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Abstract 
 

This study aims to investigate the interest of reading and which factors that affect reading 

among students in grade nine in a Swedish school. The study also aims at finding out how 

teachers at the same school work with the skill of reading. How the teachers define the 

terms interest of reading and pleasure of reading will also be defined. The methods used 

are a quantitative method through surveys as well as a qualitative method with interviews 

of the teachers. The results of the study show that a majority of the students do not enjoy 

reading at all and when they read their reading is mostly from electronic sources such as 

websites and blogs. The teachers who were interviewed all have noticed a decrease in the 

interest of reading among students and they use a variety of methods to increase the 

interest of reading among their students. 

 

 

Key words: interest of reading, reading comprehension, motivation of reading, teaching 

literature 

 

 

Sammanfattning 
 

Den här studien syftar till att undersöka läsintresset och faktorer som påverkar läsningen 

hos elever i årskurs nio på en högstadieskola i Sverige. Studien syftar även till att ta reda 

på hur lärare vid samma skola arbetar med läsning av skönlitteratur och hur de definierar 

begreppen läsintresse och läslust. De metoder som använts är en kvantitativ metod med 

enkäter samt en kvalitativ metod med intervjuer av lärarna. Resultatet visar att majoriteten 

av eleverna inte tycker om att läsa alls och när de väl läser är det främst material från 

elektroniska källor så som websidor och bloggar. Alla lärare som intervjuades har märkt 

av elevernas minskade läsintresse och de arbetar på varierande sätt för att främja sina 

elevers läsintresse. 

 

Nyckelord: läsintresse, läsförståelse, läsmotivation, läslust, litteraturundervisning 
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1. Inledning  
 

Redan när beslutet fattades att skriva en uppsats inom ramarna för svenskämnet visste jag att 

det var läsning, då framförallt läsintresse och läslust, som skulle ha fokus i undersökningen. 

Böcker och läsning har alltid haft en stor plats i mitt och mina egna barns liv, men efter att ha 

arbetat i många år vid en högstadieskola har jag märkt att läsning är något som långt ifrån alla 

njuter av. Jag kan sträcka mig så långt som att jag märkt att vissa elever rent av avskyr att läsa. 

Läslust har haft en självklar betydelse som ett begrepp för mig. Att känna läslust betyder enligt 

min egen definition att en person älskar att läsa och har svårt att lägga ner en riktigt bra bok när 

denne börjat läsa den, att läsningen går lätt och det finns en längtan efter nästa lästillfälle och 

att böcker är förknippade med positiva känslor. Detta är subjektivt tolkat och begreppet är 

naturligtvis mer komplext än så. Konsekvensen med ett begrepp som läslust, som inte har en 

allmängiltig definition, blir att många lärare arbetar med att nå något som de möjligen inte ens 

själva har definierat helt och hållet. Begreppet läsintresse associeras även det med elever och 

deras läsning. Enligt min uppfattning är detta något som kommer innan en person kan känna 

läslust. Personen intresserar sig för läsning, blir bättre på förmågan och känner till slut läslust. 

I uppsatsens undersökande del ombeds lärare som undervisar i svenska på en högstadieskola ge 

sin definition av dessa begrepp. 

 

De stadigt sjunkande resultaten i läsförståelse i PISA-mätningarna under 2000-talet fram till 

mätningen 2012, samt bristen på lust att läsa skönlitteratur bland ungdomar är något som 

debatterats flitigt i pressen under åren. ”Sverige är alltså det land i OECD där andelen 

lågpresterande elever ökat mest, säger Eva Lundgren, undervisningsråd vid Skolverket och 

ansvarig för Pisa i Sverige, enligt SvD”. (Färlin 2016). Vad PISA är och vad OECD står för 

förklaras så här på Skolverkets webbplats:  

 

PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. 

Undersökningen organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. 

Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 2015. I Sverige deltog nästan 5500 elever 

från 202 skolor (Skolverket 2015). 

 

I en ledare i Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus om en analys som gjorts av OECD och 

i den talas det om att svenska elever inte förstår vitsen med att anstränga sig till skillnad från 

elever ifrån framgångsrika skolsystem. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalar 

sig i samma artikel och säger ”Det krävs hård träning för att bli duktig. Man blir ingen Zlatan 

om man inte anstränger sig” (Marteus 2017). Förutom att anstränga sig är det viktigt att ha ett 

läsintresse och det råder inga tvivel om att det är ett av skolans uppdrag att skapa ett läsintresse. 

Enligt kursplanen för svenska (Skolverket 2011:222) ska undervisningen stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva. Frågor som då blir viktiga är vad elevernas brister i den så viktiga 

läsförmågan beror på och hur arbetet med läsning kan gå till på ett högstadium. 
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Denna studie ämnar kartlägga hur ofta elever läser på fritiden och vilka faktorer som påverkar 

elevernas läsning i tre klasser på en högstadieskola i södra Norrland. Studien undersöker även 

hur lärare på samma skola arbetar med att stimulera elevernas läsintresse samt hur 

undervisningen är upplagd kring läsning av skönlitteratur på den undersökta skolan. Även 

begreppen läslust och läsintresse kommer att diskuteras. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som driver eleverna i årskurs nio på en 

högstadieskola till läsning. Även vilka faktorer som påverkar att de tillfrågade eleverna läser 

skönlitteratur på fritiden kommer undersökas eftersom elevens motivation förmodligen spelar 

en stor roll i att utveckla läsförmågan. Hur lärarna på den undersökta högstadieskolan märker 

av det sjunkande läsintresset samt hur de arbetar för att stimulera elevernas intresse för 

skönlitteratur av olika slag är en annan aspekt som ska undersökas. De tillfrågade lärarna 

kommer även tillfrågas om sin definition på begreppen läsintresse och läslust.  

 

De frågeställningar som kommer att undersökas är: 

● Märker lärarna vid den undersökta skolan av det sjunkande läsintresset bland eleverna? 

● Hur arbetar lärarna vid högstadieskolan för att stimulera elevernas intresse för läsning 

av skönlitteratur? 

● Hur definieras begreppen läslust och läsintresse av de tillfrågade lärarna i studien? 

● Vilka faktorer driver eleverna på den undersökta skolan till att läsa och hur ofta läser de 

annat än läxor på fritiden? 

● Vad skulle, enligt studien, kunna få eleverna att läsa mer på sin fritid? 
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden presenteras hur elevers resultat i läsning har sjunkit enligt flera olika 

undersökningar. Lars Brink tar i sin rapport upp det minskade läsintresset hos ungdomar och 

hur fler elever inte når godkända betyg i grundskolan. Skolverket har analyserat de sjunkande 

resultaten i läsförståelse i den internationella undersökningen PISA. 

 

2.1 Larmrapporter angående ungdomars läsning 

Lars Brink inleder sin rapport Försvunna bokslukare? med att rapportera om barns och 

ungdomars minskande läsintresse och hur allt fler elever lämnar grundskolan utan godkända 

betyg (Brink 2000:2). I samma rapport står att läsa om hur samtidigt som åldersgruppen över 

25 år ökade sitt läsande, var trenden den motsatta för ungdomarna enligt Kulturbarometern 

utgiven av Statens kulturråd. ”Bokläsandet bland de yngsta visar en påtaglig nedåtgående 

tendens och minskningen är mest framträdande bland barn till lågutbildade föräldrar” (Brink 

2000:2). Det senaste decenniet är försämringen i 15-åringars läsförståelse markant enligt den 

internationella undersökningen PISA. PISA studerar elever i 15-årsåldern och mäter kunskaper 

och färdigheter av betydelse i vuxenlivet. Mellan 5000 och 8000 elever per land från ett åttiotal 

länder deltar i studien som genomförs vart tredje år (Skolverket 2014). Läsförståelse är en av 

de färdigheter som undersöks. Eftersom antalet starka läsare har minskat i Sverige under många 

år (Skolverket 2016a) är det väsentligt att identifiera de elever som har ett läsintresse och 

försöka finna svar på vad som driver just dessa till frivillig läsning på fritiden. Skolverket 

(2016a) konstaterar i en rapport att mellan 2001 och 2012 var Sverige det land som gjorde den 

största resultatförsämringen av alla deltagande länder. Så många som var femte elev nådde inte 

upp till den nivå som Skolverket anser vara basnivå för att kunna tillgodogöra sig andra 

kunskaper genom läsning (Skolverket 2016a). Enligt testresultaten kan eleverna läsa, men de 

förstår inte längre och mer avancerade texter. Svenska forskare verkar inte ha något entydigt 

svar som förklaring till den allt sämre läsförståelsen, men pekar på de förändrade 

levnadsvanorna och användningsmönstren när det gäller medier och litteratur som en möjlig 

orsak anger Skolverket. Därutöver nämns också de neddragningar som gjordes i skolan under 

1990-talet som en tänkbar anledning. Lärartätheten minskade och trots den enligt PISA-

resultaten negativa trenden har inga omfattande insatser gjorts för att förbättra elevernas 

läsförståelse i stort. Lärarnas kompetens nämns också som en tredje faktor (Skolverket 2016a). 

