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Sammanfattning 
Med utgångspunkt i svenska elevers dalande resultat i undersökningar och granskningar 

som riktar sig mot läsförståelse, tar denna studie sikte på att undersöka hur lärare i årskurs 

1 arbetar med läsfrämjande aktiviteter och läslust. Då Skolinspektionen menar att grunden 

för elevers läskarriär skapas redan i årskurs 1 blir det följaktligen intressant att närmare 

granska lärares arbetssätt i årskurs 1. Studien syftar till att ge en inblick i hur lärare i 

årskurs 1 arbetar med läsfrämjande aktiviteter och hur lärare arbetar för att öka elevernas 

läslust. Undersökningen grundar sig i det sociokulturella perspektivet och bygger på en 

kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har använts för att intervjua åtta 

verksamma lärare som undervisar i årskurs 1. Undersökningen visar att de verksamma 

lärarna arbetar väldigt olika med läsfrämjande aktiviteter och med att öka läslusten. Tiden 

de lägger på arbetet med att skapa läslust varierar till stor del. Vidare indikerar 

undersökningen att mycket av det arbete som utförs i relation till läslust utförs utan 

reflektion. Undersökningen visar dock att de verksamma lärarna som var nyexaminerade 

sedan högst tre år tillbaka hade en större variation i sin läsundervisning och att de i större 

utsträckning reflekterade över det som de lärde ut.  

 

Nyckelord: Läsfrämjande arbetssätt, läslust, texttyper, läsning, högläsning  

  



 

 

 

Förord 
Från att vara helt okända för varandra till att skriva ett examensarbete under en hel 

vårtermin utan att ryka ihop. Under arbetets gång har vi pendlat mellan hopp och 

förtvivlan men nu kan vi gladeligen presentera vårt färdiga examensarbete. Det hade 

aldrig varit möjligt att slutföra detta arbete utan varandras stöd. Vi vill även tacka våra 

respondenter som frivilligt valde att delta i våra intervjuer utan att mutas med biobiljet ter.  

 

Vi vill först och främst tacka våra familjer, bekanta och kollegor som på olika sätt har 

stöttat och hjälp oss genom denna process. Sedan vill vi rikta ett speciellt tack till vår 

handledare Helena Wistrand som kommit med tips och idéer samt hjälpt oss att utveckla 

vårt examensarbete. Vi vill även tacka Katharina Andersson som valde att hjälpa oss med 

kort varsel i slutet av skrivprocessen. Utan dessa personers stöd hade detta aldrig varit 

möjligt. 

 

Tack! 
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1. Inledning 
Läsning är ett kontinuerligt debatterat ämne, inte allt för sällan också ett ämne som både 

är politiskt och pedagogiskt laddat (Körling 2012, s. 21). I Skollagen (SFS 2010:800) står 

det att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt bidra till en livslång 

lust att lära. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver även att skolan ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som vårt svenska samhälle vilar på. Läsning blir i sin förlängning en del av 

Skollagens innebörd då läsning är en viktig förmåga att inneha i ett demokratiskt 

samhälle. Körling (2012 s. 6) menar att vuxna bör läsa mycket mer för sina barn. 

Författaren nämner att läsförmågan hos barn har sjunkit drastiskt under 2000–talet. Hon 

påtalar att om hemmen och skolan samarbetar mer kring läsning när barnen möter texter 

i tidig ålder kan det förbättra skolresultaten. Löthagen och Staaf (2009 s. 8) diskuterar att 

hälften av barns ordförråd skapas före sju års ålder vilket också gör läsning i tidig ålder 

viktig. 

 

PIRLS (Progress In International Reading Literacy Study) visar att läsförmågan hos 

svenska elever har sjunkit under 2000-talet vilket även Körling (2012 s. 6) menar. Hittills 

har PIRLS genomförts tre gånger och år 2001 var Sverige i topp, men år 2006 och 2011 

sjönk resultaten. De texter som eleverna testades på var skönlitterära texter som bestod 

av ungefär 800 ord och sakprosatexter som bestod av 600–900 ord (Skolverket, 2012 s. 

18). Sakprosatexter innefattar enligt Skolverket (2016a s. 7–8) bland annat instruerande 

texter och faktatexter. Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2016a 

s. 7–8) nämner att svenska elevers resultat har dalat sedan 1992 i internationella och 

nationella lästest bland de skickligare läsarna. Detta sammanfattas med att eleverna 

generellt är vana vid att läsa berättande texter, men erfarenheterna av sakprosatexter är 

begränsade. Skollagen (SFS 2010:800) lyfter fram läsning som en viktig förmåga som 

elever behöver för att kunna inhämta och utveckla kunskaper och värderingar, samt för 

att kunna delta i samhället. Att elevers läsförmåga sjunker är därför oroande med tanke 

på hur viktig läsning är för det vidare lärandet och möjligheten att delta i samhället. Trots 

att undersökningar som PIRLS riktar sig mot årskurs 4 är det i årskurs 1 som 

läsundervisningen börjar. Elevers möte och intryck av den första läsinlärningen och 

läsande som aktivitet påverkas av hur läraren förmedlar detta i sin undervisning och 

genom olika läsaktiviteter. Därför finner vi det intressant att undersöka hur lärare i årskurs 

1 arbetar med läsning och läsfrämjande arbete samt hur lärares inställning till läsning ser 

ut. 

 

Vi har valt att undersöka detta eftersom det är skolans uppgift att se till att elever inhämtar 

och utvecklar kunskap. Men eftersom svenska elevers förmåga att läsa sakprosatexter har 

sjunkit, kan det ifrågasättas vilken den bakomliggande orsaken till resultaten är. Inom det 

sociokulturella perspektivet ses läraren som en central person för elevers lärande och 

utveckling. Vi anser därmed att lärares arbete med läsning får betydelse för elevers 

lärande i skolans samtliga ämnen. Vi har under den verksamhetsförlagda delen i 

lärarutbildningen (VFU) observerat att lärare använder läsning som en utfyllnad när 

elever är färdiga med de planerade uppgifterna. Vi anser att läsning därmed inte ges något 
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eget värde utan ofta är något som ägnas tid när det övriga jobbet är gjort. På grund av 

detta har vi valt att titta närmare på och undersöka hur just lärare arbetar med läsning, ett 

högst debatterat och viktigt område.  

 

Det vi menar med läsaktiviteter i denna studie är elevernas egen läsning, lärarens 

högläsning och textsamtal. Med lässtimulerande arbete menar vi läsmiljö, tillgång till 

böcker, hjälp att välja böcker och skyltning av böcker i årskurs 1. Läslust och motivat ion 

till läsning kommer i denna studie ha samma innebörd. Som tidigare nämnt har vi valt att 

avgränsa studiens undersökningsområde till enbart årskurs 1. Avgränsningen gjordes då 

vi anser att utbildningen har haft relativt lite fokus på läsundervisning och hur man kan 

främja elevers läslust i årskurs 1. Skolinspektionen (2015) belyser vikten av att eleverna 

får en bra grundkunskap i skolan. Vi anser att denna grundkunskap som Skolinspektionen 

(2015) nämner är viktig på grund av att läsningen utgör en stor del av elevers skolgång. 

För att studien skulle vara genomförbar inom de satta tidsramarna valde vi ytterligare 

avgränsningar som grundar sig i våra erfarenheter. Vi är medvetna om att läsning och 

läslust är brett område och valde dessa området utifrån vårt intresse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bidra med en inblick i hur några lärare undervisar i läsning 

inom ämnet svenska i årskurs 1. Vi undersöker vilka arbetssätt som används i 

läsundervisningen samt vilka texttyper lärare på de utvalda skolorna använder i sin 

läsundervisning. Undersökningen berör även hur de arbetar med olika läsaktiviteter för 

att främja läslusten samt lärarnas synsätt och inställning till lässtimulerande arbete. 

● Vad finns det för utbud av böcker på de olika deltagande skolorna? 

● Hur ofta högläser läraren för eleverna i årskurs 1 och varför? 

● Hur mycket egen tid får eleverna till läsning i årskurs 1 samt vilka slags texter 

läser de? 

● Arbetar lärare i årskurs 1 med att höja elevernas läslust och på vilka sätt? 
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2. Teoretisk bakgrund 
I det här avsnittet redogör vi för relevant teoretisk bakgrund och med detta menas en 

genomgång av tidigare forskning, facklitteratur, delar av kursplanen som är intressanta 

för vår studie, samt rapporter.  

 

2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Säljö (2012 s. 185) beskriver att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev 

Semenovich Vygotskij och hans arbeten om utveckling, lärande och språk. Vidare 

beskriver Säljö (2012 s. 194) att den sociokulturella traditionen utvecklades på 1920-talet 

men att dess idéer mer eller mindre senare försvann. Det var inte förrän på 1980-och 

1990-talen som idéerna började användas på grund av dess nytta inom skola och förskola 

samt dess teorier. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet appropriering när det gäller att 

beskriva och förstå lärande. Säljö (2012 s. 192) menar att appropriering innebär att 

människor stiftar bekantskap med och lär sig bruka kulturella redskap och därigenom 

förstå hur de medierar världen. Författaren beskriver att inom ramarna för appropriering 

sker detta på olika nivåer. Den primära socialisationen som sker tidigt i livet innebär att 

barn exempelvis lär sig sitt första språk, lär sig tolka och förstå sociala samspel samt 

utvecklar sin identitet. Vidare beskriver Säljö (2012 s. 192) att denna primära 

socialisation senare behöver kompletteras med den sekundära socialisationen. Detta är på 

grund av att samhället blir mer komplext och arbetsindelningen ökar i takt med att barn 

växer. Det behövs därför vidare kunskaper och särskilda insikter vilket ges genom 

sekundär socialisation. I relation till det här menade Vygotskij att det inom dessa ramar 

finns skillnader och det var dessa skillnader han intresserade sig för. Vygotskij menade 

att den primära socialisationen kunde ses som vardagliga begrepp som var grundläggande 

och att dessa återfinns i det dagliga samspelet mellan människor. Den sekundära 

socialisationen var enligt Vygotskij snarare riktad mot vetenskapliga begrepp, alltså 

begrepp som människor inte lär sig genom det dagliga samspelet utan snarare behöver få 

de förklarade för sig om de ska kunna approprieras (Säljö 2012, s. 192). Vygotskij menade 

här att det var skolan och dess miljö som skapade rätt förutsättningar för denna 

appropriering. Läraren och undervisningen blir därför nyckeln till kunskaper som kan ge 

individer förutsättningar till att förstå processer i omvärlden på ett mer principiellt sätt 

(Säljö, 2012 s. 193). 

 

Vygotskij menade också att människan ständigt utvecklas och har möjligheter att 

appropriera kunskaper i olika situationer. I samband med detta kommer ett av Vygotskijs 

mest bekanta begrepp in i bilden (Säljö 2012, s. 193). Det här är något som Vygotskij 

betecknar som den proximala utvecklingszonen (Zone of proximal development – ZPD). 

Vygotskij menade att ZPD kan kopplas till hans eget och det sociokulturella sättet att se 

på lärande som en kontinuerlig process. Han menade vidare att när människan faktiskt 

lärt sig och behärskar ett begrepp eller en färdighet så är vi även mycket nära att också 

behärska något nytt. En vidare förklaring av det här är att människan då har nya erövringar 
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av kunskap och färdigheter nära och inom räckhåll (ibid.). Säljö (2012 s. 193) tar som 

exempel upp att en människa som lärt sig addera ensiffriga tal snart kan vara nära att 

appropriera sig de principer som gäller för att kunna addera tvåsiffriga tal. Enligt 

Vygotskij är den här utvecklingszonen, eller ZPD, det tillstånd där människan är som 

känsligast för instruktioner och förklaringar, här skulle läraren kunna vägleda den som 

lär sig hur ett kulturellt redskap används. Med stöd från läraren nämner Vygotskij att den 

oinvigda (exempelvis elever) behöver göras uppmärksam på samband som annars skulle 

varit svåra att förstå. Inledningsvis är således läraren–den mer kompetente individen–en 

nyckel till vidare kunskap den lärande är beroende av stöd från läraren. På så vis leds 

också den lärande vidare (Säljö 2012, s. 194). Dessutom kommer också nivån av lärarens 

stöd variera beroende på var den lärande befinner sig. Det här är också en viktig princip 

på hur en ser på lärande och samspel inom den sociokulturella traditionen (ibid.). 

 

Kunskap växer fram ur ett samspel mellan människor (Säljö 2012, s. 196). I skolan växer 

kunskap fram mellan elever och lärare samt mellan elever. Men kunskap överförs inte 

mellan människor i den bemärkelsen utan det är något vi blir involverade i genom en 

pedagogisk utveckling. Skolans funktion inom det sociokulturella perspektivet är centralt 

då det är där eleverna kan appropriera kunskaper de inte skulle lära sig utanför skolan 

(ibid.). Säljö (2012 s. 196) beskriver att skolan således blir en plats där människor blir 

delaktiga i de kollektiva kunskaperna som finns i samhället. 

  

2.2 Styrdokument 

Eleverna läser dagligen i de flesta ämnena under hela sin skolgång. I kursplanen går det 

att finna mål som eleverna ska uppnå och däribland mål inom läsningen. I kursplanens 

syfte står det att den undervisning eleverna erbjuds ska stimulera deras intresse för läsning 

och skrivning (Skolverket, 2016b s. 247). Det står även att eleverna ska inspireras till att 

använda sig av estetiska uttrycksformer för att uttrycka sig skriver Skolverket (2016b s. 

247). Vidare ska eleverna genom undervisningen ta till sig kunskaper om skönlittera tur 

och bekanta sig med denna. Det gäller inte bara dagens skönlitteratur utan skönlittera tur 

från olika tider och från olika delar av världen (ibid.). Genom undervisningen i ämnet 

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

analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. I det centrala innehållet står det 

att eleverna efter årskurs 3 bland annat ska kunna använda: “Lässtrategier för att förstå 

och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll och att 

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket 2016b, s. 248). Det står även 

att eleverna ska arbeta med “Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter 

för barn, och hur deras innehåll kan organiseras” (Skolverket 2016b, s. 248). 

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2016a s. 7–8) beskriver att 

eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att läsa och att finna lust i läsning 

med hjälp av texter och röra sig fritt mellan tid och rum. Eleverna ska även ta del av 

andras historier. Genom denna undervisning ska eleverna alltså finna läslust och intresse 

för litteratur. Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket 2016a, s. 15) 

redogör även att det är självklart att eleverna ska få läsa för lusten och glädjens skull, 



 

5 
 

samt få möjlighet att samtala kring sina läsupplevelser med andra. Skolverket (2016a s. 

6–7) nämner även att människan behöver språket som redskap för att utveckla och 

synliggöra sina tankar. Språket är avgörande för människans tankeutveckling och lärandet 

genom hela livet och i skolan. Via språket skapar vi vår identitet, får förståelse för andra 

och oss själva samt har möjlighet att utgöra en del av gemenskaper. Kommentarmateria let 

till kursplanen i svenska (ibid.) skriver att när eleverna känner sig trygga i sitt 

språkanvändande kan det bidra till att de vågar delta i de diskussioner som sker om det 

lästa. Där står det även att lässtrategier innebär de konkreta sätt som en elev väljer när de 

ska ta sig an en text. Med lässtrategier menas därför vad läsaren gör med texten.  

 

2.3 Rapporter och studier 

Här nedan kommer vi att presentera de rapporter och studier som har utförts som denna 

undersökning belyser. 

2.3.1 Skolinspektionen 

Läs- och skrivundervisningen är speciellt viktig under de första årskurserna för att om 

eleverna har en bra läs- och skrivförmåga ökar det lärandet hos eleven i alla skolans 

ämnen (Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning 

år 2013 om läs– och skrivundervisningen. Granskningen utfördes i årskurs 1 och 3 på 

elva slumpvis utvalda skolor. Skolinspektionen (2015) beskriver att granskningen inte 

kan generaliseras på en nationell nivå men att resultaten som framkom överensstämmer 

med andra utredningar och forskningsundersökningar. De forskningsundersökningar de 

har utgått ifrån är bland annat PISA. Försämringen i resultaten gäller både hög– och 

lågpresterande elever, men de som har försämrats mest är den elevgrupp som redan hade 

lägre resultat. Skolinspektionen (2015) menar att läsning och skrivning ofta går hand i 

hand, men eftersom denna studie behandlar läsning och läsundervisningen kommer fokus 

att vara på dessa resultat. 

