast. Uttryckssättet ska snarare tolkas som att lärarna menar att 
de väljer att börja dagen med läsning då detta är ett sätt för eleverna att komma i 
skolstämning, fokusera och förstå att det är dags att börja arbeta. Lärare 1 tycker att läsning 
även är en bra metod för att lära barn att koncentrera sig en längre stund.  
Förutom ordförståelsen, ordförrådet och ett allmänt rikare språk nämner även två av lärarna 
att läsning bidrar till att eleverna blir bättre skribenter. Speciellt vid högläsning påtalar 
lärarna att elever utvecklar vokabulär då de vid högläsning får tillgång till djupare texter med 
svårare ord, vilka de på egen hand inte skulle kunna ta del av. Lärarna talar om samtalets vikt 
vid högläsningen. Enligt lärare 1 ger samtalet tid till reflektion. Lärarna påtalar att det krävs 
samtal vid skönlitterär läsning för att får ut mer av läsningen – vilket i sin tur ger ännu mer 
positiva resultat.   
 

5.3 Lärares syn på hur läslust skapas  
 

5.3.1 Att skapa läslust genom läsande förebilder  

De tre intervjuade lärarna anger alla läsning som ett intresse de själva tycker om att ägna sig 
åt. De poängterar dock att det mestadels är på loven de hinner ägna så mycket tid till läsning 
som de vill. Även om de intervjuade lärarna själva intresserar sig för läsning påpekar samtliga 
vid något tillfälle under intervjun att de upplever svårigheter med att föra över sitt eget 
läsintresse på eleverna. Tidsbrist är ett stort hinder, menar de. Eftersom lärarna behöver 
utnyttja den tysta läsningstiden för till exempel provrättning, hinner de sällan läsa själva när 
eleverna läser.  
 
Utifrån det lärarna berättar om den tysta läsningstiden kan förstås att de ser relevans i att 
visa sig som en läsande person, även om de inte själva nämner uttrycket en läsande förebild. 
En av lärarna uttrycker en förmodan om att det skulle vara positivt att statuera exempel. 
Dock läser ingen av lärarna regelbundet när eleverna läser tyst, även om de alla verkar tycka 
att det skulle vara en bra metod. Lärare 1 vill att eleverna ska uppleva läsning som något 
klassen gör tillsammans, där även läraren är inkluderad i den läsande gemenskapen. Vidare 
poängteras att det lättaste sättet att skapa läslust hos eleverna torde vara att visa sig själv 
som en läsande person som anser att läsning är roligt. Det smittar av sig på eleverna och 
eleverna gör som läraren gör. Lärare 2 påpekar att det inte känns bekvämt eller lämpligt att 
läsa på arbetstid. Därför väljer hon att inte läsa då eleverna läser.  
Lärare 1 försöker visa för sina elever att läraren gillar att läsa. På så sätt tror läraren att 
 eleverna får en förståelse för att det faktiskt är viktigt att läsa.  



 
… Så är det ju liksom: att visar jag att det här ger mig någonting och att jag tycker att 
det är kul. Och att jag tycker att jag kan få ut någonting av det. Så tror jag verkligen 
att de ser det.  

 
Vidare talar läraren om att intresset som visas för eleverna måste vara genuint och att det 
inte går att bara låtsas ha ett läsintresse. När klassen ska tipsa varandra om böcker med 
hjälp av ett redovisningssätt läraren kallar bokfynd, brukar även läraren själv göra ett fynd på 
en bok som förevarande läst och visa det för klassen. På så sätt menar läraren att klassen 
förstår att läsning inte bara är något läraren hittat på att eleverna ska göra, utan att även 
läraren läser och tycker att det är givande. Även lärare 2 nämner att ett bra sätt att visa sig 
själv som läsande förebild är att presentera en bok som läraren läst.   
 
Lärarna nämner i detta sammanhang att författarbesök är bra då eleverna får träffa en 
professionell författare. Författaren blir en förebild för läsning och eleverna blir intresserade 
av böckerna författaren skrivit. Att träffa bibliotekarier är också ett vinnande koncept, menar 
lärarna. Dessa har läst många böcker och kan väcka läslust. Bibliotekarierna blir läsande 
förebilder för eleverna då de på ett inspirerande sätt presenterar böcker.  
 

5.3.2 Att skapa läslust genom läsfrämjande aktiviteter  

Lärare 2 tror att det bästa sättet att skapa läslust är att arbeta med läsning ofta och aktivt. 
Viljan att läsa kommer från vanan att läsa. Läraren talar om att det är viktigt att arbeta med 
texten före läsning för att skapa en förståelse och efter läsning sker ett efterarbete för att 
bearbeta det som lästs. Variation är viktigt och bör därför prägla det läsfrämjande arbetet. 
Variationerna framgår dels i hur arbetet genomförs, men även i valet av böcker de läser i 
klassrummet. Läraren tror att på det sättet fångas alla elever upp, när de får bekanta sig med 
olika sorters texter och genrer. Lärare 2 tror att en regelbunden läsaktivitet i klassrummet är 
vägen till läslust men poängterar även att man inte bör arbeta sönder varje bok utan att 
eleverna ibland bara måste få läsa. Att elevanpassa texterna är viktigt. Lärare 2 ser hellre att 
eleverna läser lättare läsförståelsetexter som de sedan får svara på frågor till, än att de tar 
sig an skönlitterära böcker de inte klarar av.   
 