Britta Stensson (2006:19) tar även hon upp lärarens betydelse och kritiserar skolan i Sverige 

för att bygga upp undervisningen i svenska kring lästekniska färdigheter istället för att ägna tid 

åt läsförståelse och tolkning av olika texttyper. 

 

Tidigare resultat från internationella läsundersökningar har analyserats djupgående av bland 

andra Barbro Westlund som i tidskriften Skolvärlden menar att analysen av 2006 års svaga 

resultat i läsförståelse är en viktig väckarklocka. Westlund kom fram till att det fanns en brist 

på strategier i svensk undervisning och att elever fick sitta och läsa ensamma i allt för stor 

omfattning utan handledning eller uppföljning av läraren (Josefsson 2018:32). Caroline Liberg 

pekar i en artikel i tidskriften Skolvärlden på lärarkompetensen som en viktig faktor i 

undersökningarna från 2006 och 2012 Även hon konstaterar att eleverna får för mycket tid till 
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enskild läsning (Josefsson 2018:32). Däremot kan Liberg se positivt på den senaste 

undersökningens resultat från 2015 och nämner projektet Läslyftet som framträdande och av 

stor vikt för framtida resultat (Josefsson 2018:33). Läslyftet är en kompetensutvecklande insats 

i språk-, läs- och skrivutveckling i Skolverkets regi. Kompetensutvecklingen är konstruerad i 

olika moduler som genomförs lokalt på skolorna med kollegialt lärande med stöd av handledare 

(Skolverket 2018).  

 

Vid den senaste mätningen 2015 hade kurvan för läsförståelse för första gången på 15 år svängt 

och svenska elever presterade bättre jämfört med mätningen 2012 (Skolverket 2016b). 

Westlund menar att de svaga resultaten i tidigare undersökningar ledde till en rad satsningar, så 

som Läslyftet, men att den främsta förklaringen till bättre resultat ligger i att alla lärare, oavsett 

ämne, börjat undervisa i begrepps- och läsförståelse i sina ämnen. Det är en faktor som enligt 

Westlund nu har blivit en trend och knappast undgått någon i skolan (Josefsson 2018:32). 

Westlund skriver även om att det redan i Skolverkets rapport om de sjunkande resultaten i 

läsförståelse från 2007 står att det är alla lärares ansvar att utveckla såväl skriv- som läs-

kompetens kopplad till olika ämnen (Westlund 2015:25). I Skolverkets rapport står: ”Oavsett 

var i utbildningssystemet en lärare arbetar eller i vilket ämne, ska läraren stödja sina elevers 

språkutveckling, som är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig ny kunskap och 

skapa ny kunskap” (Skolverket 2007). Reichenberg (2008:12) hänvisar till PISA-

undersökningen 2001 som visade att lärare i Sverige inte prioriterade att lära eleverna att arbeta 

med texter på djupet; som att dra slutsatser och beskriva texters struktur. Hon menar även att 

skolan det senaste decenniet varit centrerad kring individuellt arbete där läraren istället fungerat 

som en handledare. Det arbetssättet kräver enligt Reichenberg en väldigt god läsförmåga och 

hon menar att elever som har en svag läsförståelse får det problematiskt i skolan eftersom 

mycket av informationen i undervisningen består av skriven text. Hon trycker därför på att 

”[g]od läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 

livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” (Reichenberg 2008:11). 

Lösningen för att skapa god läsförståelse ligger enligt Reichenberg hos lärarna, att de måste 

kliva från rollen som enbart handledare till att faktiskt undervisa eleverna i läsförståelse.  
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3. Litteraturgenomgång och teoretisk förankring 
 

I följande kapitel presenteras den teoretiska förankringen kring inlärningsteori och läs-

motivation. Här tas även upp vad som står i läro- och kursplaner angående läsning under 

grundskoletiden. Slutligen definieras begreppen läsförståelse, läsintresse och läslust. 

 

3.1 Inlärningsteori 

En historisk tillbakablick visar att utveckling av en läsfärdighet har sedan 1600-talet har legat i 

människors intresse, men tidigare låg vikten på den mekaniska kunskapen att kunna läsa, inte 

att förstå det lästa. Enligt Westlund (2009:48) har mycket av den tidigare forskningen fokuserat 

på hur barn knäcker den alfabetiska koden för att lära sig läsa medan forskning kring 

läsförståelsen är förhållandevis ny. Westlund pekar även på att lärare behöver praktiskt 

användbar inlärningsteori istället för att förlita sig på vad forskare rent teoretiskt kommit fram 

till (Westlund 2012:71). Hon menar vidare att läsforskare under större delen av 1900-talet varit 

av tron att avkodning och läsförståelse utvecklas parallellt. Under de senaste 30 åren har 

läsforskning istället kommit fram till att avkodningsförmåga och språkförståelse är två skilda 

processer (Westlund 2012:72). Sedan 1990-talet bedöms läsningen som en aktiv process där 

läsförståelsen omfattar problemlösning, egna uppfattningar och kritiskt tänkande. Enligt 

Westlund (2012:72) är läsförståelse ett gemensamt samband mellan text och läsare där bland 

annat läsarens förförståelse och tidigare erfarenheter spelar en avgörande roll. 

 

Taube (2007:35) framhåller att det särskilt är från 1970-talet och framåt synen på barns 

inlärning har drastiskt förändrats, från att ha sett elever som passiva mottagare av information 

till att se eleverna som aktiva inlärare. Under 1980-talet började metakognitiva strategier 

användas i läsundervisningen. Metakognition är ett begrepp som tillhör den kognitiva teorin 

och innebär att människan är medveten om sina egna tankeprocesser och har en möjlighet att 

förändra dessa processer utifrån behov. Westlund (2012:128) menar att denna förmåga 

utvecklar läsförståelsen genom att individen använder sitt tänkande flexibelt vid val av 

lässtrategier. Dessa strategier har sin utgångspunkt i Vygotskijs tänkande om den proximala 

utvecklingszonen. Enligt Vygotskijs teori sker lärandet kontinuerligt samt interaktivt i samspel 

med andra i den närmaste omgivningen (Vygotskij 1999:55). Det betyder enligt Vygotskij att 

elever som befinner sig i den proximala utvecklingszonen behöver stöd av någon som är mer 

erfaren än denne själv för att klara vissa kognitiva uppgifter. 

 

Idag används främst tre olika undervisningsmodeller som baseras på teorin om den proximala 

utvecklingszonen. Dessa är: reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och 

begreppsorienterad läsundervisning. Bråten (2008:230) talar om den reciproka undervisningen 

som presenterades redan i mitten av åttiotalet, men menar att det har tagit lång tid för skolorna 

att anamma den. Begreppet reciprok betyder ömsesidig och Andreassen (2008:230) förklarar 

att i denna undervisningsmodell betonas det dialogiska. I reciprok undervisning fungerar 

läraren som förebild och visar egna läsförståelsestrategier för eleverna (Andreassen 2008:231). 

Sedan tar eleverna turvis över ansvaret för att leda grupper av elever och visa på strategier för 
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hur den lästa texten ska behandlas. Eleverna tränar samma strategier vid olika tillfällen och på 

olika typer av texter. De olika strategierna som används är:  

 

1. Förutsäga handlingen 

2. Tydliggöra texten  

3. Ställa frågor 

4. Sammanfatta texten (Westlund 2012:75) 

 

Huvudtanken med reciprok undervisning är att eleverna ska använda sig av de fyra strategierna 

även när de läser självständigt. För att eleverna ska känna att arbetet är meningsfullt är lärarens 

roll viktig genom att denne engagerar sig i valet av den litteratur som ska läsas. Det ökar både 

elevernas motivation och delaktighet när de märker att läraren är engagerad i deras läsning. 

(Andreassen 2008:231–237, Westlund 2012:75–79) 

  

Den transaktionella strateiundervisningen skiljer sig från traditionell undervisning, där läraren 

ofta ställer frågor utifrån en läst text och sedan utvärderar de svar som eleverna ger (Taube 

2007:74). Undervisningen handlar istället mycket om att läraren fokuserar på hur eleverna sätter 

ord på sin läsförståelse snarare än på att bedöma om ett svar är rätt eller fel. I den transaktionella 

undervisningen spelar lärarens förhållningssätt en viktig roll menar Taube, eftersomdenne 

behöver uppmuntra eleverna att synliggöra sina tankar för att detta i förlängningen ska leda till 

att elever utvecklar sina läsförståelsestrategier (Taube 2007:74–75, Westlund 2012:80–82). 