 

Vad som framkom i Skolinspektionens granskning var att den undervisning som dessa 

skolor bedrev inte stimulerande eller utvecklade elevernas läsförmåga i tillräckligt hög 

grad. Skolinspektionens granskning visar att läraren lägger undervisningen på den nivån 

som de flesta elever befinner sig på. Det resulterar i att läsundervisningen inte är 

tillräckligt individbaserad när det gäller stöd och utmaning. Eleverna med behov av stöd 

får vänta länge eller så uteblir det totalt. Skolinspektionen (2015) nämner att i de tidiga 

skolåren är det viktigt att eleverna får läsa elevnära texter, för att de bidrar till en ökad 

motivation och läsförståelse. Granskningen visar dock att eleverna inte ges möjlighet att 

läsa de elevnära texterna samt att eleverna inte får kunskaper för att ta sig an olika 

texttyper. Det nämns även att den stimulans och de individuella behov som har 

identifierats i förskolan inte tas upp i överlämningen till skolan. Resultaten visar att de 

elever som redan kunde läsa i början av årskurs 1 ansåg att det var tråkigt att läsa på grund 

av att de inte blev utmanade utan de högpresterande eleverna fick för lätta uppgifter som 

låg på medelnivå. De elever som blev klara fort fick som extrauppgift att läsa tyst eller 

att rita för att vänta in de andra eleverna, istället för att utmanas och utvecklas (ibid.). 
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Som tidigare nämnts visar granskningen att eleverna inte får tillräckligt med verktyg för 

att möta olika texttyper för att få en bred och fördjupad läsförståelse. Eleverna behöver 

enligt resultaten få konkreta sätt att ta sig an olika texttyper. De behöver även få veta i 

vilket syfte de ska läsa och få mer mångfald vad gäller olika texter. Skolorna i 

granskningen behöver förbättra detta samt samtala om texter och vägleda eleverna under 

läsningen. Lärarna på de deltagande skolorna upplever att det är svårt att ge eleverna de 

rätta verktygen eftersom de själva känner att de saknar kunskap i hur man lär eleverna att 

ta sig an texterna beskriver Skolinspektionen (2015). 

 

Skolinspektionen (2015) belyser även att det finns en risk att ju äldre eleverna blir desto 

allvarligare blir konsekvenserna om de inte får de grundläggande kunskaperna i 

läsundervisningen. Att arbeta för att eleverna ska få goda läsfärdigheter är väldigt 

grundläggande och viktigt i skolans första år. Om de grundläggande kunskaperna uteblir 

kan det resultera i att eleverna inte når kunskapsmålen i senare årskurser, inte slutför sina 

utbildningar samt inte får goda förutsättningar för att nå en högre utbildning (ibid.). 

 

2.3.2 PIRLS 

PIRLS (Progress In International Reading Literacy Study) är en studie vars syfte är att 

jämföra och beskriva elevers läsförmåga samt deras attityder till läsning. Skolverket 

(2017) beskriver vidare att syftet med studien är att undersöka elevernas läsförmåga och 

se skillnader i olika lärares undervisning. Eftersom studien även undersöker elevernas 

sociala situation och bakgrund svarar eleverna även på en enkät. Vidare har studien utförts 

i årskurs 4. De resultat vi har att tillgå nu är alltså från 2011 och det var den tredje gången 

studien utfördes. Skolverket (2017) beskriver att läsförmågan hos elever i årskurs 4 

fortsätter att försämras, men att Sverige fortfarande ligger över genomsnittet i EU/OECD. 

Eleverna har blivit sämre på att läsa faktatexter och det är den främsta anledningen till 

försämringen av resultaten (Skolverket, 2017).   

 

Skolverket (2012 s. 45) visar att hemmiljön har stor inverkan på elevernas möjligheter att 

tillägna sig kunskap. Resultaten från studien visar att de elever som har mindre stöd 

hemifrån presterar avsevärt sämre än de elever som har bra stöd hemifrån. De visar även 

att de elever som läser på fritiden och tycker det är roligt att läsa har mycket bättre resultat 

på läsproven. Elevernas inställning till läsning har stor inverkan för deras läsförmåga. 
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2.4 Tidigare forskning och övrig facklitteratur 

I detta avsnitt kommer det att redovisas tidigare forskning och övrig facklitteratur som är 

relevant för undersökningens syfte. 

2.4.1 Boksamtal 

Chambers (2011 s. 15) berättar att varje gång vi läser gör vi människor ett flertal olika 

saker förutom själva läsningen i sig. Vidare nämner han att läsning inte är en linjär 

händelse utan snarare en kedjereaktion där en handling leder till en annan och det 

beskriver författaren som Läsandets cirkel. Läsaren rör sig inom denna cirkel och de olika 

leden för läsaren tillbaka till början igen där cirkeln börjar om på nytt. Början är på samma 

gång slutet och slutet dess början. 

 

Det bästa sättet att hjälpa en läsare under utveckling är att ge läsaren någon sorts 

bekräftelse varje gång hen lyckas med någonting (Chambers, 2011 s. 21). Om läsaren går 

till en bokhylla för att titta på böcker är det att lyckas, att sedan hitta en bok och plocka 

ut denna är också att lyckas. Vidare ses också valet att välja om man vill läsa boken och 

sedan faktiskt påbörja läsningen som att lyckas enligt Chambers (2011 s. 21). Läsandets 

cirkel består av det som kallas reaktion och respons. Reaktionerna kan delas upp i två 

kategorier. Den första kategorin innebär att när vi läst något som vi själva tycker om vill 

vi återuppleva detta och vara med om samma positiva upplevelse igen. Dessa reaktioner 

kan leda till att läsaren väljer att läsa om samma bok eller försöka hitta en bok av samma 

författare eller inom samma genre. Detta leder i sin tur till nya val och på så sätt påbörjar 

läsaren ett nytt varv på Läsandets cirkel (ibid.). Den andra reaktionskategorin innebär att 

efter att eleven har läst något som upplevdes bra, vill eleven diskutera texten med någon 

annan för att dela denna positiva händelse. Vidare vill läsaren utforska, få respons på det 

som inträffade under läsningen och även få uttrycka sina tankar om texten (Chambers, 

2011 s. 21; Chou, Cheng & Cheng, 2016 s. 83). 

 

Chambers (2011 s. 22) beskriver att samtal om böcker kan delas in i två typer, det 

informella och det formella. Med de informella samtalen menas de diskussioner och 

dialoger som sker i vardagen mellan vänner, medan de formella samtalen har en slags 

struktur, exempelvis de slags samtal som förs i ett klassrum. Wiksten Folkeryd, af 

Geijerstam och Edling (2006 s. 170–171) menar även att olika samtal om böcker kan 

kategorisas. Den ena typen heter textbaserad rörlighet och innebär att eleven kan ge 

synpunkter på innehållet i texten. Eleven ger dessa synpunkter på en ytlig eller djup nivå. 

Den andra typen heter rörlighet utåt och innebär att eleven kopplar sina egna erfarenheter 

till texten. Den tredje och sista heter interaktiv rörlighet betyder att eleven kan reflektera 

kring textens mottagare och dess kontext. Chambers (2011 s. 128) menar att samtala om 

böcker är aktiviteter med stort värde bara i sig. Att sedan föra bra samtal om böcker anser 

författaren är den bästa slags övning som går att genomföra för att sedan kunna föra 

givande diskussioner och dialoger om annat. Han beskriver alltså att när en lärare 

exempelvis hjälper barn att samtala om det de just har läst hjälper läraren också barnen 

att kunna uttrycka sig om andra saker i livet. Chambers (2011 s. 133) beskriver att det är 
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genom dessa samtal som läsaren också upptäcker att Läsandets cirkel faktiskt är rund. 

Resan genom läsandet är som en växande och öppen spiral som för läsaren ut i 

litteraturens mångfacetterade universum. Det är också genom dessa samtal som läsaren 

får upplysningar, energi, stimulans och en chans att ge uttryck för det som läsaren själv 

varit med om, samtidigt som läsaren får en chans att lyssna på andra läsare och deras 

upplevelser. Chambers (2011 s. 135) berättar att det finns tre viktiga ingredienser som 

bör ingå i ett boksamtal: utbytet av entusiasm, utbytet av frågetecken och svårighe ter, 

samt utbytet av kopplingar och mönster. 

 

Jönsson (2007 s. 134) nämner i sin studie att kommunikation är en viktig del av ett lärande 

och det är i ett sampel med andra som en förståelse kan skapas. Med den vetskapen kan 

samtal om böcker skapa en djupare förståelse av det lästa. Jönsson (2007 s. 239) beskriver 

att under det gemensamma arbetet med en text är det viktigt att ta tillvara på de skillnader 

och likheter som eleverna nämner. Dessa kan bidra till förståelsen, dels för den elev som 

uttrycker sig och dels för de elever som inte tänkt på samma sätt. 

 

Löthagen och Staaf (2009 s. 57) anser att de vuxna i skolan behöver tänka på hur de 

planerar lästiden. Är det en aktivitet som eleverna ägnar sig åt när de är klara med den 

planerade uppgiften, så finns det en risk att eleverna upplever att deras läsning inte är 

betydelsefull. När eleverna läser i sina bänkböcker1 under dessa lässtunder är 

sannolikheten stor att läsandet snabbt avbryts för att ersättas med något annat planerat. 

Författarna menar också att ingen vuxen för en dialog med barnen om dessa böcker. De 

ger också ett förslag på hur läraren kan arbeta med tyst läsning. De nämner dessutom att 

eleverna ska välja en bok, med hjälp av läraren om det krävs och sedan ha till exempel 

20 minuter för sitt tysta läsande. Under dessa stunder kan även den vuxna läsa för att vara 

en förebild för eleverna. 

 

Vidare beskriver Chambers (2011 s. 141) och Jönsson (2007 s. 12) att boksamtal är ett 

slags samtal som har litteraturen i fokus och där det ges möjlighet att reflektera. Samtalet 

är ett sätt att ge form åt tankar och känslor som läsaren har erhållit genom att läsa 

någonting. Vad Chambers (2011 s. 175–176) menar med detta är att barnen genom läraren 

(och andra vuxna) måste uppmuntras till att samtala om det de läst och det måste också 

vara känt att det finns ett värde i allt det som skulle kunna tänkas sägas. Läsarna, i detta 

fall eleverna måste känna att läraren faktiskt är intresserad av att höra på vad barnen har 

att säga. Vidare belyser Chambers (2011 s. 177–178) och Jönsson (2007 s. 134) att det 

genom boksamtal bör finnas en slags nyskapande dynamisk process. Detta sker i 

kombination med att lärare bör ha någon form av uppsättning med frågor som kan hjälpa 

barn att samtala om sina läsupplevelser, medan också eleverna känner sig betydelseful la 

och lyssnade på (Chambers, 2011 s. 178; Tattersall et al., 2016 s. 12). 

 

Det finns ett dilemma i möjligheten att strukturera läsningen. Dilemmat finns i att läraren 

måste utöva någon sorts kontroll över elevernas läsning och utveckling, men utan att det 

                                                 
1 Med bänkböcker menar vi de böcker eleverna lånar på biblioteket och läser i under tyst läsning och 

under andra bestämda tider. 
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påverkar elevernas nöjesläsning och läsglädje. Ett annat dilemma syftar till möjligheten 

att organisera skönlitterära upplevelser för elever i skolan utan att förstöra dem samtidigt 

som annan undervisning ska bedrivas (Eriksson Barajas, 2011 s. 43). I sin studie påtalar 

Eriksson Barajas (2011 s. 46–47) att genom planeringen av läsning som görs av lärare 

hamnar läsandet i en slags intressekonflikt. Författaren beskriver dessutom att om vissa 

elever läst mer än andra kan det uppstå problem när det gäller boksamtal och läsecirklar. 

Mycket tid av boksamtal och läsecirklar går ut på att prata om vad som kan sägas och inte 

sägas om texten därför att alla elever läst olika mycket (Eriksson Barajas, 2011 s. 48). 

2.4.2 Bokutbud och sökande av böcker 

Chambers (2011 s. 16) påtalar att eleverna själva ska söka sig till läsandet på egen hand 

och att de ska vilja läsa. Det finns elever där dessa mål skulle gälla långt fram i tiden för 

dem och Chamber menar också att det kan bli negativa konsekvenser om inte dessa elever 

för den stöttning, vägledning och uppmuntran de behöver i sitt läsande. Löthagen och 

Staaf (2009 s. 43) styrker att läraren behöver utgå ifrån elevernas intresse och vara lyhörd 

inför elevernas önskemål i läsningen. De anser att motiverade elever har större 

engagemang vilket bidrar till deras kunskapsutveckling. Chambers (2011 s. 36) beskriver 

att om man ger eleverna frihet att välja böcker blir deras inställning positiv och 

glädjefylld. Lärarna behöver ge eleverna möjlighet till att träna på att välja böcker, att 

botanisera bland böcker medan en erfaren läsare finns där som ett stöd när och om det 

behövs. Jönsson (2007 s. 167–168) menar att det händer att vissa elever väljer att läsa 

högläsningsböckerna enskilt efter att klassen har arbetat med dem gemensamt. Det kan 

finnas flera anledningar till detta, till exempel att eleven vet vad som kommer att hända 

och det kan skapa en känsla av trygghet eller att vissa elever behöver ägna mer tid till en 

bok.  

 

Vidare beskriver Chambers (2011 s. 16) att all läsning börjar med ett slags val. När en 

läsare först ska välja en bok styrs detta val av ett flertal olika aspekter. Finns det 

exempelvis bara ett fåtal böcker kommer den presumtiva läsaren ha en mindre chans att 

hitta något som läsaren faktiskt vill läsa, än om det istället skulle finnas stor tillgång på 

böcker. Vad Chambers (2011 s. 15–16) vill poängtera är alltså att för att vi ska läsa måste 

det finnas tillgång till böcker, och bland dessa böcker måste det också finnas sådana som 

intresserar just den specifika läsaren. Vidare påtalar Chambers (2011 s. 18–19) att läsning 

är mycket mer än att låta ögonen titta på en tryckt text, för att avkoda det vi läser krävs 

mer än själva läsningen. 

 

Chou et al. (2016 s. 83) beskriver att genom att läsa en blandad kompott av böcker kan 

elevens ögon öppnas för nya intresseområden inom litteraturen. Samtidigt belyser 

McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate och Duncan (2016 s. 110) att elever i 

grundskolan använder sig av mer traditionella texter till skillnad från ungdomar som 

använder sig mer av digitaliserade texter. Sanacore (2006 s. 33) påpekar i sin artikel att 

biblioteket bör innehålla olika typer av böcker för att passa alla elevers olika intressen 

och behov. Klassläraren måste ha god kunskap om elevernas intressen och om 

barnlitteratur (McGeown et al., 2016 s. 121; Jönsson, 2007 s. 157). Att låta eleverna 
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komma i kontakt med fler bibliotek än skolbiblioteket menar författarna är väldigt viktigt 

och det visar eleverna hur de ska bete sig som besökare på ett bibliotek (Lundberg & 

Herrlin, 2014 s. 72; Liberg, 1993 s. 32; Taube, 2013 s. 121). 

 

Chambers (2011 s. 29–30) och Tattersall et al. (2016 s. 19) påtalar att hur läraren väljer 

att presentera böckerna i form av skyltning kan påverka elevernas lust till att vilja läsa. 

Med skyltning menas hur böckerna visas upp på ett inbjudande sätt för eleverna i form 

av bokhyllor, skåp med glasdörrar eller andra specifika platser. Genom att ha ett bra urval 

av böcker och en skyltning som drar till sig elevernas uppmärksamhet är chansen stor att 

eleverna blir nyfikna. Chambers menar också att skyltningen kan påverka de elever som 

av någon anledning har en negativ attityd till en lärare. Det kan kännas lättare för vissa 

elever att ta hjälp av till exempel en boksnurra med boktips istället för att be läraren om 

hjälp. 

2.4.3 Högläsning och läsloggar 

Lundberg och Herrlin (2014 s. 71) beskriver att det borde vara en mänsklig rättighet att 

lyssna på högläsning. Med hjälp av högläsning utvecklas bland annat barnens fantasi och 

ordförråd. Det är i den tidiga högläsningen som elevernas lust för läsning väcks (Fylking, 

2003 s. 33–34; Lundberg & Herrlin, 2014 s. 71). Ett tidigt tecken på läsintresse hos ett 

barn är att barnet vill lyssna på sagor och berättelser som en vuxen läser högt. Barnen 

vänjer sig under dessa lässtunder vid hur en berättelse är uppbyggd och kommer ha nytta 

av den nya kunskapen när de själva börjar läsa. Löthagen och Staaf (2009 s. 8) ställer sig 

frågan: Hur kan vi motivera alla elever till att vilja läsa? Dels behöver det finnas härliga 

läsupplevelser i skolan, dels behöver läraren tillsammans med eleverna ägna tid till 

högläsning. Jönsson (2007 s. 10) nämner att det finns flera fördelar med att läsa 

tillsammans. Hon påtalar att läsningen kan ge eleverna en känsla av gemenskap, av att 

alla kan delta även om man inte kan läsa vilket medför att det är innehållet som är i fokus 

och inte elevens enskilda läsning. Jönsson (2007 s. 9) påtalar även att läraren innan 

högläsningen av en ny bok kan diskutera bokens titel och omslagsbild med eleverna, och 

ta del av deras tankar om boken. Det här gör läraren för att eleverna ska bli nyfikna på 

boken samt för att ge dem möjlighet att lyfta sina frågor för att ge stöd inför läsningen. 