Att någon engagerar sig i  barnets läsning tror Lärare 2 är viktigt för barnets fortsatta läsning. 
Läraren måste se till att barnet kommer igång med läsningen. En metod som lärare 2 brukar 
tillämpa är att hjälpa eleven att komma igång med boken genom att läsa varannan sida 
tillsammans med eleven.   
 
Lärare 1 försöker på utvecklingssamtalen uppmuntra föräldrar till läsning i hemmet. Denna 
lärare anser att det inte räcker med den läsning som sker i skolan utan läsning måste bli en 
rutin även då eleverna är hemma. Lärare 3 framhäver lästiden som en viktig förutsättning för 
läslusten. Läraren tror dock inte att läsläxor är vägen dit. Om än lite kluven tycker den 
sistnämnda att läsning ska få vara lustfylld och att läsläxor kan göra läsningen till ett måste 
istället för ett intresse. Lärare 2 försöker gå till biblioteket med sin klass regelbundet 
eftersom denna lärare tror att rutin är en väg till ökad läslust. Väl på biblioteket ser läraren 
till att alla elever ska hitta rätt bok genom att de får prata med bibliotekarierna. Att eleverna 
får träffa bibliotekarier, eller experter som denna lärare även kallar dem, tror den 
sistnämnda leder till ökad läslust.    



 
En svårighet med att försöka skapa läslust genom aktivt läsarbete är att de finns de elever 
som är svåra att nå. Två av lärarna nämner lässvårigheter orsakade av dyslexi som en av 
anledningarna. Att använda sig av talböcker tycker de är ett sätt att få dessa barn 
intresserade av böcker. Även andra elever i klassen som Lärare 1 undervisar i får använda sig 
av talböcker då läraren menar att det finns elever som kanske har en oupptäckt lässvårighet. 
Detta tolkas som att läraren anser att den tysta läsningen är mer till för läsupplevelsen än för 
att träna läsförmågan. Hennes avsikt med den tysta läsningen är då att eleverna ska få ta del 
av bokens värld och inte bara läsa för att läsa. Lärare 3 understryker att all läsning är bra 
läsning. Därför tycker läraren inte att det är ett problem att elever väljer faktaböcker istället 
för skönlitteratur. Läraren anser att det är bättre att eleverna läser faktaböcker som 
intresserar dem då de har svårt att hitta skönlitteratur som passar. Läraren märker att 
eleverna ofta dömer böcker efter bokomslaget och inte ger boken en riktig chans. Dessa 
elever går ofta och byter bok och läser sällan ut en bok. Svårigheten att kunna läsa 
koncentrerat tror hon här är det största hindret - eleverna orkar inte koncentrera sig så 
länge att boken hinner blir intressant.  
 
Ett annat hinder för att skapa läslust genom aktivt läsarbete är att det finns de elever som 
tycker att det är jobbigt att läsa. Lärare 1 har inte undervisat sina elever särskilt länge. Därför 
vet läraren ännu inte vilka som tycker att det är svårt att läsa eller vilka som bara tycker att 
det är jobbigt. När läraren får frågan varför eleverna tycker att det är tråkigt, blir svaret att 
de troligtvis inte har lärt sig hur de ska hitta de rätta böckerna och att just därför väljer 
läraren att gå till biblioteket ofta. Detta är något lärare 3 också lagt märke till. Läraren har 
observerat att det finns elever som är skickliga läsare, men som ändå inte uppskattar läsning. 
Därför förmodar läraren att dessa elever endast utvecklat sin läsförmåga men ännu inte lärt 
sig att reflektera över sin läsning. Dessa elever tycker läraren är speciellt svåra att upptäcka.  
De intervjuade lärarna är positivt inställda till högläsning i klassrummet. Det tror att 
högläsning är en form av läsfrämjande aktivitet som med fördel kan användas för att skapa 
läslust. Genom att eleverna får ta del av en bok som de på egen hand inte skulle kunna läsa, 
får gruppen tillsammans uppleva en berättelse. Även här är lärare 2 noga med att betona 
vikten av variation på böckerna klassen läser. 

 

5.3.3 Att skapa läslust genom förutsättningar i tidig ålder  

Lärare 3 tror att läslust ofta utvecklas i de tidiga åren, främst i hemmet. Läraren poängterar 
att om inte föräldrarna tar det ansvar som krävs för att eleverna ska få läslust hemifrån, 
spelar förskolan och skolan en viktigare roll. Denna lärare tror att man bör visa för elever att 
läsning är en upplevelse och att lässtunden kan vara givande och mysig.  
 
Lärarna påpekar föräldrarnas roll när det gäller läsning och skapande av läslust. Lärare 1 
märker att en del elever har lättare än andra att välja böcker på biblioteket. Läraren tror att 
det är ett resultat av att dessa har besökt biblioteket med sina föräldrar och därför är vana 
att navigera på biblioteket och hitta lämpliga böcker. Läraren tycker att det märks vilka 
elever som har föräldrar som engagerar sig i barnets läsning och läraren ser att det är till stor 
hjälp för eleven. Samtliga intervjuade lärare kommenterar att ett stort hinder för läsning är 
att eleverna har svårigheter att hitta rätt bok. De elever som har svårt att hitta en lämplig 
bok ger sällan boken de slutligen valt en ordentlig chans. Läraren märker också att de elever 



som inte besöker bibliotek med sina föräldrar har ett större behov av att besöka bibliotek på 
skoltid - annars kommer inte någon bok att lånas.  
 