 

Den begreppsorienterade läsundervisningen utvecklades av den amerikanske forskaren Guthrie 

i mitten av 1990-talet. Syftet var att göra eleverna mer engagerade i både läsning och de 

naturorienterande ämnena (Andreassen 2009:245). Guthries forskning visade att läsförståelse 

och motivation samverkar och detta samband är kärnan i hans tänkande kring läsundervisning 

och läsengagemang (Andreassen 2009:245). Begreppsorienterad undervisning bygger på fem 

principer. Dessa är aktivering av elevernas förkunskaper, frågeställande, informationssökande, 

sammanfattning och grafisk orientering. Undervisningen följer en modell där elevernas 

kunskap aktiveras genom att läraren försöker locka fram de förkunskaper eleverna har i ämnet. 

Sedan motiveras eleverna att ställa relevanta frågor om textinnehållet. Efter frågorna inleds en 

informationssökning i texten för att finna svar på de tidigare formulerade frågorna. Därefter 

sammanfattar eleverna sin arbetsprocess och vad de kommit fram till i en loggbok. Slutligen 

redovisas elevernas tankar på ett grafiskt sätt med till exempel bilder, tankekartor eller 

teckningar. (Andreassen 2009:245–249). Även Westlund (2012:128) betonar att en aktiv 

läsning förutsätter en medvetenhet om de egna tankeprocesserna. Hon påpekar att dagens 

läsförståelsemetoder kallas för metakognitiva strategier på grund av att eleverna uppmuntras att 

reflektera över vad de gör för att förstå en text de läser. 

 

3.2 Läsmotivation 

Läsmotivation är ett svårt begrepp att förklara och i många fall kan det vara svårt för lärare att 

upptäcka om elever är motiverade till att läsa eller inte då motivationsaspekter är nästintill 

omöjliga att mäta. Motivation förklaras av Giota (2006) med att motivation handlar om drift, 

behov, intresse, förväntningar samt inre och yttre motivation. Stensmo (1997) utgår från det 
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latinska ordet movere som betyder att röra sig när han förklarar begreppet motivation. Han 

definierar motivation som ”de processer som sätter människan i rörelse, de krafter som ger 

hennes beteende energi och riktning” (Stensmo 1997:97). Stensmo menar vidare att den 

grekiske filosofen Epikuros hävdade att människan ”strävar efter lust och söker undvika olust” 

(Stensmo 1997:97). Här är innebörden att elever, liksom människor i allmänhet, gärna gör det 

som ger välbefinnande och glädje före det som känns jobbigt och krävande och att ungdomar 

därför i många fall tillbringar tid framför dator/mobil/surfplatta i stället för att läsa 

skönlitteratur. Allt mänskligt handlande och beteende motiveras av mål och intressen enligt 

Piagets utvecklingspsykologi (Giota 2006:290). 

 

Det finns enligt Stensmo (1997) två typer av motivation. Den ena typen är inre motivation som 

handlar om att en person gör något enbart för sin egen skull, eller för att, i detta fall, en elev vill 

lära sig något. Eleven läser för att det är roligt, eller lär sig något av egennytta för att denne 

känner lust att lära sig just detta. ”Målen finns inom en människa i form av behov som ska 

tillfredsställas, känslor som skall följas och potentiella resurser som kan utvecklas” (Stensmo 

1997:97). En inre motivation kan ge känslor av glädje och stolthet. När elever känner inre 

motivation att läsa och tror på sin egen förmåga är de benägna att bli engagerade läsare menar 

Jenner (2004:42). En följd av den inre motivationen är att dessa läsare vanligtvis blir 

högpresterande och klarar sitt skolarbete och sina prov bra (Jenner 2004:42). Elever som har en 

inre motivation blir uppslukade av böcker och glömmer tid och rum. Varga, Hultgren och 

Widhe (2015:6) uttrycker det på följande sätt: ”De läser eftersom de är nyfikna, vill ha ny 

kunskap och är villiga att anstränga sig för att vinna förståelse”. Den yttre motivationen innebär 

att eleven har drivkrafter som grundar sig i något annat än enbart dennes vilja. Yttre 

motivationsfaktorer kan vara materiella som pengar, klistermärken eller godis, eller socialt 

erkännande som beröm eller höga betyg (Giota 2006:290). Jenner (2004:42) menar att yttre 

motivation är något negativt när elever ska arbeta i skolan. Om eleven enbart har en yttre 

motivation och har yttre mål som att få höga poäng eller betyg studerar eleven inte för att skaffa 

långsiktiga kunskaper, utan skaffar sig ytligare kunskaper för att exempelvis klara ett prov eller 

få ett visst betyg. Som lärare är det därför viktigt att stärka elevernas inre motivation vilket kan 

åstadkommas genom att göra undervisningen meningsfull. En meningsfull undervisning utgår 

från elevernas förkunskaper och erbjuder uppgifter som är tillräckligt utmanande och 

intressanta för att utmana elevernas kreativitet (Jenner 2004:60). 

  

Läsmotivationen har ett nära samband med elevens självförtroende menar Westlund (2007:92). 

Motiverade elever antar utmaningen att bemästra sådant som är svårt och kräver ansträngning 

och på så sätt utvecklar dessa elever en bättre läsning vilket medför positiva effekter för elevens 

självförtroende. Även Taube (2007:92) påtalar sambandet mellan läsinlärning och 

självförtroende och använder begreppen onda och goda cirklar. Med onda cirklar menar Taube 

elever som tidigt visat sig vara svaga läsare, som därför minskar sitt läsande och till följd blir 

ännu svagare läsare och får en minskad tilltro till den egna läsförmågan. Goda cirklar innebär 

det rakt motsatta där starka läsare får positiv feedback och ökar sin läsning, vilket leder till att 

de känner starkare tilltro till sin läsförmåga. Både de onda och de goda cirklarna är starkt 

beroende av elevens egen uppfattning och dennes förväntning på sin förmåga. Den egna 

självbilden och elevens prestation men även lärarens förväntningar och uppfattningar påverkar 
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eleven. Eleven tolkar lärarens förväntningar och denna tolkning menar Taube utgör den största 

inverkan på hur elevens självförtroende ska utvecklas och påverka den fortsatta läsutvecklingen 

(Taube 2007:93). I skolans styrdokument finns kopplingar mellan läsning och själv-förtroende:  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga (Skolverket 2011:9). 

 

Elevens tilltro till den egna förmågan är en viktig faktor att ha med sig i all undervisning och 

att som lärare ha positiva förväntningar för att skapa goda cirklar och ett gott självförtroende 

hos eleven är viktigt. 

 

3.3 Läsförståelse 

En elevs läsförståelse är grunden för mycket av dennes lärande under skoltiden. Att kunna 

använda sig av olika lästekniker för olika texter är en viktig förmåga som eleven behöver 

använda i skolans alla ämnen. Bråten (2008:47) menar att läsförståelse kan definieras som ”att 

utvinna och skapa mening genom att genomsöka och samspela med en text”. Läsförståelse är 

att både kunna tillgodogöra sig den mening som förmedlas i texten och att göra kopplingar och 

dra slutsatser som inte står explicit i texten (Bråten 2008:47). Den viktigaste delen av själva 

läsförståelsen är, enligt Bråten, förkunskaperna följt av ordavkodning och lässtrategier. Bråten 

menar att dessa tre komponenter, förkunskaper, avkodning och strategier, måste samverka för 

att en god läsförståelse ska utvecklas (Bråten 2008:74). ”Läsning kan bara läras genom läsning” 

menar Høien och Lundberg (1988:77). Det behövs övning i hög grad för att uppnå 

automatiserad avkodning som är en förutsättning för flytande läsning. Elevernas motivation är 

det som avgör om de ska lyckas och goda förebilder är viktiga förklarar Høien & Lundberg. 

Undervisningen behöver utgå från elevernas behov och nyfikenhet och de behöver beröm och 

uppmuntran. För att bli bättre läsare måste eleverna bli medvetna om vad de gör och varför de 

gör det (Høien & Lundberg 1988:77). Läsförmågan kan alltså påverka en elevs hela skolgång. 

Reichenberg (2008:7) poängterar att läsningen är grunden för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig kunskaper inom skolans alla ämnen. Hon påpekar vidare att det är en konst att 

läsa olika texttyper, så som faktatexter, och att det är viktigt att medvetandegöra eleven om 

dennes egen förmåga samt skapa kunskap om hur och vad eleven ska arbeta med för att nå 

förståelse (Reichenberg 2008:11). För att kunna ge rätt individanpassat stöd behövs en 

kartläggning av både elevernas läsförståelse och hur de använder sig av olika lässtrategier. 