Garme (2006 s. 118) anser att eleverna under samtalet hjälps åt att skapa en förståelse för 

det lästa på olika sätt. Författaren belyser att det kan göras genom att till exempel ställa 

frågor och dela med sig av sina kunskaper.  

 

För många elever i skolan är lärarens högläsning en viktig stund och eleverna lyssnar 

koncentrerat medan andra elever inte alls är intresserade. De barn som lyssnar 

koncentrerat är ofta de barn som är mer aktiva under diskussionerna om boken. Läraren 

kan upptäcka böckerna tillsammans med barnen genom att ställa frågor och diskutera 

elevernas funderingar. Läraren kan även titta på bilderna med eleverna och väcka deras 

nyfikenhet (Lundberg & Herrlin, 2014 s.71–72). Norberg (2003 s. 53) nämner att när 

läraren läser högt för barn bör läraren förklara svåra ord och nya begrepp. Hon anser att 

det gynnar eleven om läsningen blir ett aktivt samspel och att en kan stanna upp och 

diskutera det som lästs utifrån elevens erfarenheter. Genom högläsningen blir även 
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barnens ordförråd mer omfattande och att lyssna på högläsning underlättar senare när 

eleven själv ska läsa.  

 

De barn som visar sig intresserade av läsning vill till exempel ofta läsa för yngre syskon 

eller föräldrar. Högläsning är ett bevis på läsintresse eftersom det krävs vilja för att börja 

läsa för någon. Läraren i en klass kan även anordna lässtunder där eleverna får läsa upp 

kortare böcker för yngre barn som går i förskoleklass eller på förskola. Dessa lässtunder 

kan vara motivationshöjande för de elever som på något sätt kämpar med läsningen. 

Eleverna har möjlighet att träna inför högläsningen för att känna sig säkra på texten 

(Lundberg & Herrlin, 2014 s. 73–74; Taube, 2013 s. 122; Chou et al., 2016 s. 83). Jönsson 

(2007 s. 90) menar att läraren under högläsningen har flera uppgifter. Det är lärarens 

uppgift att se till att miljön är en säker plats så att eleverna vågar ställa sina frågor och 

delge varandra sina tankar och kommentarer. Lärarens uppgift är även att finna en balans 

mellan elevernas deltagande utan att läsupplevelsen försvinner. Läraren ska även hjälpa 

till att skapa en dialog mellan texten och dess läsare/lyssnare. Burstedt, Körling och 

Norberg (2003 s. 121–122) nämner att det finns många olika sätt att läsa med inleve lse, 

exempelvis genom att dramatisera texter. Författarna beskriver att man kan läsa på detta 

sätt för att fånga elevernas intresse. Jönsson (2007 s. 10) anser att högläsningen kan bli 

en föreställning där läraren med hjälp av rösten och dramatik kan skapa spänning och 

inlevelse. Den gemensamma läsningen kan ses som en resa där texten ger ledtrådar om 

vad som kommer hända. Jönsson (2007 s. 87) hävdar även att eleverna kan inkluderas i 

dramatiseringen genom sin imitation och genom sin fysiska tolkning. Den kan bidra till 

att skapa spänning och göra det enklare att uttrycka tankar och känslor. Dramatiseringen 

kan ske genom rörelser, drama, lek och bilder. Eleverna kan även ägna sig åt bild eller 

skrivaktiviteter i samband med en bok. Jönsson (2007 s. 13–14) beskriver att läraren kan 

välja att läsa utomhus för att skapa en förståelse hos eleverna för till exempel olika 

miljöer. 

 

En annan övning klassen kan ägna sig åt i samband med högläsningen är läsloggar. Där 

får eleverna skriva och/eller rita ner sina tankar till boken innan de delger varandra. 

Läraren hjälper till där det behövs beroende på hur långt eleverna har kommit i sitt 

skrivande. När alla sedan är klara samlas klassen och delger varandra sina tankar och 

under samtalet kan de utveckla sina tankar mer än i det skriftliga (Jönsson, 2007 s. 11). 

Tanken bakom läsloggar är att eleverna ges en möjlighet att bli aktiva och engagerade 

läsare genom att dokumentera sina läsupplevelser och tankar angående de lästa (Jönsson, 

2007 s. 92). 
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2.4.4 Elevernas egen läsning 

Arbetssätten i läsundervisningen behöver varieras för att nå alla individer och för att hålla 

elevernas motivation uppe (Löthagen & Staaf, 2009 s. 43; Horner & Shwery, 2002 s. 105–

106). Blomgren (2016 s. 128) hävdar i sin avhandling att eleverna anser att uppgifterna 

ska vara relevanta, kännas intressanta och väcka nyfikenhet. Blomgren (2016 s. 130) 

belyser även att det är viktigt för eleverna att undervisningen är varierad och att om det 

finns en brist på variation kan det påverka motivationen. Läsningen och arbetet som görs 

vid läsning ska vara spännande och utmana eleverna. Eleverna behöver läsa för att 

utveckla sin fantasi och det kan öka deras lust att lära. Genom att kontinuerligt öva sin 

läsning utvecklar eleverna sin läsförmåga och presenteras för ett större utbud av böcker 

att välja bland (Löthagen & Staaf, 2009 s. 7). Tyst läsning uppfattas av eleverna på olika 

sätt. De elever som är vana läsare uppskattar ofta dessa lässtunder medan de elever som 

inte är lika säkra i sin läsning kan uppfatta det på motsatt sätt. De elever som är mer osäkra 

i sin läsning kan ha svårt att hitta en passande bok och det kan i slutändan bli på så sätt 

att dessa elever sitter och vänder blad efter blad utan att de läser (Löthagen & Staaf, 2009 

s. 8).  

 

Jönsson (2007 s. 15) påtalar i sin studie att eleverna kan skriva ner de böcker de har läst, 

vilket kan ge läraren information om det stöd eleverna behöver i sitt bokval eller på andra 

sätt. Jönsson (2007 s. 236) menar även att när eleverna läser enskilt får de inget stöd 

utifrån på samma sätt som de får under den gemensamma läsningen. Det största stödet 

vid enskild läsning ges när eleverna får hjälp med sina bokval. Vidare påtalar Jönsson 

(2007 s. 156–157) och Löthagen och Staaf (2009 s. 57) att det i den individuella läsningen 

finns möjlighet att göra val utifrån intresse för att utvecklas som läsare. Eleverna behöver 

hitta böcker de vill läsa, få det stöd de behöver samt ges tid till sin läsning. Det finns olika 

sätt att planera den enskilda läsningen på, till exempel bänkböcker. Författaren anser att 

eleverna ofta får tid till läsning i bänkböckerna när de är klara med något arbete. 

Problemet med detta arbetssätt är att det finns de elever som aldrig kommer att läsa då de 

andra uppgifterna inte blir klara. Eleverna kan även uppfatta läsningen som oviktig på 

grund av att det är något som görs när det andra arbetet är klart. Löthagen och Staaf (2009 

s. 57) stärker Jönssons (2007 s. 156–157) argument och menar att de vuxna i skolan 

behöver tänka på hur de planerar lästiden. När de läser i sina bänkböcker under dessa pass 

är sannolikheten stor att läsandet snabbt avbryts för att ersättas med något annat planerat. 

Författarna nämner även att ingen vuxen för en dialog med barnen om dessa böcker. 

 

Jönsson (2007 s. 71) beskriver i sin studie ett exempel där eleverna använder sig av flera 

sinnen under läsningen, till exempel när de använder synen för att titta på bilder. Jönsson 

(2007 s. 53) menar även att läsare skapar en fantasivärld utifrån sin förståelse, sina 

antaganden och föreställningar om texten under sin läsning. Denna värld som de bygger 

upp i fantasin kan komma att ändras efter att läsningen är avslutad. Den värld de bygger 

upp skapas förutom ovanstående även av bilder och kommentarer från klasskamrater 

(Jönsson 2007 s. 51–52). 
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Ett arbetssätt som gör eleverna delaktiga i läsningen innan de själva kan läsa menar 

Jönsson (2007 s. 16) är att eleverna under ett par veckor kan ta med sig böcker hem som 

föräldrarna läser för eleven. När eleven sedan känner sig redo tar denne med sig boken 

till skolan och berättar för de andra barnen med hjälp av bokens bilder vad den handlar 

om. Det kan finnas en speciell stol eller plats som gör berättandet lite mer speciellt. På 

det här sättet får eleverna ta del av flera berättelser än dem de själva ägnar sig åt. 

Läsningen och den upplagda planeringen av läsandet läggs ovanpå den vanliga 

verksamheten (Eriksson Barajas, 2011 s. 47). Det är detta Eriksson Barajas (2011 s. 47) 

menar med ett slags dilemma, då det kan bli så att läraren utövar en slags kontroll över 

eleverna och deras tid av den orsaken att det ska läsas en viss mängd under en given tid. 

 

I Jönssons (2007 s. 14–15) studie som genomfördes i en klass läste eleverna på egen hand 

varje dag i ungefär 30 minuter. Eleverna fick välja en bok och sedan välja en plats i 

klassrummet eller biblioteket till att läsa på. När eleverna hade läst ut en bok valde de att 

diskutera den med läraren eller en klasskamrat. Eleverna fortsatte sin läsning under 

kvällen i hemmet tillsammans med föräldrarna. Författaren valde att inte se det som en 

läsläxa utan mer som ett försök till att skapa läsvanor, där eleverna sitter och läser i lugn 

och ro. När eleverna kommer tillbaka till skolan förhörs inte läsningen på något sätt men 

eleven och läraren samtalar kring den lästa boken. 

 

2.4.5 Läslust 

I läsning är det viktigt att finna elevernas lust till läsning genom att utgå ifrån deras 

intressen. Genom att ta tillvara på elevernas intressen och lyssna på vad de vill läsa, kan 

lärare bidra till att eleverna blir mer motiverade och att lusten till att läsa höjs (Löthagen 

& Staaf, 2009 s. 43). Löthagen och Staff (2009 s. 145) definierar lust till läsning genom 

att förklara att läsningen ska vara lustfylld och där det finns minsta lilla motstånd behöver 

eleven hjälp att hitta tillbaka till lusten. 

 

Putman och Walker (2010 s. 140) menar i sin studie att elevernas prestationer och 

kunskaper är ett resultat av bland annat motiverade elever som arbetar i en öppen miljö. 

Horner och Shwery (2002 s. 103–104) anser att elevernas motivation till att läsa varierar. 

Författarna nämner att det finns forskare (till exempel Dweck 2005, refererad i Horner & 

Shwery 2002, s. 103–104) som beskriver att elever har två olika motivationsmål, 

beroende på situation. Det första målet handlar om att eleverna är motiverade till att lära 

sig och att ta sig an en ny uppgift. De ser krävande uppgifter som en hanterlig utmaning 

och det bidrar till motivationen på ett positivt sätt. Det andra motivationsmålet handlar 

om elever som är motiverade till att lyckas för att framstå som duktiga elever. Att svara 

rätt och att lyckas är viktigare än att uppnå en förståelse och elever med detta mål ger ofta 

upp under utmanande och svåra uppgifter. McGeown et al. (2016 s. 110–111) styrker 

detta med liknande resonemang och benämner de två olika typerna som inre- och yttre 

motivation. Blomgren (2016 s. 78) menar att det i samband med inre motivation finns en 

syn på människan där önskan av självständighet är avsevärd. Det är viktigt att elever som 

utför en aktivitet ges utrymme för engagemang och valmöjligheter utifrån intresse och 
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därigenom en möjlighet att utveckla sin kunskap. Elever som utför en aktivitet för att den 

inre motivationen är drivande gör det för att aktiviteten upplevs rolig, intressant eller 

utmanande. Författaren nämner att det är via inre motivation som det bästa lärandet kan 

uppnås. Blomgren (2016 s. 80) menar att eleverna som har en inre motivation har en 

känsla av tillhörighet och det ges utrymme för eleven att själv ta beslut i skolarbetet. 

Vidare hävdar Blomgren (2016 s. 90) att genom att elever får göra egna val och ta kontroll 

över sin lärprocess kan deras motivation för uppgifter i skolan öka. De utvecklar samtidigt 

ett personligt ansvar för sitt lärande. Blomgren (2016 s. 78) beskriver att yttre motivat ion 

handlar om att eleverna förväntas prestera för att uppnå olika mål. De elever som 

eftersträvar den yttre motivationen ser arbetssättet som ett sätt till att uppnå ett mål. När 

den yttre motivationen är mer kontrollerande innebär det att läraren använder sig av till 

exempel straff och belöningar. Det kan medföra att eleven gör sitt skolarbete med en 

känsla av stress och krav. Inre och yttre motivation kan ses som separata delar som 

antingen är oberoende av eller överlappande av varandra. När den inre och yttre 

motivationen överlappar varandra är det med olika styrka; den ena visar sig mer än den 

andra (ibid.). 

 

Inom läsning är läsförståelse och avkodning stora och viktiga områden tillsammans med 

elevernas motivation. Det är viktigt att hitta elevernas motivation till läsning eftersom den 

utgör en stor del av deras skolgång (Putman & Walkers, 2010 s. 141–142; Sanacore, 2012 

s. 81). En elev som är svag i sin läsning behöver inte automatiskt ha låg motivation inför 

läsaktiviteterna. De elever som är svagare i sin läsning kan ibland ägna sin tid åt mindre 

krävande läsaktiviteter, genom att till exempel läsa en tidning (McGeown et al., 2016 s. 

119). Elevernas nyfikenhet kan stillas genom läsning och det kan öka deras deltagande 

under lektioner där bokens innehåll bearbetas. Eleverna läser inte bara för att bli sedda 

för sina framsteg utan också för att undersöka, upptäcka och lära tillsammans med andra 

(Chou et al., 2016 s. 82). En lärare kan motivera eleverna på olika sätt, till exempel genom 

att ge eleverna en uppgift på en utmanande nivå. Läraren kan även bjuda in eleverna till 

att tillsammans fatta olika beslut där det är möjligt (Putman & Walkers, 2010 s. 142). 

Motivation, lärande och att prestera är inte samma sak, men motivation är en förutsättning 

för att ett lärande och ett presterande ska kunna ske (Blomgren, 2016 s. 57–58). 

Människor får utifrån målet en riktning på vart de ska, vilket även kan bidra till elevernas 

drivkraft. Tattersall et al. (2016 s. 12) påtalar att läsovilliga elever kan stimuleras genom 

att läraren låter dem läsa andra typer av texter än de skönlitterära. Författarna menar även 

att det finns de elever som gärna vill läsa faktaböcker istället för skönlitteratur. Dessa 

elever ser faktaböcker med samma glädje som barn som läser skönlitteratur. Det är viktigt 

att låta eleverna läsa faktaböcker så att deras motivation inte försvinner (Tattersall et al., 

2016 s. 47). 

 

Amborn och Hansson (1998 s. 5) frågar sig varför barnen ska läsa och anser att det är en 

lika självklar som komplicerad och även märklig fråga att ställa sig. De anser även att 

varje lärare bör ställa sig själv den frågan, men även frågor som vad och hur? Författarna 

problematiserar att vi oftast börjar med frågan hur och kanske aldrig kommer till varför 

vi gör det vi gör.  Löthagen och Staaf (2009 s. 8) anser att ett av målen inom läsning är 
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självklart, alla elever ska känna läslust. Det finns många faktorer som påverkar vår 

inställning till läsning, anser Chambers (2011 s. 13). Den miljö vi väljer att läsa i kan 

påverka hur vi läser. Läser vi med glädje och lust eller läser vi för att vi måste, är vi 

koncentrerade eller har vi den bok vi vill läsa? Vårt humör, hur mycket tid vi har till vår 

läsning eller om vi får läsa i lugn och ro utan att bli störda är fler faktorer som kan påverka 

vår inställning. Elevernas förväntningar på läsningen har en stor påverkan på hur de 

kommer att uppleva aktiviteten. Förväntar sig eleverna att läsningen kommer att bli en 

positiv upplevelse är sannolikheten stor att den kommer att uppfattas så. Om eleverna 

däremot tvingas till att läsa och inte har några större förväntningar kan det medföra att 

läsningen uppfattas som tråkig av eleverna (Chambers, 2011 s. 26). Lärarna borde försöka 

höja elevernas engagemang för att på så sätt höja elevernas långsiktiga motivation för 

lärandet. De elever som har detta höjda engagemang ser på sitt lärande som att de vill 

uppnå nya kunskaper, färdigheter, skapa förståelse och lösa uppgifter på en utmanande 

nivå (Blomgren, 2016 s. 69; Skolinspektionen, 2015). 