Lärare 2 försöker också se till att prata om läsning på utvecklingssamtal. Där tas tillfället i akt 
att tala om hur föräldrarna kan läsa med sina barn i hemmet eftersom läraren tror att 
föräldrarengagemanget är viktigt för elevens läslust. Barnet behöver läsa mycket och då är 
högläsning en strategi till ökad läslust. Även lärare 3 tror att föräldrarnas engagemang spelar 
stor roll för barnets läsutveckling och läslust och har lagt märke till, och bekymras över, att 
föräldrar ofta slutar högläsa för barnet när barnet knäckt läskoden.  

 
Jag tänker också, och det märker jag när jag har samtal med föräldrarna, 
utvecklingssamtal, att när de kommer upp i den här åldern, 11-12, så slutar man ofta 
läsa högt för sina barn. Eller man kanske slutar läsa högt för sina barn redan när dom 
lär sig läsa, men att det kan ju vara så att även om man lär sig att läsa så kanske man 
inte är en så duktig läsare, utan de här lite svårare, tjockare böckerna tar man inte sig 
igenom. Och då kan ju högläsning vara ett bra sätt att faktiskt få ta del av de här 
böckerna även om man själv inte lyckas läsa en så stor, tjock bok. (Lärare 3)  

 
Att barnet inte fått bokens värld presenterad för sig hemma är ett stort hinder för barnets 
läslust enligt samtliga intervjuade lärare. Att ha tillgång till den fysiska boken har ett värde i 
sig, men samtidigt spelar föräldrarnas inställning till boken stor roll. Samtliga lärare har även 
märkt att de elever som redan är duktiga läsare vill läsa mer och vice versa. Lärare 3 har dock 
noterat att de svagare läsarna faktiskt kan finna läslust, särskilt när de upptäcker en ny 
passande genre. 
 

5.4 Hur lärare omsätter synen på läslust genom didaktiska val   

 

5.4.1 Läsverksamhet i klassrummet  

Under intervjuerna funderade lärarna länge när frågan ställdes om hur mycket tid som läggs 
på tyst läsning. Ingen av lärarna hade på rak arm ett svar på hur mycket tid de avsätter för 
tyst läsning. Detta visar på en skolverksamhet där de egentligen inte vet hur stor del av 
undervisningstimmarna i svenska som läggs på just läsning. En orsak till detta kan vara att 
eleverna ofta får läsa tyst när de blir klara med en uppgift och därför varierar det hur mycket 
tid eleverna ägnar åt läsning under en vecka. Ändå anser lärarna att de tycker att tyst läsning 
är viktigt och två av tre lärare anser att de har tillräckligt mycket tid för tyst läsning i 
svenskundervisningen (se tabell 6.1.1). De menar att de själva förfogar över sina 
undervisningstimmar och lägger därför den tid de anser behövs för läsning. Endast en av 
lärarna (Lärare 1) menar att det skulle vara bra att läsa ännu mer i skolan och preciserar det 
även till att 20 minuter läsning per dag skulle vara bra. Men det tar så mycket tid menar 
läraren samtidigt. Detta kan tolkas som att lärarna tvingas nedprioritera läsning i 
undervisningen på grund av tidsbrist, trots tron på läsningens positiva inverkan.  
 
Lärare 1 beskriver att det blir ungefär 30 minuter tyst läsning i veckan. Lärare 2 uppskattar 
det till 50 minuter i veckan. Lärare 3 väljer att ha tyst läsning ungefär 60 minuter i veckan, 
men är skeptisk till om den tysta läsningen verkligen ger något. Läraren menar att forskning 
visar att tyst läsning i skolan inte ger så mycket om syftet med läsningen är att bli bättre 



läsare eller få bättre läsförståelse. Lärare 3 är följaktligen den som har mest tyst läsning i 
veckan trots att hon är skeptisk till om den tysta läsningen gynnar eleverna (se tabell 6.1.1).  
Lärare 3 beskriver ett problem med tystläsningsstunden. Läraren berättar att vissa elever 
endast använder tiden till att byta bok och när läraren då uppmanar dem att ge boken en 
chans så säger de alltid att de inte gillar den. Lärare 3 menar: Det är en utmaning. Att faktiskt 
få dem att faktiskt inse att den kan bli bra även om den inte riktigt har kommit igång än 
riktigt. Lärare 1 berättar att eleverna kan säga: Måste jag?, Jag har ingen bra bok, Det är 
bara jobbigt (Lärare 1). Lärarna menar att här måste vuxna vara närvarande och hjälpa barn 
att hitta rätt böcker, presentera böcker som kan vara intressanta för barnen och engagera 
barnen i läsning. Lärarna beskriver även variationen av läsning som ett vinnande koncept. 
Det behövs en blandning av högläsning, tyst läsning, läsning av korta texter och 
läsförståelseövningar för att få goda läsare.   
 
Mycket av den tysta läsningen sker när eleverna blivit färdiga med en uppgift och inte har 
något att göra eller när det är en liten stund kvar av lektionen och en ny uppgift inte hinner 
påbörjas. I alla dessa fall blir den tysta läsningen en reservuppgift eller en uppgift att ge 
eleverna när det finns tid över.   

 
Vi har mycket läsning direkt på morgonen, inte varje dag, men direkt på morgonen 
och sen kan det finnas med som en aktivitet liksom när man gjort färdigt ett jobb kan 
man få välja tyst läsning bland andra saker. (Lärare 2).   

 
En av lärarna reflekterar dock över om detta är ett lyckat arbetssätt när frågan ställdes om 
vilka metoder som fungerar för att skapa läslust. Läraren menar att läsningen oftare borde 
ges som en riktig skoluppgift:   

 
Ja men alltså att göra det aktivt på något sätt… Så att det blir som ett levande jobb 
och inte bara något som liksom, vilket jag också i och för sig använder mig av, att 
göra när man har gjort klart, att det är någonting som är viktigt liksom. Att det blir 
som ett riktigt jobb.  