Stensson (2006:7) förklarar redan i inledningen till sin bok Mellan raderna att läsande idag är 

mer krävande då mycket information hämtas via internet där det finns en mångfald av texter av 

varierande svårighetsgrad att hantera i det samhälle och i den globaliserade värld som är vår 

vardag idag (Stensson 2006:7). Stensson trycker på skolans stora och avgörande roll i detta: 

”Om de unga inte lär sig att läsa på ett djupare sätt – tolka och reflektera över det lästa – har de 

heller ingen möjlighet att kritiskt granska sin omvärld, påverka och försöka förändra den. Då är 

det inte mycket bevänt med vår demokrati” (Stensson 2006:7). Stensson menar att det är viktigt 

ur en rent demokratisk synvinkel att inte bara lära sig läsa, utan att även kritiskt granska när 

man läser texter som handlar om ens omvärld. Genom att läsa lär människan sig reflektera över 

sig själv och kan på så sätt skapa förståelse (Stensson 2006:19). Både Reichenberg och Stensson 
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menar att förkunskaperna vid sådan, tolkande, textläsning kan ha större betydelse än vid läsning 

av skönlitterär text. Dagens samhälle bygger på att vi kan hantera den mångfald av information 

som kommer från olika medier. Westlund (2012:76) påpekar att i 2000-talets kunskaps- och 

informationssamhälle krävs att läsaren kan värdera och sortera information och kritiskt granska 

texter. Det betyder att eleverna behöver tränas i att kunna läsa varierande texter med olika syfte 

på flera olika sätt (Westlund 2012:76). Westlund menar vidare att läsförståelsen är avgörande 

för elevens framtida studier och eventuella vidareutbildning då brister i läsförståelse leder till 

försämrade ämneskunskaper och en förmodad betygsförsämring (Westlund 2012:11). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att läsförståelse är en komplex process som innefattar 

många olika delar som alla är beroende av varandra. 

 

3.4 Läroplanen 

Skönlitteratur och läsning tas främst upp i styrdokumenten under svenskämnets syfte. I 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) står i 

syftestexten att ”eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen” (Skolverket 2011:222). Om skönlitteraturens roll skrivs vidare att 

eleverna ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften  (2011:222). I 

det centrala innehållet står vidare att texter i form av skönlitteratur som belyser människors 

villkor och identitets- och livsfrågor ska beröras. Undervisningen kring berättande texter ska 

handla om budskap i texterna och språkliga drag. Textens typiska uppbyggnad ska även 

behandlas och slutligen nämns att eleverna ska få möjlighet att möta några skönlitterärt 

betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk. Skolverket skriver även att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (2011:222).  

 

Skönlitteratur kan ge kunskaper i andra ämnen än i svenskämnet menar Brink (2000:3). 

Faktatexter kan kompletteras av skönlitterära texter och då skönlitteratur som genre ofta är mer 

bekant för eleverna. Han påpekar att eftersom skönlitterära texter inte är lika faktatätt skrivna 

kan de vara lättare att förstå och ta till sig för eleverna (Brink 2000:54). Skönlitteraturen har 

även en plats i naturorienterande ämnen som biologi och fysik där exempel som olika kulturers 

beskrivningar och förklaringar av naturen kan hämtas ur skönlitteraturen (Skolverket 2011).   

 

3.5 Läsintresse eller läslust? 

I facklitteratur om läsning används begreppen läslust och läsintresse flitigt när det talas om 

läsning av böcker. Det är dock svårt att hitta en helt given definition av begreppen, särskilt då 

läslust, som är det begrepp som används mest i skrift. Hultgren och Johansson (2017) uttrycker 

det så här:  

 

Begrepp som läsintresse, läslust, nöjesläsning, fri läsning och läsengagemang är svårare att 

definiera än begreppet läsning och de förekommer inte särskilt mycket i skolans styrdokument. 

Gränserna mellan dessa begrepp är dessutom flytande. I en engelsk översättning används begreppet 

”Reading for pleasure” och det i sin tur definieras i en brittisk forskningsöversikt på följande sätt: 

[reading for pleasure] syftar på frivillig läsning där vi förväntar oss den tillfredsställelse läsning ger 

(Hultgern och Johansson 2017:3) 
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I flera böcker och rapporter med temat läsning hör ordet läslust ihop med bokslukare, som i 

Berättarlust – läslust av Monika Eriksson (2005). Studien bygger på ett samarbete i projektform 

mellan Smålands museum, biblioteken i Kronobergs län och skolor i länet för att genom 

berättande och uppläsning av den småländska sagoskatten väcka elevers intresse för läsning 

(Eriksson 2005:7). Projektet som ligger till grund för rapporten handlar just om elevernas ökade 

läslust och läsutveckling, men själva begreppet förklaras inte. Eriksson berättar: 

 

Till att börja med trodde jag det var så att när ett barn lärt sig läsa så blev det bokslukare helt 

automatiskt. När det till slut gick upp för mig att det inte var så enkelt inleddes en kamp. En kamp 

för att skapa läslust. (Eriksson 2005:7) 

 

Trots rapportens titel förklaras inte begreppet läslust, utan de synonymer som används 

genomgående i boken är lustfylld läsning, njutningsfull läsning och att de läsande känner glädje 

och tillfredsställelse (Eriksson 2005:7–72). Nasiell och Bjärbo (2007:24) förklarar i Boken om 

läslust – en handbok om att väcka ungas läsintresse, 7–15 år att när det kommer till elevers 

läsning av skönlitteratur så finns det två viktiga reaktioner att fokusera på när det gäller att 

väcka läslusten hos dem. Som nummer ett nämns när eleven fastnar för en bok och inte kan 

lägga ifrån sig den. Det är då viktigt som lärare att hjälpa eleven att hitta en bok som ger en 

liknande känsla för att uppmuntra den positiva känslan. Den andra reaktionen är när eleven vill 

prata om boken och dela upplevelsen med andra. För att eleven ska få sin känsla bekräftad är 

det av vikt att fler elever läser samma bok, eller liknande böcker, för att kunna diskutera 

innehållet gemensamt. Här förklarar Nasiell och Bjärbo egentligen inte själva ordet läslust, men 

de beskriver vad som enligt dem händer när läslust uppstår. De skriver vidare om hur man som 

vuxen kan väcka läslusten hos sitt barn i hemmet. De nämner till exempel att den vuxne själv 

ska läsa eftersom ”barn gör som den vuxne gör” (Nasiell och Bjärbo 2007:23), att det ska finnas 

tid för barnet att läsa ostört och att hemmet ska uppmuntra till all slags läsning till dess att barnet 

kan läsa med gott självförtroende (Nasiell och Bjärbo 2007: 23). Bråten (2008:76) skriver 

följande om läslust: ”Elever som har en inre motivation för läsning läser för att de har lust att 

göra det och för att läsning verkligen intresserar dem, och inte för att de vill uppnå något annat 

genom att läsa (t ex bra betyg)”. Bråten menar att eleven måste känna lust och motivation för 

att läsa eftersom aktiviteten kräver både ansträngning och energi och att elever som inte känner 

motivation gärna prioriterar någon annan aktivitet. Bråten skriver vidare om hur 

motivationsforskare ser att människans motivation regleras av de förväntningar, värderingar 

och mål personen i fråga har (Bråten 2008:76). Detta tas upp ytterligare i avsnitt 3.2. 

 

Begreppet läsintresse får en något djupare förklaring i den litteraturen som fokuseras i denna 

genomgång. Det som framkommer är att läsförståelse och läsintresse påverkar varandra. I 

boken God läsutveckling står: ”God läsförståelse är en förutsättning för ett positivt läsintresse, 

och läsintresset gör att förståelsen blir bättre” (Lundberg & Herrlin 2005:17). Författarna tar 

upp en slags ömsesidighet mellan förståelse och intresse som är viktig att ta till sig som lärare. 

Lundberg och Herrlin skriver vidare om läsintresse att läsning kräver energi av utövaren och 

att det finns två faktorer att väga in – kostnader och utbyte. Är kostnaden för stor i förhållande 

till utbytet för eleven, avstår denne från läsningen och ägnar sig åt något lättsammare istället. 

Lärare måste hitta sätt att sänka kostnaderna genom att till exempel hjälpa elever att utveckla 
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en effektivare ordavkodning och mer automatiserad läsning menar Lundberg och Herrlin 

(2015:17). De förklarar vidare vikten av att ta hjälp av tekniska hjälpmedel som inläst material 

och ljudböcker. Genom att skapa en atmosfär kring läsande som präglas av lust och glädje och 

att hitta texter som angår eleverna kan man som lärare väcka intresset för läsning menar 

författarna (Lundberg och Herrlin 2015:17). I God läsutveckling använder sig Lundberg och 

Herrlin av en tolvpunktstabell om läsintresse. Det som kännetecknar elever med gott läsintresse 

är enligt författarna: 

   

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

tidigaste tecknet på läsintresse.  

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

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

4. De väljer spontant på egen hand att läsa böcker.  

5. Barnen blir glada när de får böcker i present, att de ser fram emot en bra lässtund.  

6. Eleven går till biblioteket på eget initiativ.  

7. Eleven väljer att läsa inför andra elever, lärare eller föräldrar.  

8. Föredrar läsning framför andra aktiviteter som fotboll, leka lekar eller spela dator.  

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

de läser på toaletten och börjar läsa på bussen.  