  

Det kan underlätta för eleverna om det i skolan finns speciella läsplatser. Det kan vara ett 

hörn i klassrummet, en matta eller en soffa. Allt handlar om hur klassrummet ser ut och 

hur mycket plats det finns (Chambers, 2011 s. 27–28). Klassrumsklimatet är grunden i 

undervisningen och det är lärarens uppgift att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Med 

det menas att eleverna ska känna sig trygga, accepterade och omtyckta (Körling, 2003 s. 

20). Elevernas självbild formas i ett samspel mellan eleven själv och omgivningen 

(Blomgren, 2016 s. 53). Eleverna kan i klassrummet inspireras av varandra till att vilja 

pröva och utforska någonting nytt. Eleverna kan även hitta förebilder i vuxna i deras 

omgivning men även i varandra (Blomgren, 2016 s. 88). Putman och Walker (2010 s. 

143) menar i sin studie att genom skapandet av stimulerande miljöer för eleverna kan 

skolan bidra till att väcka eller höja elevernas motivation. Blomgren (2016 s. 53) beskriver 

att eleverna i klassrummet kan inspireras av varandra till att vilja pröva och utforska 

någonting nytt. Norberg (2003 s. 52–53) anser att de barn som har en god läsmiljö hemma 

med föräldrar som läser för dem har en stor fördel när de ska lära sig att läsa. Norberg 

(2003 s. 53) anser att en anledning till att dessa elever har en fördel är för att de ser sina 

föräldrar njuta av böcker och att läsning blir något självklart för dem. Chou et al. (2016 

s. 83) menar att elevernas föräldrar kan i hemmet ordna en mysig och bekväm läsplats för 

att läsning inte ska bli något som endast görs i skolan. På detta sätt kan eleverna fortsätta 

sin lästräning och stilla sin nyfikenhet utanför planerad skoltid. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redovisas valet av metod och studiens metodiska tillvägagångssätt. De val 

som gjorts exempelvis gällande urval, intervjuer, och genomförande kommer sedan 

argumenteras för. Metoden granskas även kritiskt.  

 

3.1 Val av metod 

Denna studie grundar sig på ett kvalitativt perspektiv och en kvalitativ metod. Enligt 

Backman (2008 s. 53) kännetecknas den kvalitativa metodiken av att den använder sig av 

och innefattar verbala formuleringar. De är skrivna eller talade och understöds av själva 

ordet, alltså vad som sägs. Det står i kontrast med den metodik som använder sig av siffror 

och tal som kallas kvantitativ metod. Vad den kvalitativa metodiken också bygger på 

enligt Backman (2008 s. 53) är att det finns en subjektivitet i verkligheten då den är en 

individuell, kulturell och social konstruktion. Även Denscombe (2009 s. 423) menar att 

den kvalitativa metodiken snarare använder sig av bilder och texter istället för tal och 

siffror. I den kvalitativa ansatsen finns även ett intresse för olika innebörder och det sätt 

som människor förstår och tolkar saker. Då vi har haft som avsikt att undersöka lärares 

attityder, inställningar och hur lärare arbetar med läsning, blir således ett kvalitat ivt 

perspektiv lämpligt. Vidare är det område vi valt att undersöka något som blir personligt 

eftersom alla individer är olika. Med en kvalitativ metod är det möjligt att gå på djupet 

och försöka förstå uppfattningar hos respondenter, vilket enligt Backman (2008 s. 54) 

möjliggörs genom en kvalitativ ansats. Genom att vi just vill få en ökad förståelse för 

lärares olika attityder, inställningar och hur de arbetar med läsning blir människan, 

närmare bestämt yrkesutövande lärare ett viktigt verktyg. Det är också genom interaktion 

med dessa yrkesutövare som vi kan skapa en förståelse. Backman (2008 s. 54) menar att 

det bland annat är i denna interaktion mellan människor som den kvalitativa ansatsen 

grundar sig. Av dessa anledningar anser vi att valet av en kvalitativ ansats är lämplig i 

relation till studiens syfte. 

 

3.2 Kvalitativa och semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011 s. 413) nämner att i kvalitativa intervjuer är de inledande frågorna mer 

generellt ställda och det läggs en tyngd på egna uppfattningar och tankar hos den som blir 

intervjuad. Då studien har som avsikt att undersöka attityder och arbetssätt är just 

respondenternas egna uppfattningar och tankar ett viktigt empiriskt fynd. Denscombe 

(2009 s. 267) anser att det även är en bra metod eftersom empirin som produceras bygger 

på respondenternas åsikter, idéer och prioriteringar. Men också för att informanterna har 

möjlighet att förklara sina synpunkter och identifiera vad de själva tycker vara de centrala 

faktorerna. Under en kvalitativ intervju är det möjligt att sväva ut i olika riktningar 

beroende på vad som anses vara viktigt eller inte. Den som avgör vad som anses vara 

relevant i denna situation är personen som blir intervjuad. Intervjuaren kan ställa 

följdfrågor för att stödja eller förtydliga det som nämns under intervjun. Det vi har haft 

som avsikt att undersöka kan vara individuellt och då blir följdfrågorna högst relevanta 

för denna studie. Bryman (2011 s. 415) och Denscombe (2009 s. 234) beskriver att det 

även är möjligt att ändra ordningen på frågorna från vad som var planerat från början. Det 

är möjligt att ställa nya frågor som dyker upp, frågor som inte var tänkta från början.  
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För att smalna av ytterligare har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjutyp, 

vilket är en metod där forskaren utgår ifrån ett på förhand bestämt tema eller bestämda 

frågor (Bryman, 2011 s. 415; Denscombe, 2009 s. 234). Sedan får den som blir intervjuad 

svara utifrån sina egna erfarenheter och tankar på frågorna. Det är intervjuarens uppgift 

att låta personen som blir intervjuad utveckla sina tankar och idéer på ett djupare plan för 

att besvara de frågor och ämnen som behandlas (ibid.). Bryman (2002 s. 416) menar även 

att en eller flera författare som redan har ett på förhand bestämt tema kommer att välja en 

semistrukturerad intervju då de kan utforma frågorna mer specifikt. Han nämner att 

frågorna ska vara tydliga, de ska vara enkla och korta (Bryman, 2011 s. 420). Kvalitat iva 

intervjuer är ofta ostrukturerade anser Bryman (2002 s. 270). Respondenterna kan 

påverkas av forskarens egna intryck, vilket gör att det sällan är möjligt att replikera en 

sådan undersökning. Det här är anledningen till att vi har valt bort ostrukturerade 

intervjuer och valde semistrukturerade intervjuer. 

 

En personlig intervju är den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer enligt 

Denscombe (2009 s. 235). En fördel med denna typ av intervju är att den är relativt enkel 

att planera, samt att synpunkter och uppfattningar kommer från ett håll, från den 

intervjuade. Författaren menar att det blir relativt enkelt av den orsaken att forskaren 

enbart har en persons tankar att utforska och sätta sig in i och bara den personen att 

vägleda genom intervjuprogrammet. Genom denna struktur kunde vi skapa tydlighet och 

enkelhet i våra intervjuer, för att de respondenter som vi intervjuar ska känna sig 

avslappnade, då deras tankar och synpunkter är viktiga. Denscombe (2009 s. 235) skriver 

även att dessa typer av intervjuer är passande när forskaren vill få en djupare insikt i 

åsikter, uppfattningar och känslor som den intervjuade har. Således blir den här metoden 

högst lämplig, dels i relation till det vi valt att undersöka och dels i relation till att vi vill 

få ett djup i våra svar. Vidare får också respondenterna en chans att svara ärligt utan att 

känna att någon dömer dem för hur de undervisar. 

 

3.3 Urval 

Studien har utgått ifrån två typer av urval, klusterurval och snöbollsurval. Det första 

urvalet som gjordes var ett klusterurval. Klusterurval innebär enligt Denscombe (2009 s. 

34) att populationen delas in i olika slags kluster som forskaren vill fokusera på, 

exempelvis elever i en skola. Vidare förklarar författaren att logiken bakom ett 

klusterurval är att forskaren ska kunna generera ett tillräckligt bra urval, genom att 

fokusera på naturligt förekommande kluster inom det specifika område som forskaren 

ämnar undersöka. Vårt klusterurval blev således yrkesverksamma lärare i årskurs 1 

eftersom de utgör de delar av populationen som är yrkesverksamma inom det område vi 

undersökt. Således är lärare de personer som innehar den slags information vi ansåg vara 

värdefull empiri. 

 

Snöbollsurval innebär att urvalet fastställs via ett förlopp där en person hänvisar till nästa 

person (Denscombe, 2009 s. 38). Författaren beskriver vidare att snöbollsurval är ett 

effektivt arbetssätt för att få ett urval i rimlig storlek. En fördel med snöbollsurval är att 
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utvecklingen i antal ökar ganska fort när man låter en person föreslå andra personer. 

Urvalet “växer alltså som en snöboll” i takt med att de tillkommer en ny person, som i sin 

tur blir ombedd att föreslå två eller flera personer som skulle kunna tänkas tas med i 

urvalet (ibid.). Det här genomfördes genom att en förfrågan skickades ut till 23 rektorer 

på 31 skolor. Rektorerna ombads därefter föreslå yrkesverksamma lärare som de ansåg 

skulle vara lämpliga och kunna avvara tid för att delta i denna studie. Vi var beredda på 

att det skulle finnas rektorer och/eller lärare som inte skulle kunna delta i studien. Dessa 

urvalsprinciper resulterade i åtta lärare på fem skolor som meddelade att de var villiga att 

bidra till vår undersökning. 

 

3.4 Material 

De åtta lärare som intervjuades har varit verksamma lärare i 1–43 år och alla är kvinnor. 

De skolor som de arbetar på är geografiskt utspridda över två län. Intervjudeltagarna, 

också benämnda som respondenter, har alla tilldelats ett missivbrev (se bilaga 1) där 

forskningsämnet samt studiens syfte presenteras. Vid samtliga intervjuer användes 

ljudinspelning som ett verktyg för att underlätta vid senare transkribering. Denscombe 

(2009 s. 259) menar att det finns såväl fördelar som nackdelar med ljudupptagning som 

hjälpmedel vid intervjuer. Då vi inte ville gå miste om någon empiri anser vi att det var 

lämpligt att använda oss av ljudinspelning för att kunna gå tillbaka och rekapitulera all 

empiri som vi samlat in. Detta gjorde vi för att skapa en förtrogenhet med det insamlade 

materialet. Intervjuguiden skickades inte ut till lärarna i förväg eftersom vi strävade efter 

svar som inte skulle kunna vara tillrättalagda. 

 

3.5 Genomförande 

Vi bestämde tillsammans med lärarna plats och datum för intervjuerna. Intervjuerna tog 

plats ute på respektive lärares arbetsplatser och tog 20–30 minuter att genomföra. 

Eftersom intervjuerna tog plats på deras arbetsplatser hade vi ingen möjlighet att 

bestämma lokal. Respondenterna ordnade själva med lokaler inför intervjuerna beroende 

på vad som fanns ledigt på skolan. Det resulterade i att det ibland uppkom 

störningsmoment, exempelvis fritids i närliggande rum. Vid varje tillfälle bad vi också 

om respondenternas medgivande att få använda oss av ljudupptagning, samt ett löfte om 

att ljudfilerna skulle tas bort efter examensarbetet publicerats. Om svaren skulle ha varit 

förberedda och tillrättalagda hade det funnits en risk för att vissa aspekter som var 

betydelsefulla för studien hade gått förlorade, något som också Kvale och Brinkmann 

(2009 s. 87) påtalar. De aspekter som var relevanta för denna studie var sådana som 

berörde lärarnas synsätt och inställningar. 

 

3.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 79) är det av stor vikt att kunna verifiera kvalitat iv 

forskning. Forskare som använder sig av kvalitativa ansatser måste visa att deras 

forskningsresultat är riktiga, det för att få en ökad tilltro till den forskning som gjorts. Den 

kvantitativa forskningen använder sig ofta av variablerna validitet och reliabilitet. I den 

här studien kommer vi istället försöka tillämpa begreppen trovärdighet och tillförlitlighet.  

 



 

19 
 

Denscombe (2009 s. 380) berättar att trovärdigheten är av yttersta vikt för all den 

forskning som görs då den måste grunda sig i tillvägagångssätt som är erkända. 

Författaren beskriver att forskningens trovärdighet måste redogöras för och inte kan tas 

för givet, något som kan vara problematiskt inom kvalitativ forskning (Denscombe, 2009 

s. 378–379). Det finns emellertid sätt att öka den kvalitativa forskningens trovärdighet, 

exempelvis genom en respondentvalidering (Denscombe, 2009 s. 380). För att öka 

trovärdigheten i vår egen studie valde vi därför att efter genomförda intervjuer återvända 

till respondenterna med framtagen empiri. Då fick respondenterna möjlighet att själva 

validera genom att läsa igenom de empiriska fynden. Detta är i enlighet med Denscombes 

(2009 s. 380) argument för att öka träffsäkerheten och undvika missförstånd, vilket också 

leder till en ökad trovärdighet. 

 

Vidare menar Denscombe (2009 s. 381) att genom kvalitativ forskning har forskarens Jag 

en tendens att vara nära knutet till forskningsinstrumentet, genom att forskaren ofta 

kommer i nära kontakt med det som ska undersökas, i vårt fall våra respondenter. 

Författaren nämner exempelvis att vid intervjuer kan forskaren bli en slags integrerad del 

av den utförda datainsamlingen. Således kan frågor om själva forskningens tillförlitlighet, 

alltså skulle någon annan kunna replikera studien på samma tillvägagångssätt och få 

samma resultat? Författaren anser att det är något som kan ses som en problematik inom 

den kvalitativa forskningen, dock finns det metoder som kan hjälpa till att styrka den 

kvalitativa forskningens tillförlitlighet. Det handlar om att visa att forskningen återspeglar 

tillvägagångssätt och procedurer som andra forskare kan se och bedöma. Vad författaren 

menar är att inom kvalitativ forskning bör det klart redovisas hur och vilka 

tillvägagångssätt som har applicerats och detta bör också göras så detaljerat som möjligt. 

Med detta i åtanke har vi själva valt att precisera och återge våra metodiska val så exakt 

som möjligt, för att öka studiens tillförlitlighet. 

 

Denscombe (2009 s. 382) redogör för hur det i kvalitativ forskning debatteras om 

huruvida det mer traditionella begreppet generaliserbarhet kan appliceras inom kvalitat iv 

forskning. Således blir frågan hur den mer traditionella frågeställningen om huruvida det 

är troligt att man kan påträffa liknande utfall, i liknande situationer kan tillämpas inom 

kvalitativ forskning (ibid.). Med detta i beaktning har vi preciserat våra val tydligt, det 

finns en geografisk spridning mellan respondenterna vilket också minskar risken för att 

de fynd som erhålls inte är lokala sådana. Genom detta anser vi att studien har en grad av 

överförbarhet.  

  

3.7 Kvalitativ analys 

Enligt Kvale och Brinkman (2009 s. 206) är det viktigt att bestämma forskningens och 

intervjuernas analysnivå redan innan intervjuerna görs och empirin är insamlad. Det 

eftersom val av analysmetod kommer påverka intervjuprocessen och utskriften av 

intervjuerna. Studiens val av analys grundar sig i analysmetoden grounded theory, vilken 

enligt Bryman (2002 s. 375) kännetecknas av att empiri samlas in och analyseras på ett 

systematiskt sätt. Insamlingen av empirin och dess analys sker också parallellt och 

växelvis. I enlighet med grounded theory samlades och analyserades studiens empiri 
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genom att intervjuer genomfördes parallellt med analys av dessa. Detta pågick under ett 

flertal veckor och efter varje intervju påbörjades direkt materialets transkribering där vi 

skrev ned materialet ord för ord. Efter det blev uppgiften att få en förtrogenhet med den 

insamlade empirin. Denscombe (2009 s. 371–372) redogör för att när insamlad empiri 

organiserats på ett lämpligt sätt måste forskaren bli förtrogen med sin empiri. Således bör 

forskaren gå igenom det insamlade materialet för att skapa en större och djupare förståelse 

för materialet i helhet, men också för dess detaljer. Det var något vi gjorde efter färdig 

transkribering då vi gick igenom våra transkriberingar flertalet gånger. Det gjordes för att 

få en djupare förståelse och på bästa sätt kunna analysera vårt material. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi också leta efter mönster, skillnader och likheter i den empiri 

som erhölls. Inom grounded theory finns det flertalet avkodningstrategier. För att på ett 

lämpligt sätt organisera det insamlade materialet, valde vi att använda oss av det som 

inom grounded theory benämns som selektiv kodning (Strauss & Corbin refererad i 

Bryman, 2002 s. 377). Inom den selektiva kodningen väljs en kärnkategori ut, i denna 

studie är detta frågeställningarna. Denna kärnkategori relaterar sedan till andra kategorier 

på ett systematiskt tillvägagångssätt. I denna studie valdes två kärnkategorier ut utifrån 

studiens frågeställningar. Det insamlade materialet avkodades därefter med hjälp av 

kärnkategorierna och det transkriberade materialet sattes in i kontext till dessa. 