 
I intervjuerna ser man att lärarna i första hand ser på tyst läsning som ett roskapande 
verktyg. Om klassen får läsro blir det en lugn stund på dagen. En lärare (lärare 1) nämner att 
läsning används för att bryta av mitt i en lektion. Vid detta tillfälle blir då läsningen spontan 
och syftet med läsningen blir att byta aktivitet, göra något annat och få lite lugn och ro. 
Såhär svarade lärare 3 på frågan om varför tyst läsning finns med i svenskundervisningen:  

 
...det kan också vara ett sätt, som jag sa, att skapa ett lugn att jag märker att nu.. nu 
har dom jobbat med den här andra uppgiften i 40 minuter och de har inte riktigt 
orken att liksom skriva mer eller vad det nu kan vara, att man märker att då att vi bör 
bryta av här. Ja men vi tar tyst läsning nu sista stunden och det kan var en ganska 
skön stund, att dom inte orkar jobba så mycket mer. Bara sitta och läsa - det är 
ganska avkopplande för alla.  

 
Högläsning används gärna och med stor behållning på samtliga skolor. Alla intervjuade lärare 
berättade vid intervjutillfället entusiastiskt om handlingen i sina respektive 
högläsningsböcker de läser just nu och samtliga lärare uppfattar högläsningen som något 



som fungerar, något som fångar klassens uppmärksamhet och en stund som eleverna 
uppskattar. Lärare 3 berättar om en ny högläsningsbok som är mycket uppskattad av barnen. 
Läraren konstaterar: Den är ganska rolig också, så man ser elevernas leenden när man läser. 
Lärare 3 upplever sig ha skapat läslust hos sina elever. De tycker att det är roligt när stunden 
för högläsning kommer.  
 
Lärare 1 har ungefär 45 minuter högläsning i veckan med sina elever, men påpekade: Jag 
önskar att jag kunde ha det varje dag, men det har det inte blivit. Lärare 2 uppskattar att det 
blir ungefär 30 minuter högläsning i veckan, men påpekar att det ser olika ut olika perioder. 
Lärare 3 har ungefär 45-60 minuter högläsning i veckan och nämner att det ser lite olika ut 
beroende på hur schemat ligger och vilken klass man har. Trots att alla lärare påpekar vikten 
av högläsning och dess positiva effekter varierar tiden för högläsning.  
 
Det verkar vara populärt att använda högläsning som del av ett ämnesintegrerat tema. En av 
lärarna läser Kompassresan av Helena Bross med sina elever. De arbetar med Sveriges 
geografi på geografilektionerna och läser Bross’ roman på både svensklektioner och 
geografilektioner. En annan lärare valde en skönlitterär bok om en flyktingpojke för att 
sedan på lektionerna i samhällskunskap kunna diskutera flyktingpolitik och vad som händer i 
världen idag. Lärarna använder alltså inte bara läsning i svenskämnet för att skapa läslust, 
lugn och ro och för att ge elever möjlighet att börja tycka om läsning - utan också för 
kunskapsinhämtande i andra ämnen. De väljer medvetet en högläsningsbok som en del av 
ett tema. Läsningen blir något lustfyllt samtidigt som eleverna lär sig om Sveriges geografi 
eller kan sätta sig in i hur det kan vara att komma till Sverige som flykting. Genom att 
ämnesintegrera högläsningen blir den inte koncentrerad till endast svenskämnet utan 
används under lektioner i de andra ämnena också. Lärare 3 nämner att det kan fördjupa 
elevernas kunskaper i ämnet om man väljer en bok att högläsa utifrån kunskapsområdet 
man arbetar med. Vidare menar lärare 3 att det inte bara gynnar svenskämnet utan även 
gynnar det andra ämnet man arbetar med då man blandar historieböcker med 
skönlitteratur. Läraren säger: att det inte bara blir dom här lite tyngre faktaböckerna utan 
jag tror att det också bra att det också blir dom här roliga… (syftar på historisk 
skönlitteratur).   
 
Många av lärarna nämner att de hört att forskning visar att barn gynnas av att deras 
föräldrar högläser hemma. Därför arbetar lärarna aktivt med att försöka få föräldrar att 
engagera sig i barnets läsutveckling. Alla tre lärarna nämner att de på utvecklingssamtal och 
föräldramöten brukar försöka uppmuntra föräldrar att fortsätta att högläsa hemma för sina 
barn.   
 

5.4.2 Läsfrämjande verksamhet utanför klassrummet  

Alla skolor som besöktes använder sig av biblioteksbesök som en del av läsfrämjandet i 
svenska. De intervjuade beskrev att de gärna tar hjälp av bibliotekarierna eftersom de är 
experter på skönlitteratur för barn och lättare kan hitta något som passar barnet bra. De är 
ju duktiga och har läst alla böcker, menar lärare 3 under samtalet om biblioteksbesöken. Alla 
lärare berättar att klasserna går till biblioteket ungefär en gång i månaden för att eleverna 
ska få låna böcker, men även för att bli inspirerade och vilja läsa mer. På biblioteket får 
eleverna möjlighet att bekanta sig med olika böcker, inspireras och motiveras. Lärare 3 



berättar om sin högläsningsbok Gangsterfarmor som är en bok från ett bokprat på 
biblioteket där klassen efteråt fick välja vilken bok de ville ha med sig som högläsningsbok.  
Lärarna hade även varit på bokprat på bibliotek med sina elever och upplever det som 
positivt när eleverna får vara med på bokprat. Ofta lånar de med sig böcker hem som 
bibliotekarien har pratat om (Lärare 2). Lärare 1 beskriver också bokpratet som en mycket 
givande aktivitet:   

 
Det är ju guld värt när dom står och presenterar de här nya böckerna, och verkligen 
liksom, alltså dom säljer ju in böckerna så otroligt bra, så att eleverna… Sist jag var 
där, då var det verkligen såhära: (gestikulerar) - bara flög på böckerna! Och vissa 
böcker är fortfarande kö på liksom för att de verkligen vill läsa dem.   