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

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

med andra.  

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

(Lundberg och Herrlin 2015:63–66) 

 

Lundberg och Herrlin (2015:10) skriver att eleverna från början måste få uppleva att läsning 

handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. De lyfter också fram 

hur viktig läraren är i processen att få eleverna intresserade av läsning genom att till exempel 

aktivera elevernas förförståelse och skapa förväntningar inför textläsandet (Lundberg och 

Herrlin 2015:10). Hultgren och Johansson (2017:7) menar att läsintresse inte enbart handlar om 

intresse för skönlitterär läsning och påpekar att eleverna behöver stöttas i sin läsutveckling inom 

alla skolämnen och att det handlar om att engagera eleverna i all slags läsning så som 

kemibokens texter, tidningsartiklar eller politiska debatter (Hultgren och Johansson 2017:7).  

 

Frank Smith tar i fråga om att väcka ett läsintresse upp att läraren kan försöka se till att barnen 

i skolan ofta får möjlighet att ”läsa – och höra – berättelser som har en inneboende 

dragningskraft, som de frivilligt intresserar sig i” (Smith 2000:185). Ytterligare en läsfrämjande 

faktor som betonas av Varga, Hultgren och Widhe i artikeln ”Att stimulera ett läsintresse” 

(2015:8) är högläsningen. De menar att beroende på hur läsning går till och hur texten 

presenteras så kan det endera locka till läsning eller stjälpa elevernas intresse för läsning. 

Författarna menar att högläsning är en bra metod för att skapa nyfikenhet och väcka intresse för 

läsning hos eleverna (Varga, Hultgren och Widhe 2015:8). Hultgren har i artikeln Att vara en 

läsande förebild tagit upp vikten av att vuxna måste agera som läsande förebilder, både i 

hemmen och på skolan. Hon menar att genom läsande förebilder kan barns och ungdomars 

läsintresse stimuleras. Att kommunicera till barn att läsning är en viktig och givande del av våra 
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vuxna liv menar Hultgren är stimulerande. Metoder som högläsning och bokprat och att lärare 

ska verka för att elever även ser andra elever som förebilder ger hon som förslag. (Hultgren 

2015:3) 
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4. Metod, genomförande och material 
 

I metodavsnittet beskrivs och diskuteras valet av forskningsmetoder och hur dessa används i 

studien. Urval av informanter motiveras, proceduren i arbetet beskrivs och vilket material som 

används presenteras. Även redogörelse för hur insamlade data har hanterats, bearbetats och 

tolkats redovisas. Slutligen tas frågan om studiens tillförlitlighet upp. 

 

4.1 Metodval 

En kombination av intervjuer och enkäter har använts som metod för genomförande av studien 

för att få svar på studiens forskningsfrågor. Detta för att få en så bred bild som möjligt av 

elevernas syn på läsning och vad de läser i kombination med hur lärarna undervisar i läsning av 

skönlitteratur. För att få en inblick i hur lärarna själva diskuterar kring begreppen läslust och 

läsintresse ingår en fråga om de två begreppen i intervjun, men även frågor angående hur de 

arbetar med skönlitteratur och om de själva märker av det sjunkande läsintresset bland eleverna. 

  

Den kvalitativa delen av studien syftar till att tolka och förstå de svar som framkommer i 

semistrukturerade intervjuer med tre lärare som undervisar i svenska och få ta del av deras 

tankar och erfarenheter kring undervisning. Enligt Bryman (2011: 415–416) kännetecknas en 

semistrukturerad intervju av att forskaren ofta har en intervjuguide med frågor på ett visst tema, 

men även följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas vid behov. Med en kvalitativ 

metod används en liten grupp informanter och vikten läggs vid hur dessa individer uppfattar 

och tolkar specifika frågeställningar. Vikt läggs vid ord och inte kvantifiering vid insamling av 

data. I tillvägagångssättet med semistrukturerade intervjuer utgår man från ett antal huvudfrågor 

som ställs till samtliga informanter för att vid behov följa upp svaren individuellt (Stukát 

2011:45). Vid detta tillvägagångssätt finns en möjlighet att få djupare svar än vid en helt 

strukturerad intervju med förutbestämda svarsalternativ menar Stukát. I denna studie användes 

fem frågor som vid behov under intervjun följdes upp med följdfrågor (se bilaga 2). 

 

Enkäter i tre klasser utfördes i syfte att kunna generalisera och hitta mönster i elevernas 

läsvanor. Kvantitativ metod betonar kvantifiering när det gäller analys och insamling av data. 

Det allra vanligaste sättet är då att låta ett större antal informanter besvara till exempel enkäter 

(Stukát 2011:47). Mitt val för att undersöka elevernas attityder i fråga om läsning föll på enkäter 

snarare än intervjuer, dels för att ha ett större underlag, dels för att eleverna skulle känna sig 

mer anonyma än de skulle varit i en intervjusituation. Den enkät som användes var konstruerad 

av Skolverket som ett led i projektet ”Läslyftet” som syftar till att stimulera elevers läsintresse 

(Skolverket 2018).  

 

Enkäten har strukturerade frågor med flera alternativ av typen flervalsfrågor (se bilaga 3). Vissa 

av frågorna har också ett öppet svarsalternativ: ”Annat, i så fall vad” och en fråga är en så kallad 

frekvensfråga: ”Hur ofta läser du på din fritid”. Eleverna genomförde hela enkäten som bestod 

av 19 frågor, men endast fem av frågorna har valts ut som underlag för denna undersökning då 

dessa stämde väl överens med studiens syfte och frågeställningar.  
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4.2 Urval av informanter 

Den skola som undersökningen genomfördes på är en grundskola som har klasser från 

förskoleklass till årskurs 9. Den undersökta skolan ligger i ett litet brukssamhälle i södra 

Norrland. Skolan har tre klasser i varje årskurs på högstadiet. Eleverna som ingått i studien går 

alla i årskurs nio och kommer ursprungligen från tre olika F–6-skolor i kommunen då även två 

F–6-skolor från närliggande samhällen ingår i upptagningsområdet för den undersökta 

högstadieskolan. Sedan årskurs 7 går eleverna i blandade klasser med elevupptagning från alla 

tre låg- och mellanstadieskolorna på den undersökta högstadieskolan. Två av klasserna har haft 

flera olika lärare i svenska under sin högstadietid. Endast en av niondeklasserna har haft samma 

lärare alla tre år. Det finns således mer än en anledning att just dessa niondeklassare valdes ut. 

Dels har de, trots olika mellanstadiebakgrund, gått nästan tre år i samma klass vid 

undersökningstillfället vilket gör att de undervisats på liknande sätt under en längre period. Dels 

hade de tre klasserna lärare med olika lång erfarenhet av undervisning i svenska. Dessutom 

behövdes inte något medgivande av vårdnadshavarna eftersom alla informanter var över 15 år 

vid undersökningstillfället.  

 

De elever som gett sitt medgivande på en medföljande blankett (se bilaga 1 samt 4.4) och var 

närvarande i klassrummet vid lektionen i svenska när enkäten genomfördes ingår i studien. Vid 

enkättillfället fanns totalt 43 elever på plats i de tre olika klasserna av totalt 58. Jag valde att 

exkludera de elever, 11 till antalet, som läser svenska som andraspråk från undersökningen 

redan inledningsvis, dels för att de inte läser svenska tillsammans med klassen och därför inte 

får samma undervisning vad gäller läsning och skönlitteratur, dels för att det finns 

begränsningar i språket som gör att frågor i enkäten hade kunnat missförstås och därför gett ett 

felaktigt utfall. Dessa elever befann sig i ett annat klassrum och undervisades av en annan lärare 

vid enkättillfället, så de valdes inte bort vid utdelningen av enkäterna. Fyra elever var 

frånvarande vid genomförandet vilket gav 43 ifyllda enkäter. Av dessa svarade 39 stycken ja 

till att låta mig använda informationen, 3 stycken svarade nej och en elev hade lämnat raderna 

för medgivande tomma (se bilaga 1). Mitt underlag blev således 39 besvarade enkäter. På den 

högstadieskola som undersöktes fanns det tre legitimerade lärare i svenska och dessa tackade 

alla ja till att delta i studien. Det fanns flera anledningar till att tre lärare på samma skola valdes 

ut. Den främsta anledningen var att de tre informanterna har varierande lång 

arbetslivserfarenhet och det var en intressant faktor att undersöka huruvida det skiljde sig åt i 

hur de undervisar i fråga om läsning av skönlitteratur. En annan strävan var att intervjua någon 

eller några lärare som arbetat med undervisning i svenska relativt länge för att höra deras syn 

på det sjunkande intresset för läsning. En tredje anledning var att jag har träffat dessa lärare 

tidigare och min förhoppning var att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och 

kanske därför kunna ge mer utvecklade svar.  