 

3.8 Forskningsetik 

Denscombe (2009 s. 193) menar att forskare självfallet förutsätts, eller snarare förväntas 

att respektera en studies deltagare och deras rättigheter och värdighet. Det är också av 

yttersta vikt att forskare i största möjliga mån undviker att deltagare utstår något lidande 

till följd av forskningen. Vidare bör det material som utvinns behandlas på ett ärligt och 

korrekt sätt som respekterar deltagarnas integritet, vilket är någonting som hållits i åtanke 

genom hela studien. Under intervjun upplystes även respondenterna om de 

forskningsetiska principerna, vilka de tagit del av genom tidigare missivbrev. Följande 

punkter togs då upp: 

● Informationskravet som handlar om att forskaren skall informera 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om vad deras uppgift i projektet är, 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. 

● Samtyckeskravet som innebär att forskaren måste ha uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagarens samtycke till delaktighet. 

● Konfidentialskravet som handlar om sekretess för att obehöriga eller utomstående 

ej skall kunna ta del av personuppgifter eller vad som sagts, vilket innebär att 

forskaren har tystnadsplikt. 

● Nyttjandekravet som handlar om att den information som samlas in av 

undersökningsdeltagare endast får användas i syfte om att bidra till studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

                       

3.9 Metodkritik 

Bryman (2002 s. 269) nämner att kvantitativa forskare ibland kritiserar kvalitat iva 

undersökningar för att de är för subjektiva. Med detta menas att de kvalitativa resultaten 
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i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas uppfattningar om vad de själva anser är 

viktigt och betydelsefullt. Det är även osystematiska tolkningar som sker eftersom 

forskarna får ett personligt förhållande med undersökningspersonerna. De forskare som 

gör kvalitativa studier startar ofta förhållandevis öppet och avgränsar frågeställningarna 

först en bit in i intervjun. Till skillnad från detta visar kvantitativa studier att den 

problemformulering som tillhör kvantitativ forskning har tydliga frågeställningar, och en 

klar koppling till viktiga teoretiska idéer om ett visst tema, samt till existerande litteratur 

(Bryman, 2002 s. 270). Författaren skriver att kvantitativa forskare menar att problemen 

med de nyligen nämnda tendenserna blir större för att det blir svårare att replikera en 

kvalitativ undersökning. 

 

Vi har som tidigare nämnts intervjuat verksamma lärare om hur de arbetar med läsning 

och läslust i sin undervisning samt om deras tankar kring de valda arbetssätten. En 

svårighet kan då vara att replikera våra intervjuer trots användandet av samma 

intervjufrågor. Det är för att det finns ett flertal ständigt skiftande parametrar att ta hänsyn 

till. De finns dels genom att respondenterna och deras geografiska spridning 

nödvändigtvis inte kommer vara desamma och dels genom att det också kommer vara 

andra forskare som genomför intervjuerna. Vi tror att dessa aspekter kombinerade med 

det ständigt föränderliga samhälle vi lever i kan vara faktorer som försvårar en replikering 

av våra intervjuer. Genom att klargöra metoden och syftet tydligt tror vi att studiens 

replikerbarhet kan ökas. Bryman (2002 s. 269–270) beskriver fortsättningsvis att de 

kvantitativa forskarna menar att de finns flera aspekter av denna kritik, bland annat att en 

kvalitativ studie oftast styrs av forskaren och vad hen anser är viktigt. Andra forskare kan 

tycka att andra händelser är mer betydelsefulla vilket kan göra en kvalitativ studie mer 

subjektiv. Denscombe (2009 s. 268–269) styrker Brymans argument och nämner att 

tillförlitligheten kan ifrågasättas då respondentens inverkan på studien betyder att det kan 

vara svårt att uppnå objektivitet och konsistens. Då det i vår studie medverkar olika lärare 

i olika åldrar från olika skolor kan det här bli svårt att uppnå en fullständig tillförlitlighet 

eftersom respondenterna onekligen kommer påverka studien. Vi tror dock att genom att 

skapa en transparens och tydlighet i våra tillvägagångssätt möjliggör vi för en större 

tillförlitlighet. 

 

Det kan även bli problematiskt eftersom vi är två som intervjuar och det enbart är en 

respondent vilket vi har tagit hänsyn till i formuleringen av intervjufrågorna. Vi strävade 

efter att ha en trevlig ton genom hela intervjun. Denscombe (2009 s. 269) hävdar att den 

empiri som är insamlad är i en viss mån unik på grund av de specifika individer som deltar 

och den specifika kontexten. Kritik har uttryckts från Denscombe (2009 s. 268) om att 

intervjuer är tidskrävande i den meningen att analysen av den insamlade empirin kan vara 

besvärlig och ta mycket tid. Det i jämförelse med ett frågeformulär som redan är förkodat 

och från vilket empirin kan samlas in direkt efter det är besvarat. Han menar även att 

kodningen och utskriften av intervjudata är en stor uppgift för forskaren och att det är en 

arbetsuppgift som ska göras när empirin väl samlats in. Även om transkriberingen och 

analysen av det insamlade materialet kan vara tidskrävande, anser vi att det är av stor 

betydelse att skapa en förtrogenhet med det insamlade materialet. Det är genom 
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transkriberingen och analysen vi som forskare får reda på vad som verkligen sagts. 

Genom att transkribera intervjuerna löpande samt systematiskt analysera det insamlade 

materialet skapades en effektivitet i dessa processer. Det sker i kombination med att vi 

påbörjade våra intervjuer tidigt bidrog till att det arbete som vi utförde kunde hålla sig 

inom de uppsatta tidsramarna.  

  

Denscombe (2009 s. 269) beskriver vidare praktiska svårigheter, exempelvis att de som 

blir intervjuade ansikte mot ansikte kan känna sig hämmade av bandspelaren. 

Bandspelarens inverkan kan tyckas avta ganska snabbt, vilket dock inte alltid är fallet. En 

av de nackdelar som Denscombe (2009 s. 259) nämner är att det tar tid att omsätta ljudet 

till text, vidare kan yttre omständigheter såsom buller eller annat oljud försämra kvalitén 

i inspelningarna. Fördelar som författaren nämner med ljudinspelningar är att forskaren 

kommer i nära kontakt med den insamlade empirin, samt att samtalet i form av 

respondenternas tonfall och uttryck väcks till liv igen när det spelas upp. Även om 

författaren beskriver vissa nackdelar med ljudupptagning vid intervjutillfällen anser vi att 

fördelarna väger upp de möjliga nackdelarna. Genom ljudupptagning kunde vi också 

skapa oss större förtrogenhet med det insamlade materialet och verkligen gå på djupet 

och analysera det som sades. Vi valde också att tidigt informera respondenterna om att vi 

ville använda oss av ljudupptagning och ge dem möjlighet att neka till denna. Intervjuerna 

inleddes med lätta frågor där respondenterna fick prata om sig själva i en avslappnad 

miljö vilket vi tror bidrar till att de nackdelar som Denscombe (2009 s. 296) nämner till 

stor del eliminerades. 
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4. Resultat 
I början av avsnittet presenteras respondenterna. Av hänsyn till respondenterna är deras 

namn fiktiva. Därefter följer en redovisning av intervjusvaren, där likheter och skillnader 

i de empiriska fynden blir belysta. 

 

4.1 Studiens deltagare 

Elin är 33 år och erhöll sin examen 2013 och har arbetat som lärare i tre år. Hennes 

utbildning är grundskollärare från förskola till årskurs 6 och hon har behörighet att 

undervisa i naturorienterande ämnen, teknik, matematik och svenska. 

 

Clara tog examen år 1996 och har arbetat som lärare i 21 år och är nu 45 år gammal. 

Hennes utbildning är grundskollärare 1–6 i svenska och samhällsorienterande ämnen och 

har även behörighet i engelska och idrott upp till årskurs 6. Clara arbetar på samma skola 

som Cornelia. 

 

Cornelia har samma utbildning som Clara, alltså grundskollärare årskurs 1–6 i svenska 

och samhällsorienterande ämnen och examinerades år 1992. Cornelia är 48 år och har 

även behörighet att undervisa i bild.  

 

Annika är utbildad grundskollärare i svenska och samhällsorienterande ämnen i årskurs 

1–7 och fick sin examen år 1997. Hon är idag 50 år. Annika är förutom klasslärare 

förstelärare. Hon arbetar på samma skola som Bea men de arbetar inte nära varandra. 

 

Doris tog examen år 1995 och är idag 45 år gammal. Hon är utbildad grundskollärare i 

årskurs 1–7 svenska och samhällsorienterande ämnen samt bild. Hon har inga fler 

arbetsuppgifter utöver att vara klasslärare. 

 

Bea är 27 år och är utbildad lärare i förskoleklass till årskurs 3 och tog examen år 2016. 

Detta är hennes andra termin som lärare. Beas arbetsuppgifter på skolan är att vara 

klasslärare. 

 

Fia har jobbat som lärare sedan år 1975 och är idag 69 år gammal, alltså över 

pensionsålder men arbetar fortfarande. Hon är lågstadielärare och behörig i alla ämnen 

men undervisar inte i musik och idrott 

 

Gina är 50 år och hon har arbetat som fritidspedagog i 20 år och beslutade sig för att efter 

det bli lärare och har nu arbetat i 10 år som lärare. Hon är behörig i matematik, svenska, 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och musik. Gina är klasslärare i 

årskurs 1 och det enda ämnet hon inte undervisar sin klass i är idrott. 
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4.2 Bokutbud och texttyper 

Gina och Fia berättar att det inte finns något skolbibliotek på deras skola, men att de har 

ett nära samarbete med folkbiblioteket i deras kommun. Biblioteket ligger väldigt nära 

skolan och eleverna är välkomna dit att låna böcker varannan vecka. På Annika, Bea, 

Clara, Cornelia och Elins skola finns det ett bibliotek som klasserna besöker regelbundet . 

Annika går till skolbiblioteket med sina elever en gång i veckan och den bok eleverna 

lånar blir deras bänkbok. Bea går till skolbiblioteket varannan vecka och då får de elever 

som läst ut sin bok låna en ny. Doris berättar att de går till biblioteket varje vecka. De 

elever som inte har läst ut sin bok får ha den kvar men även låna en ny om de vill. Cornelia 

och Clara har ett bibliotek som ligger utanför klassrummet. 

 

Alla lärare har böcker i klassrummet som eleverna kan välja bland när de läst ut sin bok. 

Elin har inte många böcker i sitt klassrum men klasserna byter böcker med varandra för 

att få ett varierat bokutbud. Cornelia berättar att hon har en bokvagn i klassrummet. Clara 

berättar att det inte finns någon bokvagn i hennes klassrum eftersom hon inte har samlat 

på sig så mycket böcker under åren. Utanför klassrummet finns det dock en bokvagn med 

böcker samt boklådor som de brukar ta in klassrummet. Böckerna i dessa boklådor har en 

nivå som passar eleverna. Annika har i likhet med Cornelia en bokvagn i klassrummet. 

 

Jag har en stor bokvagn där jag har massa böcker. Då lägger jag alltid fram böcker på bänkarna 

till dem på morgonen. Jag vill att de ska lugna sig och sätta sig på sin plats och börja bläddra i en 

bok [...] Jag har massor med böcker och i olika varianter, även böcker utan text också i början och 

det för att de inte ska bli skrämda för att de inte kan läsa, då säger jag att de ska sätta sig och titta 

i boken och då har de fått en sådan bok som är förberedande för läsning. Där är det bara bilder 

eller småord. I början vet man ingenting om dem så då delar man bara ut böcker men sen märker 

man vilken nivå de ligger på och kan.  
                                                                                                                                               Annika 

 

Annika låter sina elever välja böcker själva men styr deras val om någon väljer en bok 

som hon tror är för svår. Bea väljer istället att låta sina elever välja fritt. Hon tipsar 

eleverna och upplyser dem att en viss bok kan vara för svår men det är i slutändan deras 

val. Både Doris och Gina låter sina elever välja relativt fritt. Vidare nämner Doris att för 

tillfället läser hon mycket skönlitterära böcker för sina elever. Doris berättar att det finns 

en tanke bakom de val av högläsningsböcker hon gör. Hon väljer nämligen böcker som 

eleverna sedan kan låna själva på ett bibliotek. Hon menar att detta är ett bra sätt att 

presentera olika genrer och böcker som eleverna sedan har möjlighet att läsa själva. 

Samtidigt väljer Doris också böcker som ligger lite över elevernas egen läsnivå för att det 

ska bli en utmaning. Doris beskriver vidare att genom detta tränas också eleverna även 

om de själva inte inser det. 

  

Lärarna som intervjuades fick frågan om vilka texttyper som används i läsundervisningen. 

Annikas och Elins elever använder sig av både skönlitterära böcker och faktaböcker. 

Bland de resterande lärarnas elever domineras läsandet av skönlitterära böcker, men de 

läser även en del faktaböcker. 
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De har två böcker, en läsebok och en faktabok. Har de läst ut sin läsebok så har de tillgång från 

vårt bokbibliotek. Det är inte så stort men vi byter emellan åt mellan klasserna så man har böckerna 

ett tag […] då får vi fräscha böcker. 
                                                                                                                                                     Elin 

 

Annika och Bea upplever att faktaböckerna är mycket populära, speciellt bland pojkarna 

och därför får de läsa lika mycket skönlitteratur som faktaböcker i hennes klassrum. Även 

Doris nämner att det är fler elever som lånar faktaböcker i jämförelse med skönlitte rära 

böcker. Till skillnad från Annikas och Beas elever föredrar Elins elever skönlitte rära 

böcker trots att de har tillgång till faktaböcker. Doris anser att i en faktabok är det mer 

bilder och mindre text och att det blir roligare att läsa. Hon anser då att det blir ett dilemma 

att veta hur mycket man kan uppmuntra eleverna till att läsa mer text. Doris försöker dock 

att vara lyhörd till hur mycket hon kan kräva av sina elever innan de tycker att läsningen 

blir tråkig. Elin, Clara och Cornelia läser högt för sina elever i andra ämnen än svenska, 

till exempel i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Elin läser just 

nu faktatexter och skönlitterära texter medan resterande lärare läser enbart skönlitte rära 

texter under högläsningsstunden. Annika och Bea beskriver även att de vill anpassa 

texttypen utifrån vad eleverna finner intressant. Annika använder sig av kortare folksagor, 

då hon anser att de är elevnära för att de exempelvis handlar om djur. 

 

4.3 Lärarens högläsning 

Alla lärare ägnar sig åt högläsning men vissa gör det periodvis. Högläsningen sker vid 

olika tillfällen under veckan. Fyra av de intervjuade lärarna läser varje dag och det sker 

vid en fruktstund och i de tre resterande klasserna läser läraren någon dag i veckan. Doris 

anser att denna lässtund är något som eleverna och hon gör tillsammans för att eleverna i 

senare årskurser ska kunna göra allt detta själva.  

 

Förut så hade vi fruktstund innan rasten, innan det blev en kostnadsfri skola. Vi fick inte be 

eleverna ta med sig egen frukt. Då föll läsningen, det var alltid då vi satt och läste i en 

högläsningsbok. Men nu när vi inte får göra det längre så jobbar vi istället. Då får de äta frukten  

på rasten om de har med sig men vi får ju inte uppmana till det. Så den naturliga stunden försvann 

helt enkelt 
                                                                                                                                                   Clara 

 

Clara och Cornelia planerade för högläsning för sina elever innan deras skola blev 

kostnadsfri. De slutade alltså med högläsningen i samband med detta och tog denna tid 

till att arbeta med annat som de ansåg var viktigare. Dock högläser de för barnen i andra 

ämnen för att eleverna ska förstå texterna, i till exempel naturorienterande ämnen eller 

samhällsorienterande ämnen. De beskriver att de önskar att det fanns mer tid till detta, 

men just nu sker det väldigt periodvis och de känner att tiden inte räcker till att ha en 

speciell högläsningsbok. Bea nämner att hon bland annat högläser för att eleverna ska få 

höra nya ord och att de ska förstå de nya orden. Vidare berättar hon att när det kommer 

nya ord som eleverna troligen inte förstår, slutar hon att läsa och sedan diskuterar de 

tillsammans vad orden innebär. Även Annika berättar att hon använder sig av högläsning 

på liknande sätt. Hon har även bilder från boken uppe på en projektor så att eleverna får 

möjlighet att peka och fråga om olika ord och bilder de inte riktigt förstår. 