 
Läraren beskriver bokpratet som givande då eleverna visar stort intresse för böckerna både 
på plats på biblioteket men även efteråt genom att stå i kö för att få läsa böckerna.      
Lärarna upplever att boktips av klasskamrat, lärare eller annan vuxen är en metod som ger 
resultat. Genom att en kompis säger att boken är bra, eller berättar något ur boken, skapas 
ett intresse för att få veta mer. Genom att inte berätta slutet på boken tvingas barnet att 
läsa hela boken för att ta reda på hur den slutar. Därför väljer lärarna att anordna olika 
former av boktips i klassrummet.  
 
Barnen dömer boken efter dess omslag. Lärare 1 berättar att hon därför brukar prata med 
sina klasser om utseendet och omslag på böcker. Läraren tar fram exempel på böcker och 
sedan samtalar de i klassen gemensamt om vad de tror att boken ska handla om och varför 
en framsida kan göra att man vill läsa en bok eller inte vill läsa en bok. Vad fångar en läsare? 
Det är viktigt att prata om detta, anser Lärare 1, eftersom 11-åringar är snabba på att 
avfärda en bok med en tråkig framsida.  
En av lärarna (Lärare 1) nämner en metod som kallas Bokfynd som haft stor framgång för att 
stimulera elevernas intresse för böcker. Bokfyndsmetoden innebär att eleverna får läsa 
varsin bok och sedan på valfritt sätt redovisa boken för klasskamraterna. Syftet är att de ska 
sälja in boken, så att deras klasskamrater ska vilja läsa boken. Redovisningarna sker oftast 
under en heldag, som de kallar Bokfyndsdagen. Redovisningarna kan se väldigt olika ut: vissa 
berättar, vissa gör en utställning om boken, vissa gör en dramatisering, vissa målar bilder till, 
men man får i princip göra vad som helst för att väcka kamraternas intresse för sin bok. Ett 
synnerligen populärt sätt att redovisa på var då klassen bjöds på tårta som presentation av 
Födelsedagsmysteriet med Lasse-Maja av Martin Widmark. Lärare 1 menar att detta sätt att 
redovisa böcker inte bara ger eleverna boktips och lust att läsa varandras böcker, utan det 
tvingar eleverna att verkligen förstå boken de läser för att kunna göra reklam för den. 
Metoden visar sig vara oerhört givande för att stimulera barnens läslust på ett effektivt sätt. 
Läraren berättar om elever som ropar ut: Jag står på kö på den boken! efter 
bokredovisningarnas slut.   
 
De intervjuade lärarna har även haft författarbesök i klassen. En av lärarna berättar om 
elever som har efterfrågat författarens böcker efter besökets slut. Läraren menar att 
författarens engagerande berättande om boken och om de olika karaktärerna väcker 
elevernas nyfikenhet och ger dem ett intresse för en ny bok eller en ny genre. Författaren 
blir här en läsande förebild för eleven och en vuxen i elevens omgivning som tycker att det är 



roligt med böcker. Trots att läraren upplever författarbesök som givande konstaterar hon att 
författarbesöken sker sporadiskt och att det inte så ofta blir av.  
 

5.4.3 Läsfrämjande verksamhet i form av projekt  

Lärarna berättar om läsprojekt som går ut på att läsa så många antal sidor som möjligt. I 
slutet väntar en belöning om man som klass eller som skola läst flest böcker. Lärare 2 
berättar om en läsutmaning där eleverna fick föra protokoll över hur många sidor de läst. 
Det här triggade igång dem! säger läraren entusiastiskt. Vinnaren av utmaningen skulle få en 
förbjuden eftermiddag där man då kunde få titta på film eller ta med sig godis eller vad man 
nu ville. Ja men lite såhär: mobiltelefoner och kepsar på. Eleverna blev motiverade att läsa 
mycket genom att ha chans att vinna den förbjudna eftermiddagen. Läraren berättar att det 
kan verka fånigt att bara redovisa hur många sidor man har läst, men att det fungerar för att 
få igång eleverna att läsa. Läraren menar även att det är det gemensamma engagemanget 
som gör en utmaning som denna så lyckad. Flera av lärarna nämner också vikten av att 
samarbeta i arbetslaget för att nå högre resultat för läsningen. Lärare 1 talar om att ha 
gemensamma läsprojekt eller gemensamma schemalagda tider för läsning. Lärare 3 nämner 
att man genom ett kollegialt samarbete kan hjälpa och tipsa varandra och att det har varit 
meningsfullt.  
 
Vissa av lärarna ser dock skeptiskt på att ha läsutmaningar. De upplever det som svårt att få 
tid att kolla att alla elever verkligen läser och förstår vad de läser. Tävlingar av denna typ går 
snarare ut på att eleverna plöjer böcker utan att verkligen förstå dem: Det ska gå snabbt 
(Lärare 1).  
 