 

4.3 Presentation av lärarinformanter 

1. A har arbetat som lärare sedan 1985. Hon är legitimerad lärare i svenska, franska och historia. 

Hon undervisar sedan många år främst i svenska och franska. Just nu har hon dessutom ett 

uppdrag som förstelärare i svenska på andra skolor i kommunen på 40 % där hon bland annat 
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handleder läslyftet. A läser själv massor på fritiden uppger hon. Hon nämner även att hon vill 

vara en läsande förebild för sina elever. När eleverna har lästid i klassrummet så läser hon också. 

 

2. B har precis fått sin lärarlegitimation, men har varit verksam i skolan under många år, först 

som elevassistent och sedan med deltidsjobb som lärare under studietiden. Nu har hon arbetat 

som lärare, främst i svenska, i ett år. Hon är även behörig i religion. Angående sin egen läsning 

säger B att hon läser mycket på fritiden och att det är väldigt varierande vad hon läser, men att 

hon just nu är väldigt förtjust i krönikor och poddar. 

 

3. C har arbetat som behörig lärare sedan 2005 och undervisar i svenska som andraspråk och 

svenska. Om sin egen läsning säger C att han inte läser så mycket för sin egen del under den 

här perioden i livet då det är annat som upptar hans tid. 

 

4.4 Genomförande och etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav för forskningsetiska frågor: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). För att 

uppfylla informations-kravet måste alla medverkande som berörs av forskningsuppgiften 

informeras om syftet med studien av forskaren, samt att deltagandet är helt frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas om informanten så önskar. Samtyckeskravet innebär att tilltänkta 

informanter själva bestämmer över sin medverkan i studien. De som berörts av studien så som 

rektor, intervjuade och undervisande lärare samt elever har alla gett sitt medgivande till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna hålls anonyma i forskningsrapporten för att 

de inte ska kunna identifieras av utomstående. I min undersökning har inga elever skrivit sina 

namn på sina enkäter, inte heller nämns någon av de intervjuade lärarna vid namn. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att det material som samlas in i samband med undersökningen 

endast används i forskningssyfte. Allt material som används vid insamlingen av data kommer 

efter undersökningens slut att förstöras (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I februari 2018 tillfrågades den aktuella skolans rektor om tillstånd att genomföra en studie om 

läsvanor bland eleverna i årskurs nio. Rektor gav sitt tillstånd och påminde om att jag behövde 

elevernas samtycke för att få använda resultaten. Rektor informerades även om att jag ämnade 

genomföra intervjuer med de lärare som undervisade i svenska om dessa ställde sig positiva till 

detta. Då alla informanter var över 15 år vid tillfället för enkäten behövdes inte 

vårdnadshavarnas medgivande, utan ett missivbrev delades ut tillsammans med enkäterna där 

eleverna kunde kryssa i om de gav sitt medgivande att resultatet av enkäten fick användas i 

studiesyfte (se bilaga 1). Jag läste innan enkäten genomfördes upp brevet för samtliga och 

berättade om mitt syfte och att alla svar var helt anonyma och upplyste tydligt om att deltagande 

var helt frivilligt. Jag påminde även en extra gång att eleverna inte skulle skriva namn vare sig 

på enkäten eller på tillåtelseblanketten, men att de skulle lämna dem med baksidan uppåt 

ovanpå varandra på bänken när de svarat färdigt och att jag sedan tillsammans med deras lärare 

skulle sortera ut dem som eventuellt inte ville delta i en särskild hög för att inte ta med de 

resultaten. Jag stannade i klassrummet under hela genomförandet för att kunna svara på frågor 

vid behov. Eleverna genomförde Skolverkets enkät i sin helhet, men fem frågor av dem som 

besvarats var tänkta att utgöra underlag för denna studie (se bilaga 3). Orsaken till att enkäten 
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genomfördes i sin helhet var att de undervisande lärarna i svenska planerat att genomföra dem 

vid ett senare tillfälle som ett underlag inför nästa termins undervisning. Nu tidigarelades 

enkättillfället för att eleverna skulle slippa besvara två liknande undersökningar i rad. 

 

De lärare som tillfrågats om att delta i studien informerades i förväg om temat i intervjun samt 

syftet med mina frågeställningar. Intervjufrågorna mejlades till informanterna några dagar i 

förväg för att de skulle ha möjlighet att tänka igenom sina svar i lugn och ro (se bilaga 2.) Jag 

kontaktade alla tre lärare genom personlig kontakt med två på arbetsplatsen och en via mejl och 

vi bokade då in tider som passade både dem och mig. Alla tre intervjuerna kunde genomföras 

samma dag vilket var min förhoppning vid planeringen. En intervju genomfördes direkt på 

morgonen, en vid lunch och en när läraren i fråga slutat för dagen klockan 14. Intervjuerna tog 

mellan 20 och 35 minuter att genomföra beroende på hur utförliga svar informanten gav.  Syftet 

med att genomföra intervjuerna på samma dag var för att säkerställa att frågorna ställdes på så 

liknande sätt som möjligt till alla tre informanter. Alla intervjuer ägde rum på skolan där de 

arbetar och på en plats som informanterna var delaktiga i att välja 

 

4.5 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och jag förde samtidigt korta anteckningar för att 

ha möjlighet att ställa följdfrågor direkt om sådana tillfällen skulle uppkomma. Samma 

eftermiddag och dagen därpå transkriberades alla tre intervjuerna noggrant genom att flera 

avlyssningar gjordes och jämfördes med det transkriberade materialet samt anteckningarna som 

fördes. Transkriberingen av varje intervju mailades sedan till respektive informant för möjlighet 

att kommentera om de såg något som behövde korrigeras. Därefter kategoriserades 

intervjusvaren efter uppsatsens frågeställningar vilket enligt Stukát ger redovisningen en 

tydligare struktur (Stukát 2005:138). I uppsatsens resultatdel redogörs för informanternas svar 

tillsammans fråga för fråga då detta ger en tydligare bild av vad som framkom än om 

informanternas svar presenterats var för sig. De transkriberingsprinciper som har tillämpats 

bygger på att den språkliga formen inte står i fokus i studien. Det kan vara relevant att beakta 

tvekljud och upprepningar i en studie där informanternas svar ska analyseras, men min 

bedömning är att ingen väsentlig information med koppling till studiens frågeställning har gått 

förlorad med de anpassningar av intervjusvaren som har gjorts. Irrelevanta saker som tvekljud 

och upprepningar eller avbrott av andra slag har således exkluderats från citaten. Vid ett tillfälle 

nämndes kommunens namn, det svaret har ersatts med XX. Förutom dessa justeringar är 

samtalen i intervjuerna återgivna i sin helhet i transkriberingen som återfinns i bilaga 4. I 

uppsatsen återges ett urval av intervjusvaren som citat.  Enkäterna har sammanställts fråga för 

fråga och siffrorna har dubbelkontrollerats för att i möjligaste mån säkerställa att inga räknefel 

gjorts. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

När en studie genomförs är målet att den ska få en god reliabilitet, validitet och en så god 

generaliserbarhet som möjligt (Stukát 2011:133). Stukát menar att reliabilitet kan översättas till 

hur bra det valda mätinstrumentet ger resultat med hög tillförlitlighet. För att få en hög 
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tillförlitlighet och en bredare syn på ämnet valdes en kombination av intervjuer och enkäter i 

studien för att få svar på forskningsfrågorna.  

 

När en kvalitativ undersökningsmetod används är det viktigt att ha reliabilitetsbristerna som 

kan uppstå i åtanke påpekar Stukát. Dagsformen hos informanterna, frågor som feltolkas eller 

yttre störningar är problem som bör beaktas (Stukát 2011:135). Det finns en nackdel med 

användandet av intervjuer i en undersökning och det är att intervjuaren kan påverka den som 

blir intervjuad genom sättet som frågorna ställs. Är frågorna vinklade på något sätt så kan detta 

få informanten att svara det som denne tror att intervjuaren vill höra (Stukát 2011:43). 

Förberedelserna nämnda under 4.4 gjordes för att minimera risken för färgade svar av den så 

kallade ”intervjueffekten” (Stukát 2011:43). Med intervjueffekten menas att informanten 

påverkas av ordval, tonfall, ansiktsuttryck eller liknande hos den som intervjuar. Därigenom 

påverkas informanterna att svara det som förväntas av dem, medvetet eller omedvetet, vilket 

innebär en slags omedveten styrning av informanterna mot ett visst svar. Svaren blir då inte 

tillförlitliga och sanna (Stukát 2011:43). Då alla intervjuer genomfördes under en och samma 

dag kunde jag som intervjuare vara noggrann med att jag använde samma tonfall och neutrala 

sätt att ställa frågorna då jag hade den tidigare intervjun, eller de två tidigare intervjuerna, i 

färskt minne. För att få så god reliabilitet som möjligt fick informanterna frågorna i förväg, 

intervjuerna spelades in, anteckningar fördes samt alla intervjuer transkriberades i sin helhet så 

snart som möjligt efter intervjuerna. 