 

26 
 

 

Bea anser att det skulle vara bra med mer högläsning, samtidigt som hon tycker att det 

blir lite mer speciellt när det inte sker varje dag. Genom att högläsningsstunderna blir 

något speciellt blir dessa stunder också något mysigt, och Bea menar att om de skulle 

göra det oftare kanske den känslan skulle försvinna. 

 

Ja det skulle vara bra med lite mer högläsning men det blir ganska speciellt de här två, det är tisdag 

och torsdag som vi har högläsning. Då är det ganska lång högläsning, i alla fall på torsdagar. 

Eftersom det inte sker varje dag blir högläsningsstunderna väldigt mysiga, väldigt bra och de sitter 

och lyssnar. I december hade vi en brasa på skärmen [...]. Om man skulle ha det varje dag kanske 

det inte skulle vara lika speciellt. 
                                                                                                                                                     Bea 

 

Fia och Elin berättar att de läser för sina elever varje dag och Fia menar att hon gör detta 

för att framförallt väcka ett intresse för böcker, något som hon också anser fungerar. Hon 

berättar att när eleverna kommer till biblioteket undrar de ofta om det finns någon mer 

bok i samma serie som den de för närvarande högläser ur. Annika berättar även som 

tidigare nämnt att i början av årskurs 1 läser hon alltid kortare folksagor för eleverna. Det 

kan vara gamla böcker innehållande sagor om björnar, riddare och vargar. Detta gör hon 

för att sagorna inte är långa berättelser och för att de ofta handlar om exempelvis djur. 

Genom att det är korta berättelser behöver eleverna inte heller hålla något i minnet tills 

nästa gång de ska högläsa. Hon har en väldigt gammal bok och hon berättar att eleverna 

tycker det blir intressant just för att den är gammal. 

                                                                                                                                             

Bea och Elin nämner att de läser med inlevelse. De använder sig av drama, olika röster 

och gestikulerar det lästa. Bea och Elin vill vara förebilder för hur man kan läsa och tycker 

det är väldigt viktigt att eleverna får lyssna på dem. Doris berättar att hon läser för sina 

elever varje dag, beroende på hur resterande av dagen ser ut. Utifrån dagens innehå ll 

planerar hon när hon ska läsa, oftast blir det efter elevernas lunch. 
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4.4 Elevernas egen läsning 

I det insamlade materialet framkom det att alla lärare utom Clara, Cornelia och Fia låter 

eleverna ha bänkböcker samt tillgång till böcker i klassrummet. Fia har även elever som 

inte har bänkböcker utan dessa elever får ta böcker från klassrummet. Fia är den enda som 

inte har planerad tid för elevernas bänkboksläsning. Resterande lärares elever läser minst 

en gång per dag i dessa böcker i cirka 5–20 minuter. Doris, Annika och Elin berättar att 

de anpassar lästiden efter elevernas nivå. De börjar med till exempel 5 minuter som de 

sedan höjer till 12 och så vidare. Bea anpassar tiden efter elevernas dagsform.  

 

Alla lärare använder läsningen som en extrauppgift när det planerade arbetet är färdigt. 

När eleverna är färdiga med det planerade lektionsinnehållet får de välja mellan tyst 

läsning eller någonting annat de känner att de behöver träna på. Clara och Cornelia 

beskriver att de elever som inte blir klara med det planerade arbetet inte får någon extra 

tid till sin läsning eftersom tiden enligt dem inte räcker till. De elever som blir klara före 

de andra får alltså mer tid till att träna på läsning. 

 

Lärarna besvarade även en fråga om de hade någon tanke med att ha läsning som en 

extrauppgift. Elin beskriver att hon använder läsning som en extrauppgift för att spara tid. 

Hon nämner även att det kan vara underlättande att be eleverna att sätta sig och läsa en 

stund. Hon påpekar samtidigt att all lästid är bra träning. Annika och Gina har andra 

tankesätt än Elin med läsning som extrauppgift. 

  

För om de gör något stör de inte de andra som inte är klara och det är det de handlar om. Men de 

ska inte heller bara sitta och rita i ritboken utan de ska använda den tiden, om de är snabba s ka de 

ha andra uppgifter när de är klara som passar dem.  
                                                                                                                                               Annika 

 

Det kan vara då om vi har haft ett jobb som vi har gjort, och sen blir några fort färdiga. Då kan jag 

skriva som förslag att välja på om de vill rita i sin ritbok eller om de vill läsa en bok, så det finns 

möjligheter andra tider också för att läsa tyst. 
                                                                                                                                                                  Gina
   
Elin, Annika och Gina har olika synsätt på hur läsningen som extrauppgift kan användas.  

Annika anser att läsningen används i syfte att eleverna ska ha en uppgift för att inte störa 

de andra eller att de ska ha någonting att göra när de är färdiga med det planerade. 

Läsningen kan även användas för att spara tid när läraren inte har hunnit planera en 

extrauppgift. Bea, Fia, Doris, Clara och Cornelia ser detta tillfälle som en möjlighet till 

att eleverna får träna på sin läsning. 

  

Clara, Cornelia, Fia och Elin vill ha god kommunikation med elevernas vårdnadshavare 

och anser att denna kommunikation är viktig. Vidare försöker även Clara och Cornelia 

att få sina elevens vårdnadshavare delaktiga i elevernas läsutveckling genom läsläxan. De 

skriver kommentarer till föräldrarna om elevens läsning, om de behöver träna mer eller 

ger beröm. I de papper som de skickar med läxan uppmanar de även vårdnadshavarna att 

lämna en kommentar om hur läsningen gick. Elin berättade även att hon hade fem elever 
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som inte kunde läsa, men att deras engagerade föräldrar var en starkt bidragande orsak 

till att eleverna sedan knäckte läskoden. Elin, Annika, Doris och Bea nämner att de ger 

sina elever läsläxa. Fia föreslår att läraren tillsammans med hemmet kan komma överens 

om att eleverna i samarbete med vårdnadshavare läser lite varje dag. Hon menar att detta 

samarbete mellan vårdnadshavare och elever är viktigt. 

 

Att man samarbetar, annars blir det svårt om man aldrig läser någonting hemma. [...] Men man  

kan ju hoppas att någon hemma läser för dem. 

                                                                                                                                         Fia 

 

4.5 Elevernas läslust 

Alla åtta lärare som blev intervjuade ansåg att arbete med läslust är mer eller mindre en 

del av läsundervisningen.  Alla de intervjuade lärarna tror att deras arbetssätt bidrar till 

att höja elevernas läslust. Clara och Cornelia nämner dock flera gånger att det är lättare 

att arbeta med läslust när eleverna är äldre och redan kan läsa på en god nivå. Fia berättar 

att det är svårt att delge andra hur hon arbetar på grund av att hon gör mycket av gammal 

vana. Elin arbetar aktivt för att höja elevernas läslust, bland annat genom att de 

tillsammans skriver frågor till en författare efter att de har läst en bok. Genom detta får 

eleverna en chans att engagera sig utifrån sina egna intressen och vidareutveckla sin 

kunskap. 

 

Vi jobbade även temaövergripande och arbetade med Elsas hälsa och vi har skrivit frågor till den 

författaren så vi hoppas att vi ska få svar. [...] Ja de tyckte det var jätteroligt så att det kommer vi 

att göra om. Nu väntar vi på svar av författaren men det är ju inte säkert men det skulle vara roligt.  
                                                                                                                                                     Elin 

 

Bea, Elin, Doris och Gina arbetar mycket med boktips och de anser att det är väldigt 

viktigt att tala positivt om böcker i årskurs 1. Gina upplever också att hennes elever tycker 

det är viktigt att kunna läsa eftersom hon pratar med dem om hur viktigt det är. Bea 

berättar även att man måste vara öppen för nya saker och lyssna på vad eleverna tycker 

är intressant. Det är genom detta man kan skapa en motivation för läsning. Hon nämner 

exempelvis att många av eleverna är intresserade av Pokémon och då får eleverna läsa 

om Pokémon. Även om Bea själv inte är insatt i den världen anser hon att eleverna blir 

motiverade av att få läsa något som de är intresserade av. Bea nämner även att hennes 

elever får skriva bokrecensioner som de andra i klassen kan ta del av. Hon beskriver även 

att eleverna blir stolta och gärna visar upp dem för sina klasskamrater. Elin berättar att 

även hennes elever skriver bokrecensioner enskilt när eleverna läs färdigt en bok. När de 

har läst klart en högläsningsbok skriver de även en recension gemensamt på läsplattor. 

Elin skriver recensionen på en interaktiv tavla och då kan alla elever följa med under 

utformandet av recensionen. Gina tänker börja arbetet med bokrecensioner i årskurs 2. 

Gina och Fia berättar att biblioteket erbjuder boksamtal för eleverna när de går i årskurs 

2. Detta är någonting Gina anser borde ske redan i årskurs 1. 

 

Gina använder sig av en elevnära situation för att tydligt visa innebörden av läsning i 

elevens vardag och situationen hon använder sig av är när eleverna tittar på tv. Hon 
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berättar att om eleverna vill titta på ett utländskt program där de inte förstår språket 

behöver de kunna läsa textremsan. Gina använder sig av den här situationen för att 

motivera eleverna och hon upplever att det får en positiv effekt. 

 

Clara och Cornelia har också utfört olika projekt på hela skolan för att öka läslusten hos 

eleverna. De har bland annat haft elever som stod i matsalen och läste dikter, samt boktips 

mellan klasserna. Clara och Cornelias skola ska även ha en avslutningsda g för dessa 

projekt och eleverna ska få dramatisera olika sagor och texter i årskurs 1–3. Elin låter 

även sina elever i årskurs 1 läsa för förskoleklassen. Eleverna får träna i tre veckor på 

sagan eller texten de ska läsa. Hennes tanke med detta är att eleverna ska få en mottagare 

och känna ett syfte med att de tränar på att läsa. Fia tycker det är svårt att arbeta för att 

öka elevernas läslust och att mycket görs enligt gammal vana men hon tror att det är 

viktigt att läraren tidigt stöttar eleverna så att de får en positiv inställning till läsning. Hon 

menar dock att det kan vara svårt eftersom det är mycket annat som ska utföras, men att 

det bästa är om man kan gå in tidigt med stöd. Annika nämner att hon belönar eleverna 

när de har varit duktiga genom att klassens gosedjur (som alla tycker om) ger en present 

i form av en bok till eleverna. Den bok som eleverna får har varit en kapitelbok och detta 

fungerade som en uppmuntran. Eleverna kände att de var stora när klassen tillsammans 

läste ut en sådan bok istället för en kort saga. 
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5. Diskussion 
Avsnittet inleds med en diskussion av undersökningens resultat mot bakgrund av teori 

och tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Bokutbud och texttyper 

Annika, Bea, Clara, Cornelia och Elin berättar att det på deras skola finns ett bibliotek 

som de besöker med sina klasser regelbundet. Gina och Fia har dock inget skolbibliotek 

utan går till det kommunala biblioteket som ligger på andra sidan gatan. De har ett nära 

samarbete med biblioteket och anser att det fungerar bra. De besöker biblioteket varannan 

vecka och får då hjälp av personalen som arbetar där med att låna böcker. Lärarnas val 

att ta med sina elever till det kommunala biblioteket ansluter sig här till forskarnas 

mening. Lundberg och Herrlin (2014 s. 72), Liberg (1993 s. 32) och Taube (2013 s. 121) 

belyser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att besöka andra bibliotek än det som 

finns på skolan. Under dessa besök lär sig eleverna hur det går till på ett bibliotek och hur 

eleven ska uppföra sig.  

 

Vidare påtalar Jönsson (2007 s. 156–157) och Löthagen och Staaf (2009 s. 57) att i den 

individuella läsningen bör det finnas möjlighet att göra val utifrån intresse för att 

utvecklas som läsare. Eleverna behöver hitta böcker de vill läsa, få det stöd de behöver 

samt ges tid till sin läsning. Chou et al. (2016 s. 83) menar att om eleverna presenteras 

för olika typer av böcker kan det vidga deras intresseområde inom litteraturen. Cornelia 

och Annika har båda en bokvagn i klassrummet och Chambers (2011 s. 29–30) vilket 

Tattersall et al. (2016 s. 19) belyser att lärarens presentation av böcker kan ha påverkan 

på elevernas läslust. Genom att bokvagnen är tillgänglig hela tiden kan det bidra till att 

eleverna går dit och tittar även när det inte är tid för läsning. 

 

Under intervjuerna fick de deltagande lärarna frågan om vilka texttyper deras elever 

använder sig av i läsningen. Annika och Elins elever läser skönlitterära böcker och 

faktaböcker. Bland Bea, Cornelia, Clara, Doris och Ginas elever läser de flesta 

skönlitterära böcker, men det förekommer även läsning av faktaböcker.  Annika, Bea och 

Doris berättar att faktaböcker är populära i deras klasser. Annika och Bea nämner att 

faktaböcker är särskilt populära bland pojkar vilket ingen annan nämner. Alltså läser 

pojkarna mer faktaböcker än flickorna vilket kan problematiseras, eftersom pojkarna får 

mer träning inom denna genre där alla elever behöver träning. Elin berättar att hennes 

elever har tillgång till faktaböcker men de väljer själva att läsa skönlitterära böcker. 

Annika, Bea och Doris klasser ser annorlunda ut då deras elever väljer båda texttyperna. 

Doris menar att hennes elever tycker en faktabok är roligare att läsa eftersom den 

innehåller fler bilder och mindre text. Skolverket (2016b s. 248) beskriver att eleverna 

ska arbeta med olika texter och däribland beskrivande och förklarande texter. Alla 

respondenterna uppger att de arbetar kring målet med faktatexter anpassade för deras 

elevers ålder och nivå och eleverna får även lära sig hur innehållet kan organiseras. 
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Doris väljer att låna böcker till högläsningen som eleverna sedan själva kan låna och läsa 

enskilt. Jönsson (2007 s. 167–168) redogör för att det kan finnas flera anledningar till att 

en elev lånar högläsningsboken efter att klassen är klar med den. Författaren anser att ett 

skäl kan vara att eleven behöver känna trygghet och den trygghet som skapas av att veta 

vad som kommer hända. Det kan också vara så att en elev vill ägna mer tid till en bok. 

Doris berättar att hon ser ett bekymmer med hur mycket en lärare kan uppmuntra sina 

elever till att läsa ännu mera text. Hon försöker att känna av situationen och på så sätt ta 

reda på hur mycket hon kan begära av sina elever innan läsningen upplevs som 

påfrestande. Skolinspektionens (2015) resultat belyser att de elever som deltog i deras 

granskning behövde större mångfald av olika texttyper. Skolverket (2017) anser att 

försämringen av resultatet beror på att elevernas kunskaper inte är tillräckliga när de läser 

faktatexter. Resultaten visade att elevernas kunskaper att bemöta olika texttyper inte var 

nog (Skolinspektionen, 2015). Alla lärare utom Fia arbetar en del med faktatexter, vilket 

gör att deras elever ges större möjlighet att utveckla sina kunskaper om denna texttyp. 

  

Elin är den enda av de intervjuade lärarna som just nu läser både faktatexter och 

skönlitterära texter för sina elever. Bea, Doris, Gina och Annika väljer att läsa 

skönlitterära texter när de högläser för eleverna. Elin, Clara och Cornelia högläser för 

eleverna i till exempel naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. 

Skolinspektionen (2015) belyser vikten av att eleverna får möjlighet att läsa elevnära 

texter under de första åren i skolan. Det kan bidra till att elevernas motivation ökar. 

Annika och Bea berättar att de vill välja texttyper utifrån vad eleverna upplever intressant. 

Annika väljer att läsa folksagor för sina elever då de exempelvis handlar om djur och är 

elevnära. Skolverket (2016b s. 247) beskriver att eleverna ska ges möjlighet i 

undervisningen att analysera och läsa varierande texttyper för olika syften. Alla lärare 

utom Fia i denna studie använder skönlitterära texter och faktatexter i sin läsundervisning. 

De nämner inte att de använder några andra texttyper än dessa och skönlitteratur präglar 

deras läsundervisning. 