Samtliga skolor använder sig av “En läsande klass” eller blir inspirerade av metoden i 
utformandet av läsundervisningen. Det verkade fungera för lärare 2 då hon genom att 
arbeta med lässtrategierna innan, under och efter läsning upplevde att de som har svårt 
med läsningen förstår bättre. Det som lärare 2 här pekar på - nämnde de andra lärarna också 
– nämligen att det måste finnas en balans mellan att å ena sidan sluka böcker för dem som 
är i slukaråldern och bara vill läsa utan att bli störda och å andra sidan att diskutera och 
analysera böcker för dem som har lite svårare med läsningen. Lärarna menar att man kan 
förstöra läsningen för dem i slukaråldern och som bara vill läsa genom att man avbryter 
läsningen för att diskutera. Problemet uppstår eftersom diskussionen kring ord, uttryck och 
händelser i boken behövs för de barn som har svårare med läsning eller inte hittat läslust än 
(Lärare 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Diskussion  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på läslust och hur de omsätter 
synen på hur läslust skapas i deras arbete. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur lärare 
ser på läsningens positiva effekter. Genom intervjuer har material som kan besvara 
frågeställningarna samlats.  
 

Lärarna tror att läsning har positiva effekter. Fantasibefrämjande och upplevelsen av attstiga 
in i ett äventyr är två av dessa. Detta skapar även en förståelse för andra människor. Lärarna 
anser att läsning har positiva effekter för elevernas språkutveckling - både i tal och i skrift. 
Eleverna tränar även sin koncentrationsförmåga vid läsning och läsning ger även avkoppling 
för eleven. 
 

Lärarna tror att läsning skapas genom läsande förebilder. De tror även att aktivt och 
genomtänkt läsarbete leder till ökad läslust. Att läsa om aktuella ämnen kan med fördel 
användas och läsarbetet ska vara varierat för att skapa läslust. Lärarna anser att eleverna i 
tidig ålder bör upptäcka läsning som mysig och givande aktivitet för fortsatt läslust.  
 

Lärarna omsätter sin syn på hur läslust skapas genom att kombinera olika läsfrämjande 
aktiviteter. De använder sig av boktips från klasskamrater, bibliotekarier och lärare. Lärarna 
arbetar med läsförståelse och ser till att eleverna verklige förstår vad de läser. De går ofta till 
biblioteket för att eleverna alltid ska ha en bok på gång. De ser till att anordna mysiga 
högläsningsstunder där klassens egna intressen styr bokvalen. 
 

Samtliga lärare verkar uppleva osäkerhet inför den tysta läsningen och en rädsla över att det 
inte blir en givande stund. Lärarna nämner att det finns risk att det blir en tid som eleverna 
gör annat på eller som bara sitts bort (Lärare 2). Många skolor har tyst läsning på schemat 
fast det kanske bara gynnar de elever som redan tycker om att läsa eller redan är bokslukare 
(Löthagen & Staaf, 2009). De elever som bara använder tiden till att låtsasläsa får inte ut 
något av läsningen. Den tysta läsningen ska inte tas bort, tvärtom är den viktig (2009). Lärare 
måste däremot hitta sätt att variera läsningen för att möjliggöra att alla elever till slut kan få 
ett läsintresse (2009). Lärarna verkar i situationen med den tysta läsningen uppleva en viss 
tveksamhet om läsningens pedagogiska värde för eleverna. Alla elever är inte bokslukare och 
vissa tycker att läsning är tråkigt och jobbigt. Dessa elever använder kanske inte stunden för 
tyst läsning effektivt. Detta kan alltså vara en av anledningarna till att läraren lägger mindre 
tid på tyst läsning än vad som egentligen är ambitionen eller grundtanken hos läraren. Detta 
kan förklara varför tiden för tyst läsning inte alltid överensstämmer med värderingarna som 
uttrycks kring värdet av läsning.  
 
Flera av lärarna använder sig av bokprat eller boktips av olika slag för att få eleverna att 
intressera sig för böcker. I Intervjuerna nämndes bokfynd, bokprat och boktips - både av 
vuxna och av klasskamrater - som framgångsrika sätt att skapa bokintresse. Genom att 
redovisa böcker för varandra visas att det är en omtyckt bok och då vill andra också ta del av 
den spännande läsningen (Löthagen & Staaf, 2009). Lärarna är överens om att detta 
verkligen är metoder som skapar läslust.  
 
Lärare 2 tycker att högläsning är ett bra sätt att visa hur man läser och hur man läser så att 



det blir roligt. Genom att läsa med inlevelse lär sig barnen hur en berättelse blir levande, 
något som även Lärare 3 menar är ett bra sätt att skapa lust till att vilja höra mer. Högläsning 
är en positiv upplevelse för barnet, just på grund av att läraren kan levandegöra en bok som 
eleverna annars inte skulle klara av att läsa (Prage & Svedner, 2008:11). Läraren 
exemplifierar hur läsning går till. När en vuxen högläser med inlevelse får barnen möjlighet 
att skapa inre bilder (Prage & Svedner, 2008:11). Barnet måste få uppleva en bra bok innan 
man kan förstå vitsen med läsning. Vuxna måste ge barnen läsning på ett lustfyllt sätt så att 
eleverna får läslust. Sedan blir läsningen ett naturligt sätt för barnen att öva läsförmågan 
(Rimsten-Nilsson, 1981). Denna läsupplevelse kan man få genom högläsning (Edlund, 2005). 
 Samtliga lärare anser att högläsningen har positiva effekter och arbetar därefter. Lärarna 
beskriver alla högläsningsstunden som lyckad för att de där får möjlighet att göra läsningen 
rolig och mysig.  
 