 

När det kommer till enkäterna valdes en hel årskurs ut som informanter. För att inte den 

undervisande läraren skulle vara en för stor faktor i hur eleverna svarade valdes klasser som 

haft olika lärare under skoltiden. Enkäten som användes var utformad av Skolverket och syftar 

till att undersöka ungdomars läsvanor och vad som får dem att läsa, eller inte. Från den 

omfattande enkäten på 19 frågor valdes fem frågor ut för att djupare analyseras i denna studie. 

Uppsatsens validitet beror på om metoden eller metoderna mäter det som avses mätas, det vill 

säga giltigheten (Stukát 2011:41).  Johansson och Svedner(2006) menar att validitet innebär att 

resultatet av studien ger den rätta bilden av vad som granskas. Båda typerna av informanter fick 

frågor som syftade till att belysa läsning, läsundervisning och vad som skapar lust eller intresse 

att läsa. Eftersom det fanns relativt god spridning i fråga om kön och tidigare skolbakgrund på 

informanterna som besvarade enkäten anser jag att undersökningen har relativt god validitet 

förutsatt att informanterna gett ärliga svar. Även enkätens utformning, där flervalsfrågor var 

den dominerade varianten, ökar validiteten på så sätt att chansen att få ett svar på en fråga ökar 

jämfört med om det skulle ha varit öppna svarsalternativ. Stukát (2011:49) pekar på att när 

informanter förväntas formulera ett svar på egen hand sker det alltid att en del av dem hoppar 

över frågor eller ger magra och ganska intetsägande svar. 

 

De tre lärare som deltog vid intervjun har arbetat olika länge som lärare och har därmed olika 

erfarenheter av att undervisa om läsning vilket bidrar till en nyanserad bild av undervisningen 

i de olika klasserna. Det som minskar studiens validitet är att alla de intervjuade lärarna arbetar 

på samma högstadieskola och naturligtvis talar om sin undervisning med varandra. Önskvärt 

hade varit att även intervjua lärare och genomföra enkäter på flera skolor på olika platser i 

landet för att öka validiteten. Det ökade omfånget hade dock krävt en betydligt större 
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undersökning med längre tid för analys av alla data. En kvalitativ studie kan inte ge någon 

generaliserbarhet om informanterna inte har valts ut slumpmässigt enligt Kvale (1997).  På 

grund av studiens begränsade omfång och det begränsade antalet informanter är resultatet av 

denna studie inte generaliserbart. Således säger studien inget om vilka faktorer som påverkar 

alla elevers läsning, eller hur alla lärare på högstadiet arbetar. Uppsatsen kan endast redogöra 

för hur elever i de undersökta klasserna exempelvis motiveras till läsning och hur lärarna på 

just detta högstadium undervisar i skönlitteratur. Även om resultatet i denna studie inte är 

representativt för alla elever och lärare i Sverige och därför inte kan anses ha hög 

generaliserbarhet anser jag ändå att det kan ge värdefull kunskap om hur elever i just dessa tre 

klasser ser på sitt läsintresse och hur lärare arbetar med läsning av skönlitteratur och tänker 

kring läslust och läsintresse på detta högstadium. 
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5. Resultat  
 

I resultatdelen presenteras vad som framkommit i lärarintervjuerna angående hur lärarna i 

undersökningen har märkt av det sjunkande läsintresset, hur undervisningen i läsning av 

skönlitteratur går till på den aktuella skolan och hur lärarna ser på begreppen läsintresse och 

läslust. Resultaten av elevenkäterna presenteras med svar på frågorna hur mycket eleverna 

tycker om att läsa, vad de läser utanför skolan, hur ofta de läser samt vilka faktorer som driver 

eleverna till läsning utanför skolan.  

 

 5.1 Det sjunkande läsintresset hos ungdomar 

Informanterna tog upp flera anledningar till varför de ansåg att eleverna visar mindre intresse 

för läsning nu jämfört med tidigare. Alla informanter menar att läsningen konkurreras ut av 

tidskrävande fritidssysselsättningar och sociala medier som upplevs som mer lustfyllda. En 

lärare nämner detta som något av en ond spiral: 

 

När man inte läser så mycket så ökar inte läshastigheten/läsförståelsen i samma utsträckning och läsningen 

blir då en mödosam och tidskrävande aktivitet. Jag tror att ungdomar då väljer bort denna mödosamma, 

tidskrävande sysselsättning mot mer lättsamma sysselsättningar som mobiler, datorspel, TV osv. Elever som 

inte läser mycket tränar inte upp sin läshastighet eller sin läsförståelse och de hamnar i en negativ spiral. De 

kanske läser ännu mindre vilket gör att aktiviteten läsning blir krångligare och betungande. (C) 

 

En utbredd motvilja mot att läsa nämns också. Eleverna vill verkligen inte läsa. De tycker det 

är tråkigt och tar för lång tid. En av informanterna (A) tar upp att hon gjort Skolverkets 

läsvaneundersökning i den klass i sjuan hon undervisar och att ingen av de 25 eleverna gav 

svaret att de tyckte mycket om att läsa. Väldigt många svarade i hennes undersökning att de 

inte tycker om att läsa över huvud taget. A nämner även att hon hört en elev uttrycka att det är 

”ute att läsa”. Eleverna tycker att det är gammalmodigt, allt de vill veta kan de googla menar 

de. Att eleverna inte ser vitsen med att läsa, de tycker inte det är viktigt nämns också av läraren 

som uttalanden av elever. Även elever som inte är svaga läsare har invändningar mot läsandet 

i skolan berättade den tillfrågade läraren A ”Jag kan ju redan läsa bra, varför ska jag öva mer 

på det då?” säger eleverna berättar hon. Motviljan mot läsning och att de som har svårt med 

läsningen inte vill ta emot hjälp av till exempel specialläraren anger lärare A som ett stort 

hinder. Eleverna vill i allt större omfattning inte visa sig sticka ut eller vara annorlunda och visa 

sina svagheter berättar A. 

 

5.2 Det pedagogiska arbetet med skönlitteratur 

Alla informanter arbetar periodvis med helklassböcker som följs upp på olika sätt. Lärarna är 

även eniga om vikten av att bearbeta det man läst. Vilket är viktigt för att utvecklas som läsare 

enligt litteraturen menar bland andra Stensson (2006:7) Läslogg är något alla lärare på denna 

högstadieskola använder sig av, men även samtal i grupp, diskussioner kring karaktärer och 

miljöer och innehållsfrågor nämns som arbetssätt för att bearbeta läsningen. Att arbeta enligt 

EPA-modellen anger lärare C är en variant som används. Då reflekterar eleverna först ensamma 

(E) över en viss frågeställning, sedan parvis (P) och slutligen följs diskussionen upp i helklass, 

alla (A).  
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Sättet som böcker läses på varieras medvetet berättar både A, B och C. Ibland läser eleverna 

tyst själva, ibland högläser de i grupper eller par, ibland används ljudböcker eller så läser läraren 

högt ut boken. Det som också framkommer är att de allra flesta eleverna vill att läraren ska läsa 

högt för dem och att de följer med i sina böcker. Vid frågan hur C arbetar med att öka intresset 

för skönlitteratur säger informanten så här: 

 

Jag försöker att på ett positivt sätt förklara för eleverna att läsflyt är en färskvara som måste underhållas. Jag 

belyser fördelarna med att läsa mycket. Träning ger färdighet även när det gäller läsning. Om eleverna läser mycket 

så ökar läshastigheten och läsförståelsen och aktiviteten läsning upplevs som mindre mödosam. Vilket ofta i sin 

tur leder till en positiv spiral. Det vill säga eleven läser mer och de tränar upp sin läshastighet och får en bättre 

läsförståelse vilket gör att läsningen få positiva effekter. (C) 

 

Att försöka variera genrer koppla ihop med olika ämnen i skolan eller aktuella ämnen som 

#metoo, smyga in texter med beröringspunkter från elevernas liv är andra saker som nämns i 

intervjuerna. En av informanterna pratar om vikten av läsande förebilder, både i skolan och 

hemma, och uttrycker följande: 

 

Jag tycker det är viktigt att vara en läsande förebild. När eleverna läser under lektionerna så läser jag också. 

Det tycker jag är jätteviktigt. Eleverna blir mer fokuserade på sin egen läsning när jag också läser än om jag 

sitter vid datorn eller rättar till exempel. Sedan har jag läst mycket om det här med läsande förebilder. Hur 

man som lärare påverkar eleverna och hur stor roll det spelar att ha föräldrar som läser. (A) 

 

En av de andra lärarna (B) pratar också om vikten av läsning även hemma. Att ”tvinga” barn 

och ungdomar att läsa hemma tycker hon vore önskvärt i viss utsträckning också för att hjälpa 

dem framåt i sin läsning. Att ingen i hemmet läser på fritiden är inte ovanligt alls i dag nämner 

Både lärare A och B.  