5.1.2 Lärarens högläsning 

Alla lärare ägnar sig åt högläsning men Clara och Cornelia gör det i perioder. De har inte 

alltid läst i perioder utan förr var det en schemalagd aktivitet. Anledningen till att 

högläsningen togs bort som schemalagd aktivitet var att högläsningen hade sin naturliga 

plats under fruktstunden. När de inte längre får be eleverna att ta med frukt nämner de att 

de jobbar istället för att läsa högt. Clara och Cornelia tycks ha åsikten att högläsning inte 

är att arbeta men Norberg (2003 s. 53) menar att högläsningen bidrar till att utveckla 

elevernas ordförråd. Bea, Elin och Annika förklarar nya ord för eleverna under läsningens 

gång för att stärka elevernas ordförråd. Här sker det som Vygotskij (refererad i Säljö, 

2012 s. 192) beskriver som den sekundära socialisationen. Genom skolmiljön får eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper de annars inte hade lärt sig. Genom hur de ovannämnda 

lärarna arbetar med högläsning kommer också eleverna i kontakt med det som inom det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskij (refererad i Säljö, 2012 s. 192) benämner som 

appropriering. Eleverna får genom högläsningen och förklaringar av nya ord, stifta 
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bekantskap med saker de inte kände till innan samtidigt som de får nya ord till sitt 

ordförråd. Detta kommer också bidra till att eleverna kommer kunna interagera med 

världen på nya sätt. Lundberg och Herrlin (2014 s. 71), Fylking (2003 s. 33–34) och 

Löthagen och Staaf (2009 s. 8) belyser vikten av högläsning i tidig ålder för att väcka 

elevernas intresse för läsning. De författarna ovan menar stämmer alltså inte överens med 

de Clara och Cornelia anser är att arbeta på lektionen.  

 

Bea och Elin använder sig av drama, olika röster och gestikulerar när de högläser för 

eleverna. Det är någonting som Burstedt, Körling och Norberg (2003 s. 121–122) också 

nämner, att en lärare kan läsa med denna inlevelse för att fånga elevernas intresse. Bea 

och Elin berättar att de vill vara modell för hur man kan läsa. Det kan då kopplas samman 

med Blomgren (2016 s. 88) som poängterar att det är viktigt att eleverna får vuxna 

förebilder, vilket Elin och Bea vill vara under deras högläsning. Löthagen och Staaf (2009 

s. 8) anser att det behöver finnas härliga läsupplevelser i skolan men läraren kan 

tillsammans med eleverna ägna tid till högläsning och dela med sig av sina läsuppleve lser 

till varandra. Även kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2016 s. 

15) beskriver att eleverna måste få samtala kring det lästa samtidigt som de läser för 

intressets och glädjens skull. 

 

Bea berättar under intervjun att det kan vara bra att högläsa oftare. Hon anser även att om 

hon högläser varje dag för eleverna skulle det inte bli lika speciellt och tror att den mysiga 

känslan skulle försvinna. Nu menar hon att stunderna då hon högläser är någonting 

speciellt och mysigt just för att de stunderna inte sker varje dag. Det kan väcka frågan om 

det är viktigt att högläsning är en mysig stund eller om den bör vara ett didaktiskt 

inlärningstillfälle. Putman och Walker (2010 s. 143) menar i sin studie att genom 

skapandet av stimulerande miljöer för eleverna, kan skolan bidra till att väcka eller höja 

elevernas motivation. Bea försöker göra det när hon gör stunden speciell med till exemp el 

en brasa i bakgrunden. Lundberg och Herrlin (2014 s. 71), Fylking (2003 s. 33–34) och 

Löthagen och Staaf (2009 s. 8) poängterar nämligen att högläsning är viktigt i de yngre 

åldrarna för att väcka elevernas läslust. Bea högläser för att eleverna sedan ska vilja läsa 

själva. Det kan kopplas till ZPD eftersom eleverna har nya kunskaper inom nära räckhåll 

(Säljö, 2012 s. 193).   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vissa lärare arbetar med boksamtal utifrån 

Chambers (2011 s. 141) och Jönssons (2007 s. 12) meningar, och har litteraturen i fokus 

samtidigt som eleverna får möjlighet att diskutera nya ord och händelser. Vidare kan vi 

dock se att ingen lärare förefaller undervisa på ett sätt som anknyter till Chambers andra 

teorier och hans teori om Läsandets cirkel. Det finns förvisso inslag av Chambers teser i 

vissa av lärarnas undervisning, men ingenting som på ett klart, tydligt och reflekterande 

sätt anknyter till det författaren säger. Vissa av lärarna förde exempelvis boksamtal med 

sina elever och har därigenom skapat det som Chambers (2011 s. 22) benämner som 

formella boksamtal. Det är dock svårt att avgöra om det görs i anknytning till det som 

Chambers (2011 s. 22) nämner som det formella boksamtalet, och om någon tanke har 

givits till det formella och informella i relation till boksamtalet. Vidare nämner vissa av 
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lärarna att när de pratar om det som har lästs reder lärarna tillsammans med eleverna ut 

svåra ord och saker som eleverna inte förstår. Vad lärarna gör här är att de använder sig 

av en av de tre ingredienserna som Chambers (2011 s. 135) nämner ska finnas med i ett 

boksamtal, nämligen utbytet av frågetecken och svårigheter. Även här är det svårt att 

avgöra om lärarna gör detta med medvetenheten om att detta är en viktig del av 

boksamtalet. Även om det finns inslag av Chambers och hans teorier i vissa av de 

intervjuade lärarnas läsundervisning går det till stor del att utesluta att de metodiskt och 

medvetet arbetar utifrån Chambers och vidare Chambers teori om Läsandets cirkel. 

Kanske skulle ett sådant arbetssätt vara gynnsamt eftersom det skulle möjligtvis skulle ge 

lärarna en metodisk struktur i delar av läsundervisningen. Vidare är det boksamtal som 

Chambers förespråkar en stor del av elevernas läsundervisning. Det finns alltså fler 

fördelar att arbeta utifrån Chambers och hans teorier. 

5.1.3 Elevernas egen läsning 

Fia är en av få som inte har planerad tid för läsning. Några av Fias elever har inte en egen 

bänkbok utan de får låna böcker från klassrummet. Clara och Cornelia har inte någon 

planerad lässtund för sina elever. Annika, Bea, Gina och Elin har alla en planerad lässtund 

för sina elever, men längden på dessa lässtunder varierar. Bea anpassar denna tid beroende 

på elevernas dagsform. Gina, Elin och Annika ökar denna tid successivt alltefte rsom 

elevernas koncentrationsförmåga ökar. De flesta lärarna planerar alltså elevernas lässtund 

för att de ska få tillfälle till att träna på sin läsning. Jönsson (2007 s. 237) och Löthagen 

och Staaf (2009 s. 57) problematiserar läsning av bänkböcker eftersom det inte finns 

någon vuxen som diskuterar elevernas bänkbok med dem. Stödet som eleverna får under 

diskussioner för att skapa en djupare förståelse riskerar att försvinna när eleverna läser 

enskilt. Clara och Cornelia är medvetna om att det är bra om eleverna får möjlighet att 

samtala om det lästa. De har därför inte planerad tid för eleverna att läsa i sina bänkböcker 

på grund av att de inte alltid hinner prata med alla elever. Wiksten Folkeryd et al. (2006 

s. 170–171) beskriver som tidigare nämnt textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och 

interaktiv rörlighet. Under samtalet som Clara och Cornelia känner att de inte hinner med 

hade eleverna haft möjlighet att visa och utveckla de kunskaper som författarna belyser.   

 

Alla lärare använder läsningen som någon typ av extrauppgift när det planerade arbetet 

är färdigt. När eleverna är färdiga med det planerade arbetet får de välja mellan tyst 

läsning eller någonting annat de känner att de behöver träna på. Clara och Cornelia 

beskriver att de elever som inte blir klara med det planerade arbetet inte får någon extra 

tid till sin läsning då tiden enligt dem inte räcker till. De elever som blir klara före de 

andra får alltså mer tid till att träna på läsning. Jönsson (2007 s. 156–157) menar att vissa 

elever aldrig kommer ges extra tid att läsa när läraren har detta som extrauppgift. Alla de 

intervjuade lärarna använder sig av läsningen som en alternativ extrauppgift när 

lektionens planerade arbete är färdigt. Clara och Cornelia berättar att de elever som inte 

blir klara med lektionens uppgift inte får någon ytterligare lästid. De anser att tiden inte 

räcker till för att ge alla elever extra lästräning och de elever som inte lyckas bli färdiga 

med det planerade arbetet får mindre tid till lästräning.  
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Elin berättar att anledningen till att hon har läsning som en extrauppgift är att det kan vara 

enkelt för henne att be eleverna ta fram en bok och läsa. De andra eleverna får inte tid för 

extra lästräning under skoltiden. Även Gina gör på liknande sätt och låter eleverna som 

blir klara välja mellan tyst läsning eller att rita i ritboken. Jönsson (2007 s. 156–157) 

problematiserar detta och menar att eleverna kan uppfatta läsningen som oviktig när det 

är något som utförs när det andra arbetet är klart. Löthagen och Staaf (2009 s. 57) och 

Jönsson (2007 s. 156–157) nämner att lärare behöver planera elevernas lästid väl. Det 

finns en stor sannolikhet att läsandet kommer att avslutas hastigt för att eleverna ska 

arbeta med något annat som läraren har planerat. Annika anser dock att ritandet inte är 

någon utmanande arbetsuppgift som en extrauppgift enligt henne bör vara. En anledning 

till att Annika ger sina elever extrauppgifter är att eleverna inte ska störa sina 

klasskamrater. Bea ger sina elever läsning som extrauppgift av den orsaken att hon inte 

hunnit planera tillräckligt noggrant. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) och 

Blomgren (2016 s. 69) visar att elever som lärt sig läsa innan årskurs 1 inte blev utmanade 

i sin läsutveckling. Eleverna ansåg att det var tråkigt att få för enkla uppgifter. Dessa 

elever fick tyst läsning eller rita som extrauppgift istället för att ges en utmanande uppgift 

på elevens individuella nivå som Annika också nämner. Blomgren (2016 s. 128) redogör 

även i sin avhandling för att eleverna vill ha uppgifter de anser känns relevanta, 

intressanta och som väcker deras nyfikenhet. 

 

Hur dessa lärare arbetar stämmer överens med vår erfarenhet från olika VFU platser där 

läsning har varit en valmöjlighet efter det planerade arbetet. Enligt våra erfarenheter 

valdes gärna andra extrauppgifter än läsning. Alla handledare utom en på vår VFU hade 

ingen större tanke med läsning som extrauppgift. Den som hade väl planerade 

extrauppgifter som i hög grad var individanpassade hade inte läsning som alternativ. Hen 

arbetade precis som Jönsson (2007 s. 156–157) och Blomgren (2016 s. 128) beskriver, 

vilket är ett utvecklande och utmanande arbetssätt. Hen hade en plastficka där det fanns 

uppgifter som var anpassade efter vad den enskilde eleven behövde träna på. Detta 

arbetssätt fungerade väldigt bra i den klassen vilket gjorde att eleverna utvecklades utefter 

sina egna förmågor. I jämförelse med de olika arbetssätten upplevdes det att de 

sistnämnda utvecklade elevernas kunskaper betydligt mer än de extrauppgifter som inte 

var lika väl planerade. 

 

Clara, Cornelia och Fia menar att läraren kan ha ett nära samarbete med elevens 

vårdnadshavare för att eleven ska få mer tid till sin lästräning. Clara och Cornelia försöker 

därför få sina elevers vårdnadshavare delaktiga i elevernas läsutveckling genom läsläxan. 

Där skriver de kommentarer till föräldrarna om elevens läsning, om de behöver träna mer 

eller ger beröm. Med läxan som Clara och Cornelia skickar med eleverna hem uppmanar 

de även att vårdnadshavarna lämnar en kommentar om hur det fungerade. Fia föreslår 

även att läraren tillsammans med hemmet kan komma överens om att eleverna i samarbete 

med vårdnadshavare läser lite varje dag. Blomgren (2016 s. 88) belyser att det är en fördel 

om eleverna i sin omgivning kan hitta vuxna förebilder i relation till sin läsning. Norberg 

(2003 s. 53) belyser vikten av att ha en god läsmiljö hemma i början av elevernas 

läsutveckling, vilket dessa lärare försöker uppmana vårdnadshavarna att skapa. Chou et 
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al. (2016 s. 83) anser att elevernas vårdnadshavare kan ordna en speciell läsplats i hemmet 

som är mysig och bekväm. Eleverna har då möjlighet att utforska sitt läsintresse även i 

hemmet. Även Elin berättade att hon hade fem elever som inte kunde läsa, men att deras 

engagerade föräldrar var en stark bidragande orsak till att de sedan knäckte läskoden. 

Skolverket (2012 s. 45) beskriver i sin rapport att hemmiljön kan påverka elevernas 

möjlighet att utveckla sina kunskaper. Undersökningen visar att de elever som har mer 

stöd hemifrån presterar bättre än de elever som får mindre stöd hemifrån. Detta är 

någonting som Elin upplever fungerar i hennes klass då dessa fem elever knäckte 

läskoden med föräldrarnas hjälp. Elevernas inställning till sin läsning har en avsevärd 

betydelse för deras läsförmåga.  

5.1.4 Elevernas läslust 

Clara och Cornelia nämner flera gånger att det är svårt att arbeta med läslust i årskurs 1 

eftersom alla elever inte kan läsa. De anser att det är lättare att arbeta med läslust när 

eleverna kan läsa kapitelböcker. Dock menar alla åtta lärare att läslust är mer eller mindre 

betydelsefullt i deras läsundervisning. Skolinspektionen (2015) problematiserar just detta 

eftersom de ser i sin granskning att det är väldigt viktigt i de tidiga skolåren att väcka 

denna motivation. De nämner även att det kan sätta sina spår i senare skolår om inte denna 

motivation väcks tidigt. Putman och Walker (2010 s. 141–142) och Sanacore (2012 s. 81) 

anser även att elevernas läslust är en stor del av deras skolgång. Författarna nämner även 

att det är väldigt viktigt att lärarna hittar elevernas motivation till läsning i tidig ålder. 

Bea, Elin och Annika belyser vikten av att de ska arbeta med att öka elevernas läslust och 

tycka att det är roligt med böcker, vilket även författarna ovan menar är betydelsefullt. 

Skolverket (2016a s. 7–8) skriver i kommentarmaterialet till kursplanen i svenska att 

eleverna ska få möjlighet att finna lust till läsning i årskurs 1–3. Då blir det lite 

problematiskt om Clara och Cornelia inte arbetar aktivt med läslust när eleverna ännu inte 

kan läsa. 

 

Ett exempel på hur Elin arbetar för att höja elevernas läslust är att klassen tillsammans 

efter att de har läst en bok skriver frågor till författaren. Genom detta får eleverna en chans 

att engagera sig utifrån sina egna intressen och vidareutveckla sin kunskap, något som 

Blomgren (2016 s. 78) anser kan öka den inre motivationen. Bea, Elin, Doris och Gina 

pratar positivt om böcker och arbetar mycket med att ge eleverna boktips. Vygotskij 

(refererad i Säljö, 2012 s. 196) beskriver att kunskap är någonting som växer fram i 

samspelet mellan människor, både mellan lärare och elev men också mellan elever. 

Löthagen och Staaf (2009 s. 8) anser att alla elever ska känna läslust, och således blir Bea, 

Elin, Doris och Ginas arbete med att prata positivt om böcker en viktig del i skapandet av 

läslusten. Detta går även att koppla till Chambers (2011 s. 26) resonemang om 

förväntningar på läsningen. Genom den positiva diskussion om böcker som ovanstående 

lärare försöker skapa kan eleverna tänkas förvänta sig att läsningen kommer bli en positiv 

upplevelse, vilket i sin tur även kan bidra till en ökad motivation.  

 

Gina har tidigare berättat om boksamtal och menar att eleverna får ta del av varandras 

tankar och åsikter kring det lästa och hon anser att det brukar bli bra samtal. Elin väljer 
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att arbeta med den lästa texten genom att eleverna får diskutera nya ord, händelser och 

tankar. Läsaren vill dela med sig av sina tankar, skillnader och likheter kring en bok till 

sin omgivning för att de ska kunna ta del av samma positiva upplevelse som läsaren själv 

gjort (Chambers, 2011 s. 21; Chou et al., 2016 s. 83; Jönsson, 2007 s. 239). Jönsson (2007 

s. 237) anser att stödet som eleverna får under detta samtal för att skapa en djupare 

förståelse riskerar att försvinna när eleverna läser enskilt. Säljö (2012 s. 193) menar att 

ZPD kan kopplas samman med den sociokulturella synen på lärande som en ständigt 

pågående process. När en människa lärt sig något nytt och behärskar en färdighet eller ett 

begrepp är personen nära att lära sig någonting nytt. Den nya kunskapen finns då inom 

nära räckhåll. När Elins elever lär sig nya ord kan de ta till sig innehållet med en större 

förståelse. Elins elever behärskar då nya ord och enligt teorin om ZPD finns nya 

kunskaper inom nära räckhåll. Enligt det sociokulturella perspektivet anses den mer 

kunnige individen vara en viktig faktor till fortsatt lärande. Vygotskij nämner att elever 

behöver uppmärksammas på delar som eleven själv kan ha missat (Säljö, 2012 s. 194; 

Jönsson, 2007 s. 134). Under dessa boksamtal får alla elever möjlighet att utveckla tankar 

de annars inte skulle reflekterat kring. 