Samtliga lärare nämner under intervjun vikten av föräldrarengagemang och läsning i 
hemmet. Lärare 1 menar att man tydligt märker vilka barn som läser hemma eller har någon 
som läser för dem hemma. De får det lättare med läsningen i skolan, läser snabbare och har 
också funnit läslust, alltså en vilja att läsa. Genom högläsningen i hemmet utvecklas barnets 
språkutveckling då barn får komma in i böckernas värld och utveckla fantasi och 
omvärldsuppfattning (Wåhlin, 1994). Barn som har tillgång till böcker hemma, läser mer och 
utvecklar då sitt språk (Wåhlin, 1994). Förmågan att förstå böckernas materiella värde samt 
användbarhet är något barnet får med sig hemifrån (Chambers, 1994). Detta är något som 
samtliga lärare talade om under intervjun. De upplever att de märker på de elever där 
böcker har varit en del av deras vardag: de vet hur de ska föra sig på bibliotek och de vet hur 
de ska handskas med och välja böcker. Barnets relation till läsning är mycket beroende av 
just hemmets inställning till läsning (Fredriksson & Taube, 2012). Lärarna har dock märkt att 
förutsättningar inte alltid är det som  avgör. Bara för att en elev inte tycker om att läsa, 
behöver det inte betyda att eleven aldrig kommer att tycka om att läsa. Matteuseffekten går 
att bryta (Molloy, 2003). Lärare 3 har märkt att speciellt då en svag läsare upptäcker en ny 
passande genre kan eleven skapa ett läsintresse.  
 
Samtliga lärare nämner under intervjuernas gång att de anser att ett effektivt sätt att skapa 
läslust hos eleverna är att visa sig själv som en läsande förebild. Trots det verkar de inte 
tillämpa det i praktiken. När eleverna läser tyst tar lärarna tillfället i akt att hinna göra sådant 
som inte hunnits med. Den tysta läsningstiden ska inte vara ett tillfälle för läraren att hinna 
göra annat, utan under lästiden borde läraren göra det eleverna gör: läsa (Chambers, 1994). 
Barn gör som vuxna gör, och därför bör vuxna läsa för att vara en god förebild (Molloy, 
2003). Barnen får då se att vuxna läser böcker och att vuxna tycker att det är viktigt att läsa. 
Lärarens intresse för läsning har en avgörande betydelse för vilken inställning eleverna 
kommer att ha till läsning (Chambers, 1994). Alla lärare nämner i intervjuerna att de anser 
att det gynnar elevernas läsning om de hade läsande förebilder och att det är viktigt att som 
lärare visa sig som en läsare. Trots detta praktiserade de inte detta själva i sin undervisning.   
Lärare 2 påpekar att det varken känns lämpligt eller bekvämt att sitta och läsa skönlitteratur 
på arbetstid. Läraren är här kanske rädd att metoden skulle kunna ifrågasättas och att 
argumentet visa sig själv som en läsande förebild inte håller. Rollen som förebild är viktig 
(Brodow, 2005). Att som lärare visa känslor över en bok utvecklar läslust hos barnet. Barn 
som inte finner ett läsintresse har ofta inte haft läsande förebilder i sin närhet (Strommen & 
Mates, 2004). Om barnet inte har läsande föräldrar eller andra vuxna läsare i sin vardag blir 



lärarens agerande ännu viktigare. Detta är även något som Lärare 3 reflekterat över. Hon 
nämner att skolans roll för elevens läslust är oerhört viktig - ännu viktigare när eleven inte 
får läsvanan med sig hemifrån.  
 
Lärarna beskriver att de ofta använder läsning som en extrauppgift när eleverna har blivit 
klara, men att läsningen egentligen borde få en egen plats i undervisningen. De menar att 
det egentligen borde visas för eleverna att läsning är ett riktigt jobb, en riktig skoluppgift. Att 
använda läsning som en reservuppgift är inte förenligt med vad vissa av lärarna tycker är 
avgörande för att få elever att läsa: att tydligt visa att läsning är viktigt. Samtliga lärare 
använder läsning när det blir tid över, fast de menar att en viktig faktor för att skapa läslust 
är att visa barnen att man själv värderar läsningen högt. Risken med att göra läsningen till en 
reservuppgift är att läsningen inte blir betydelsefull och dessutom ofta bryts när något 
viktigare ska ske (Löthagen & Staaf, 2009). Den tysta läsningen måste göras till en aktivitet 
som både blir betydelsefull och språkutvecklande och lärare måste reflektera över vad för 
signaler om läsning som sänds ut då läsning blir en reservuppgift. Lärare måste här istället 
göra tystläsningsstunden till något viktigt, kanske genom att avsätta tid varje dag för läsning. 
Utifrån intervjuerna kan förstås att lärarna i första hand nämner läsningen som ett 
roskapande verktyg trots tankar om vikten av att göra läsningen till en riktig skoluppgift. 
Detta kan tolkas som att lärarna använder läsningen på många olika sätt i sina klassrum och 
inte alltid som ett enskilt moment, utan ibland för att skapa ro eller ökad koncentration. Att 
läsningen sker på en ostörd plats, på en utvald och sammanhängande tid ger själva läsningen 
ett värde (Chambers, 1994). Samtidigt påpekar lärarna fördelen med att ha läsning som en 
extrauppgift: eleverna har alltid böckerna nära till hands och läsningen blir en självklar del av 
skoldagen.  
 