 

Gina använder sig av situationen att titta på tv och läsa textremsan och hon upplever att 

det fungerar väldigt bra i hennes klass. Tattersall et al. (2016 s. 12) påtalar att genom att 

låta elever få läsa andra sorters texter än skönlitterära verk kan man höja elevernas 

motivation och stimulera dem. Det är något som Clara och Cornelia möjliggör genom 

exempelvis läsandet av dikter i matsalen. Clara och Cornelia har tidigare berättat att 

klasserna delar med sig av boktips till varandra. Chou et al. (2016 s. 83) menar att genom 

att läsa en blandning av böcker kan man väcka nya intressen inom litteraturen hos 

eleverna. Elins elever läser för förskoleklassen och det gör att eleverna får en mottagare 

och ett syfte med sin lästräning. Hon vill att eleverna ska få läsa för någon annan än henne 

själv. Elin upplever att hennes elever blir motiverade av detta arbetssätt. I läroplanens 

(Skolverket, 2016 s. 247) syfte står det att svenskundervisningen ska stärka elevernas 

intresse för läsning. Genom att eleverna högläser för andra barn kan det vara ett bevis på 

läslust. Lundberg och Herrlin (2014 s. 73–74), Taube (2013 s. 122) och Chou et. al (2016 

s. 83) nämner att läraren kan planera in lässtunder där eleverna får läsa för någon yngre 

än dem själva. Det kan bidra till elevernas läslust och hjälpa de elever som kämpar med 

sin läsning. Eleverna ges tid till att träna innan de läser för en yngre elev och Elin låter då 

sina elever träna tre veckor innan läsningen sker.  

 

Putman och Walker (2010 s. 142) har som åsikt att läraren kan motivera eleverna genom 

att skapa en slags utmaning på en lämplig nivå. Genom Claras, Cornelias och Elins arbete 

där eleverna dramatiserar sagor och får läsa för andra skapas denna utmaning som Putman 

och Walker (2010 s. 140–142) menar kan främja motivationen till läsning. Vidare nämner 

författarna att elevernas kunskaper är ett resultat av motiverade elever som får arbeta i en 

öppen miljö, något som Clara, Cornelia och Elin också försöker bidra till genom deras 

olika metoder.  
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Det är av betydande vikt att arbetssätten i läsundervisningen sker på olika sätt för att nå 

fram till alla elever och för att deras motivation inte ska sjunka (Löthagen & Staaf, 2009 

s. 43; Horner & Shwery, 2002 s. 105–106). Det arbete en lärare planerar kring det lästa 

behöver vara spännande och på en utmanande nivå för eleverna. Elevernas fantasi blir 

mer omfattande när de läser och det är någonting som kan bidra till deras motivation till 

att lära (Löthagen & Staaf, 2009 s. 7). Doris, Clara och Cornelias arbetssätt med En 

läsande klass bidrar bland annat till en variation i läsundervisningen. I arbetet med det 

valda arbetssättet närmar sig eleverna texterna på olika sätt till exempel genom att träna 

på att läsa på, mellan och bortom raderna. I Kommentarmaterialet till kursplanen i 

svenska (2016 s. 7) finns det en kortare förklaring till lässtrategier som beskriver att det 

innebär de konkreta sätt som en elev väljer när denne ska ta sig an en text. Eleverna 

använder sig av olika lässtrategier för att närma sig texten de ska läsa. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att se hur lärare i årskurs 1 arbetar med olika läsaktiviteter och hur de 

arbetar för att öka elevernas läslust. För att besvara detta valde vi den kvalitat iva 

metodiken och sedan genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009 s. 

267) beskriver att en kvalitativ metod är fördelaktig eftersom empirin som samlas in har 

grund i respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer. 

 

Eftersom syftet var att se hur lärare i årskurs 1 arbetar med läslust, texttyper och andra 

läsfrämjande arbetssätt minskades vårt urval. Det var svårt att få tillräckligt med 

respondenter, dels för att lärarna utförde utvecklingssamtal under denna tid och dels för 

att vi bor 15 mil ifrån varandra. Avståndet gjorde att vi valde att genomföra lika många 

intervjuer i de kommuner vi bor i samt två intervjuer i mitten. En idé skulle kunna ha varit 

att öka det geografiska omfånget, eftersom det hade medfört större möjlighet att få fler 

respondenter och därigenom analysera erhållen empiri utifrån ett bredare spektrum. Detta 

hade emellertid ställt större krav på studien då en större tidsåtgång för transkriber ing, 

analys av empiri hade behövts samt att pendlingen har varit tidskrävande. Det är något 

som vi anser skulle blivit problematiskt inom de angivna tidsramarna. Som tidigare 

nämnts har vi genomfört alla intervjuer tillsammans vilket medförde att vi inte hade 

möjlighet att skicka förfrågan till ett större antal rektorer. Det var viktigt för oss att vi 

utförde intervjuerna tillsammans för att få ett enhetligt resultat och minska risken för stora 

skillnader kring följdfrågorna. Likheten i resultaten hade kunnat ifrågasättas därför att vi 

utförde en semistrukturerad intervju där följdfrågorna är av stor vikt. Vi känner till allt 

material väl trots att vi delade upp transkriberingarna eftersom båda var närvarande på 

intervjuerna. 

 

Det hade varit möjligt att genomföra undersökningen på ett bekvämlighetsurval eftersom 

vi har verksamma kollegor i årskurs 1. Däremot hade resultatet då kunnat påverkas av 

relationen till respondenten. Valet av urvalsmetod anser vi, skapar en objektivitet som 

annars skulle varit svår att uppnå. Hade vi som tidigare nämnts exempelvis utgått från ett 

bekvämlighetsurval hade vår egen subjektivitet till respondenterna kunnat påverka våra 

resultat. Även om vår valda urvalsmetod skulle kunna ses som en bidragande faktor till 
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att det blev svårare att erhålla respondenter, anser vi att objektiviteten vi fick är viktigare 

för studiens resultat. 

 

Som tidigare har nämnts i metodavsnittet valde vi att inte sända ut vår intervjuguide på 

förhand, eftersom vi ville minska risken för tillrättalagda svar. I efterhand går det att 

diskutera om det hade varit till fördel att låta respondenterna ta del av frågorna på förhand. 

Det hade medfört att våra respondenter fått mer tid till att förbereda sig. Men eftersom vi 

ämnade att undersöka aspekter som kan vara högst subjektiva ansåg vi att vi hellre ville 

försöka fånga respondenternas riktiga tankar och åsikter, något som vi tror skulle bli 

svårare om respondenterna hade fått tid att förbereda sig. 

 

Vi anser att frågeställningarna har blivit besvarade vilket är ett tecken på att ett kvalitat ivt 

metodval var ett lämpligt val för denna studie. Det kan vara svårt att svara på våra 

frågeställningar med en kvantitativ metod därför att målet är objektivitet och mätbarhet. 

Studien skulle kunna ha kompletterats med kvantitativa enkäter om enbart vilka texttyper 

lärarna arbetar med och hur. Det ställer högre krav på studien om man ska kombinera 

metoder och vi anser att tidsramen inte skulle räcka till för att få ett väl underbyggt 

examensarbete. 

 

Denscombe (2009 s. 378–379) säger att frågan om en studies trovärdighet kan bli 

problematisk när det kommer till kvalitativ forskning, men att det finns tillvägagångssä tt 

att stärka trovärdigheten. Då vi själva också var införstådda i att en kvalitativ studies 

trovärdighet kan bli svårare att påvisa försökte vi i så lång utsträckning som möjligt arbeta 

med vår egen studies trovärdighet. Vi genomförde exempelvis en respondentvalider ing, 

valde erkända och väl redovisade kvalitativa forskningsmetoder. Genom att vi också 

tydligt redovisade för vår egen applicering av dessa metoder och tillvägagångssätt anser 

vi också att vi skapat en tillförlitlighet eftersom att andra forskare också får möjligheten 

att replikera en liknande studie. 
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5.3 Slutsatser 

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med läsaktivite ter 

samt hur de arbetar för att öka elevernas läslust. Vi har även velat ta del av deras tankar 

kring de valda arbetssätten. Vi kunde se mönster i respondenternas svar och koppla det 

till den teoretiska bakgrunden. Respondenterna har relativt liten variation av texttyper och 

arbetar mest med skönlitteratur. Skolinspektionen (2015) menar att elevernas erfarenhet 

av att möta olika texttyper är för liten och de nämner att lärarna känner att de behöver 

mer kunskap inom området. Vårt resultat kan kopplas till Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning på grund av att de lärare vi intervjuade inte arbetar tillräckligt varierat 

med olika texttyper.  

 

Alla lärare som vi har intervjuat har tyst läsning som en extrauppgift och det sker till 

synes till stor del för lärarnas egen skull, för att det är enkelt och för att de inte behöver 

planera någonting mer. Skolinspektionen (2015) menar att de elever som drabbas mest av 

att inte få mer tid till läsning är de som redan har en låg läsnivå. Detta kan kopplas 

samman med flertalet av respondenternas arbetssätt, då det alltid är de elever som inte får 

extra tid till lästräning. 

  

Något som både Skolinspektionen (2015) och samtliga respondenter är överens om är att 

läsning och läslust är viktigt, men att det i praktiken inte alltid är lätt. Om läraren själv 

inte ser läsning som något lustfyllt kan den känslan inte förmedlas till eleverna, då läraren 

enligt det sociokulturella perspektivet har en central roll i elevernas lärande. 

Respondenterna arbetar mycket med läslust fast de inte är medvetna om det på grund av 

att de till viss del tycks göra det av gammal vana. Samtliga lärare högläser för eleverna 

varje dag eller minst en gång i veckan. Det är endast Clara och Cornelia som inte har en 

planerad högläsningsstund. Alla lärare upplever också att högläsningen bidrar till 

elevernas läslust. Vi upplevde att de respondenter som var nyexaminerade generellt hade 

en större medvetenhet om sin undervisning. De nyexaminerade respondenterna hade 

mycket variation i sin läsundervisning och Blomgren (2016 s. 130) anser att det kan 

påverka elevernas motivation. Utifrån resultatet av denna undersökning anser vi att 

studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade Genom studien har det givits en 

inblick i hur lärare undervisar i läsning inom ämnet svenska i årskurs 1. Genom detta 

avsnitt anser vi även att vi undersökt och identifierat, hittat likheter och skillnader samt 

diskuterat kring vilka läsfrämjande aktiviteter som de intervjuade lärarna använder sig av. 

Men också vilka slags texttyper som lärarna använder sig av, samt hur de arbetar för att 

öka elevernas läslust. . 
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5.4 Slutord 
Vi upplever att det finns mycket forskning kring läsning men att forskningen om läs lust 

skulle kunna utvecklas. Det finns även relativt lite forskning inom läslustskapande 

pedagogik, något som vi tror skulle hjälpa lärare i deras arbete. Det skulle även vara 

intressant att se vidare forskning om hemmets betydelse för elevernas lärande. Vår 

undersökning bekräftar tidigare forskningsresultat som visar att elevernas vårdnadshavare 

har stor betydelse men vi hade inte någon möjlighet att undersöka detta inom ramen för 

det här arbetet. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) visar att lärare vill ha mer 

kunskap om hur de kan arbeta med olika texttyper. Vidare forskning inom detta område 

skulle kunna vara att på konkreta sätt visa hur lärare kan arbeta med olika texttyper. Vi 

anser att det är oroande då lärarna behöver konkreta arbetssätt då denna studies resultat 

påvisar problematik som Skolinspektionen (2015) har kommit fram till. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde vidarebefordra det nedanstående mailet 

till verksamma lärare i årskurs 1 på er skola. 

Tack för hjälpen! 

Hälsningar Sofia och Jennifer 

Att arbeta med läsning och läslust 

Till berörd rektor 

Vi heter Sofia Engberg och Jennifer Hansen och studerar grundlärarprogrammet F-3 på 

högskolan i Gävle. Vi gör just nu, med stöd av vår handledare Helena Wistrand ett 

examensarbete som handlar om läsning och läslust i årskurs 1. Vår valda metod är intervju 

och skulle vilja be de lärare som arbetar i årskurs 1 att delta i vår forskningsstudie. Vi 

skulle uppskatta om du kunde vidarebefordra detta mail till berörda lärare. Det är helt 

frivilligt att delta och det är helt anonymt. Lärarna som deltar kommer inte heller att kunna 

identifieras. 

 

Till berörda lärare 

Syftet med detta arbete är att titta på hur lärare använder läsningen i undervisningen, hur 

mycket tid ges till läsning, hur ofta eleverna får möjlighet att läsa samt hur de arbetar för 

att höja elevernas läslust. Arbetets avsikt är att titta på vilka läromedel samt metoder lärare 

på utvalda skolor använder sig av i sin läsundervisning. Syftet är även att undersöka 

lärarnas attityder och inställning till läsning. Med detta arbete vill vi bidra med en inblick 

i hur lärare arbetar med läsning samt om de aktivt arbetar med att öka elevernas läslust. 

 

Vår uppsats idé väcktes när vi diskuterade läsning och kom till insikt med att våra 

erfarenheter var liknande. Vi har under vår utbildning stött på lärare både på 

verksamhetsförlagd utbildning samt lärare på högskolan. Dessa lärare har 

uppmärksammat oss på att läsning inte ges den tid som krävs för att gynna elevernas 

läsutveckling. Under våra diskussioner insåg vi vikten av läslust. Vi valde då att 

undersöka detta vidare för att se hur lärare arbetar med detta i sin undervisning i årskurs 

1. Vi valde årskurs 1 då vi anser att det första skolåret är viktigt för skoltiden. 

 

Under intervjun kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna som innebär 

att deltagandet är frivilligt och att du själv har rätt att bestämma över ditt deltagande. Det 

innebär att du närsomhelst kan avbryta intervjun utan att förklara bakomliggande skäl. 

Efter intervjun kommer det insamlade materialet behandlas konfidentiellt. Det kommer 

enbart användas i denna forskningsstudie och raderas när denna intervju är transkriberad. 

Det insamlade materialet kommer att analyseras av oss. Vi garanterar att de som deltar i 

intervjun är helt anonyma och enskilda personer kommer inte kunna identifieras. 

Om ni är intresserade av att delta i vår forskningsstudie vänligen kontakta oss så fort som 

möjligt då vi vet att lärarens tid är värdefull. Intervjun beräknas ta ca en timme men all 



 

 

 

tid kanske inte behövs. Vi har tänkt genomföra dessa intervjuer från vecka 10 fram till 

13, meddela oss gärna om de planerade veckorna inte är passande. Om dessa veckor inte 

passar hör gärna av er så fort som möjligt så hittar vi en tid. 

 

Har ni några frågor så får ni gärna höra av er. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Hansen, Sofia Engberg 

**********@hotmail.com, **********@outlook.com 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

* Berätta lite kort om dig själv 

● Hur länge du har jobbat som lärare? 

● Vad har du för utbildning/har du en utbildning? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

*Har varje elev en bänkbok eller tillgång till böcker i klassrummet? 

● Vad för typ av böcker är det? 

● Hur ofta läser eleverna själva i dessa böcker? 

● Vad anser du om den tiden? 

* Hur mycket egen tid får eleverna till läsning i din klass? 

● Använder du läsning som extra uppgift till de elever som är klara med det 

planerade arbetet? 

● Vilken tanke finns bakom det valda arbetssättet? 

*Hur ofta läser du för eleverna och sker det vid speciella tillfällen? 

● Vad anser du om den tiden? 

● Hur ser dina högläsningsstunder ut? 

● Varför högläser du för eleverna? 

● Vilken typ av texter läser du för eleverna och varför har du valt dessa texter? 

* Vilka slags metoder och/eller läromedel använder du dig av i läsundervisningen? 

● Varför just dessa? 

● Vad anser du om dessa? 

● Finns det andra metoder/läromedel som du hellre skulle arbeta med och i sådant 

fall varför och vilka/vilken? 

● Hur tror du att dessa metoder/läromedel bidrar i själva läsundervisningen? 

* Tror du dessa metoder bidrar till en ökad läslust hos eleverna? Och i sådant fall hur? 

*Hur arbetar du för att höja elevernas läslust? 

● Vad tycker du är bra att tänka på som lärare när du ska arbeta med läslust? 

● Varför gör du just så? 

● Hur skulle du säga att det fungerar? 

● Finns det andra tillvägagångssätt du skulle vilja använda? 

 
 

 