Ett annat sätt att ha läsning i skolan är enligt lärarna att använda skönlitteratur 
ämnesintegrerat i andra ämnen eller som en del av ett tema-arbete. Flera av lärarna nämner 
att det ger eleverna både djupare ämneskunskaper och lästräning på samma gång. 
Läsningen är viktig för barns språkutveckling och det är med hjälp av språket barn kan förstå 
verkligheten och andra människor (Rimsten-Nilsson, 1981). Samtliga lärare påtalar att de 
använder sig av skönlitteratur för djupare ämneskunskaper. Genom att kombinera fakta och 
skönlitteratur skapas djupare förståelse för ämnet (Löthagen & Staaf 2009). Detta kan tolkas 
som att lärarna inte endast använder läsning som ett roskapande verktyg, utan också som 
inhämtande av kunskap för att visa eleverna läsningens olika dimensioner.  
Ett konstaterande kan göras att lärarnas syn och arbetssätt inte alltid går ihop. Teori och 
praktik kolliderar ibland eller går svårligen att förena. Även om läraren har en grundtanke 
om vad som gör läsningen till en lyckad läsfrämjande verksamhet, arbetar de inte alltid 
därefter. Anledningar till detta kan vara tidsbrist, det blev inte så i år, eller det har inte blivit 
av. Flera av lärarna uttryckte dock efter intervjun att de hädanefter skulle göra annorlunda 
efter att ha fått reflektera över hur läsaktiviteter och läsfrämjande arbete i deras klassrum 
ser ut. De skulle nu schemalägga läsningsaktiviteter och även sätta sig ner och läsa själva när 
eleverna läser. Flera av lärarna menar att genom att ta del av intervjuer med 
universitetsstudenter får de tillfälle att reflektera över didaktiska val och bli mer medvetna 
om vad som kan förbättras.  
 
 
 
 
 



7. Slutsats  
Genom undersökningen kan ett flertal slutsatser dras om hur lärare ser på läsfrämjande 
arbete och hur de arbetar läsfrämjande för att få sina elever att läsa.  
En viss osäkerhet finns bland lärarna om vilka arbetssätt som faktiskt är lämpliga. Trots att 
de anser att läsning har positiva effekter uttryckte lärarna en tveksamhet inför den tysta 
läsningen och undrar om det är ett effektivt arbetssätt då det är svårt att veta om eleverna 
verkligen läser.  
 
Samtliga lärare har sett att läslust kan skapas genom att barnet blir tipsad om böcker. 
Genom att en kamrat eller vuxen upplyser barnet om en bra bok, finner barnet lust att läsa 
den. Samtalet runt boken är också viktigt, då förståelsen är relevant för den fortsatta 
läslusten. Att arbeta kontinuerligt med variation är lämpligt vid läsfrämjande arbete. 
Samtliga lärare tror att högläsning är en metod som fungerar väl för barnets läsutveckling. 
Läraren blir genom högläsning en förebild.  
 
Lärarna är alla överens om att goda läsvanor kan skapas i tidig ålder och har ett starkt 
samband med föräldrars attityd till läsning. Lärarna försöker därför engagera föräldrarna i 
barnets läsning och uppmanar även till högläsning i hemmet. Vidare menar lärarna att 
mönster som bristfälliga läsvanor kan brytas genom att läraren engagerar sig i elevens val av 
böcker och lyckas hitta en passande genre som intresserar eleven.  
 
Det visar sig att lärarna värderar läsning högt, men att de inte alltid synliggör detta för 
eleverna. Samtliga lärare inser de goda effekterna av att visa sig som en läsande förebild, 
men tillämpar det inte alltid i praktiken. Lärarna läser inte själva under tiden för tyst läsning 
även om de alla uttrycker att det hade varit givande för eleverna. Efter intervjuerna nämner 
dock flera av lärarna att de nu ska testa att läsa samtidigt som eleverna läser för att 
synliggöra sig själv som en läsande person.   
 
Under intervjuerna har lärarna inte på rak arm ett svar på hur mycket tid som läggs på just 
läsning. En förklaring till detta kan vara att läsningen används i andra ämnen som del av ett 
tema, för att få lugn och ro eller som en extrauppgift när det finns tid över. Lärarna använder 
alltså läsning på olika sätt, men uttrycker att det är viktigt att läsningen av böcker ibland 
måste få vara ett eget moment och inte bara något att ta till när det finns tid över.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Framtida forskning  
Det hade varit intressant att se ytterligare studier som behandlar ämnet läslust. En studie 
skulle kunna göras mer omfattande där fler lärare tillfrågas om deras syn på läsfrämjande 
och hur deras arbete ser ut. En studie där eleverna själva intervjuas om sin syn på hur läsning 
blir roligt och givande hade varit intressant att se för att kunna jämföra med lärarnas syn på 
hur läsning blir roligt. En internationell studie hade också varit intressant att analysera.  
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10. Intervjuguide 
 

1. Hur många år har du jobbat som lärare?  
 
2. Vad är du utbildad till?  
 
3. Läser du skönlitterära böcker på din fritid?  
 
4. Hur är din klass? Beskriv kort.  
 
5. Hur arbetar du med tyst läsning?  
 
6. Hur arbetar du med högläsning?  
 
7. Tycker dina elever om att läsa? Hur gör du med dem som inte tycker om att läsa?  
 
8. Gör du/arbetslaget/skolan något mer för att få elever att läsa mer?  
 
9. När upplever du att eleverna läser som bäst?  
 
10. Vad tror du att läsning har för effekter för eleverna och hur upplever du att dessa  
positiva effekter kan uppnås?  
 
11. Finns det något mer du skulle vilja lägga till?  
 