 

5.3 Hur tolkas begreppen läsintresse och läslust? 

Alla lärarinformanter ombads definiera de två olika begreppen läsintresse och läslust. Vad de 

svarade var både intressant och mycket tänkvärt.  

 

A: Ett läsintresse har man när man läser det man behöver utan att känna motstånd. Man 

använder sin läsning till att få reda på saker. 

Läslust har man när man läser för att koppla av, för att må bra eller för att fly verkligheten. 

Man kan nog ha läslust redan tidigt, när man börjar läsa. Min son till exempel älskade att 

läsa på lappar, skyltar, ja allt han såg när han var runt fem. Det var lite som om han gillade 

att lösa mysteriet med vad bokstäverna betydde. Nyfikenhet tror jag är en viktig drivkraft. 

 

B: Ett läsintresse är en naturlig del i livet. Man läser mycket i olika genrer och man är 

nyfiken på böcker. När man har läslust läser man och lär sig något och ser läsningen som 

ett instrument. Man har inget motstånd mot läsning. Jag tycker ett intresse väger tyngre än 

en lust. Som att ha ett äkta hästintresse jämfört med att ha lust att hålla på med hästar. 
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C: Att ha ett läsintresse betyder att eleverna är intresserade av att läsa och oftast förstår 

vinsterna med att läsa. Läslust betyder att eleverna har lust att läsa. De har en inre 

motivation att läsa olika typer av texter och har en förståelse för de positiva effekter läsning 

för med sig. 

 

Här är det tydligt att det finns ett liknande tänkande kring de två begreppen men ändå helt olika 

definitioner av innebörden av att ha ett läsintresse och att känna läslust. På samma sätt fann jag 

begreppen definierade på olika sätt i litteraturen. Ibland definierades läslust och läsintresse på i 

stort sett identiska sätt. De synonymer som används genomgående i den lästa litteraturen är 

lustfylld läsning, njutningsfull läsning och att de läsande känner glädje och tillfredsställelse 

(Eriksson 2005:7–72, Nasiell och Bjärbo 2007:24). 

 

5.4 Presentation av elevsvar utifrån enkäterna 

Den första frågan i enkäten löd: Hur mycket tycker du om att läsa? Här hade eleverna fyra 

alternativ att välja mellan från väldigt mycket till inte alls. Alla elever svarade med ett kryss på 

något av alternativen. 

  

 
Tabellen visar hur mycket eleverna tycker om att läsa omräknat till procent.   Tabell 1 

 

39 elever har svarat på frågan. 28 av 39 elever tycker inte alls, eller lite om att läsa, 11 elever 

tycker ganska mycket eller väldigt mycket om att läsa vilket. Omräknat i procent ger det 

följande siffror: 10 % av eleverna tycker väldigt mycket om att läsa, 18 % tycker ganska mycket 

om att läsa. Att de tycker lite om att läsa svarade 54 % och 18 % svarade att de inte alls tycker 

om att läsa.  

 

Nästa fråga handlade om vad eleverna läser utanför skolan. Här fanns 20 olika alternativ och 

informanterna hade möjlighet att kryssa för ett eller flera alternativ. Alla elever kryssade för 
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flera alternativ på sina enkäter. Det fanns här även ett öppet alternativ som löd: Annat, vad i så 

fall? 

 
Tabellen visar vad eleverna läser utanför skolan.    Tabell 2 

 

Resultatet visar att det eleverna läser mest utanför skolan är webbsidor och bloggar 74 %, vilket 

motsvarar 29 av 39 elever, tätt följt av meddelanden på Messenger/SMS/Snap-chat/Kik eller 

liknande 72 %. 54 % av eleverna anger att de läser information på skyltar och affischer. 36 % 

läser skämt, 33 % läser kokböcker eller recept och 31 % läser tidningar på internet. Skönlitterära 

böcker läses av 30 % av eleverna utanför skolan, vilket motsvarar 12 elever av 39 tillfrågade. 

Mellan 18 och 26 % anger att de läser sångtexter, manualer, kataloger, faktatexter. lättläst, e-

böcker, ljudböcker och tecknade serier. Det som var minst populärt bland de tillfrågade eleverna 

var reseböcker/sajter som lästes av 7 %, samt tidskrifter och pjäser som endast 3 %, det vill 

säga en elev läste utanför skolan. Tre elever svarade på den öppna frågan. Alla svar hade 

anknytning till internet. ”internetsaker”, ”Fakta på nätet” och ”mest olika saker på internet, 

surfar runt” var de svar som gavs. 

 

Fråga 3 gällde hur frekvent eleverna läser annat än sina läxor på fritiden. Här fanns sex olika 

alternativ från varje dag eller nästan varje dag till aldrig.  
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Tabellen visar hur ofta elever läser något annat än läxor på sin fritid.  Tabell 3 

 

Resultatet visar att 35 % läser varje dag eller nästan varje dag det motsvarar 14 av 39 elever. 

18 % svarade att de läser 2–3 gånger i veckan. Endast 3 %, alltså en elev läser enligt enkäten 

2–3 gånger i månaden. 33 % vilket motsvarar 13 elever svarade att de sällan läser och 10 % av 

de tillfrågade, det vill säga fyra av eleverna svarade att de aldrig läser på fritiden. Här gäller 

frågan all slags läsning, inte enbart skönlitteratur och det är möjligt att vissa elever har tolkat 

frågan som om den avser läsning av skönlitterära böcker. På frågan innan, där frågan gällde vad 

de läser annat än läxor, svarade till exempel 74 % att de läste webbsidor och bloggar på fritiden. 

 

Fråga 4 handlar om vad som skulle få eleven att läsa mer. Här fanns 14 olika alternativ och 

eleven fick välja ett eller flera alternativ att kryssa för. De allra flesta elever valde flera 

alternativ, endast två elever kryssade för ett alternativ. 

 

35%

18%

3%

33%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Varje dag eller
nästan varje dag

2-3 gånger i veckan 2-3 gånger i
månaden

Sällan Aldrig

Hur ofta läser du på din fritid (inte läxor)?



 

28 

 

 
Tabellen visar vad som skulle kunna få eleverna att läsa mer.   Tabell 4 

 

Resultatet visar att 69 %, alltså 27 av eleverna skulle läsa mer om de tyckte att det var roligare. 

25 elever som utgör 64 % av de tillfrågade skulle läsa mer om texterna handlade om något som 

intresserade dem. 26 % angav att de skulle läsa mer om de visste vad de ville läsa om. 20 % 

svarade att de saknade tid och 20 % svarade även att de skulle läsa mer om böckerna hade fler 

bilder. 18 % skulle läsa mer om böckerna var kortare och 15 % skulle läsa mer om det var 

lättare att läsa. 8 % vardera fick alternativen om skolan uppmuntrade mig, någon läste högt för 

mig och om mina vänner läste mer. 5 % angav att de skulle läsa mer om de hade bättre syn. 3 

% av eleverna, alltså bara en elev svarade om familjen uppmuntrade mig och om bibliotek fanns 

eller var bättre. Tydligen tycker inte eleverna att familjens stöd har någon större betydelse, 

något som lärarna i sina intervjuer tyckte vara av vikt. 

 

Den sista frågan löd: Jag läser för att… Här fick eleverna kryssa för ett eller fler alternativ. Det 

fanns 12 givna alternativ samt ett öppet alternativ som löd: Annat i så fall vad?  De allra flesta 

elever valde att sätta två eller flera kryss. Endast en elev valde bara ett alternativ.  

 

20%

69%

0%

64%

18%
8% 3%

15% 20% 26%

3% 5% 8% 8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Jag skulle läsa mer om...



 

29 

 

 
Tabellen visar varför eleverna läser.    Tabell 5 

 

Resultatet visar att en liten majoritet av eleverna, 56 %, läser för att klara skoluppgifter det 

betyder att 22 elever främst läser för att klara skolan, följt av svaret ta reda på saker jag 

behöver/vill veta på 51 %. 31 % läser för att lära sig om världen och 28 % läser för att de måste. 

25 % svarar att de läser för att det är spännande, endast 10 elever, 25 %, av eleverna läser för 

att det är roligt och lika många, 25 %, läser för att lära sig nya ord. 20 % läser för att det hjälper 

dem att förstå andra. 18 % svarar för att kunna få ett jobb. 18 %, vilket betyder 7 elever, läser 

inte för sin egen skull utan för att göra någon annan nöjd (förälder/lärare). 15 % läser för att få 

lugn och ro och 10 % av eleverna svarar att det hjälper dem att förstå dem själva. Som svar på 

den öppna frågan har tre elever svarat följande: ”Jag läser till spel och för spänning”, ”Jag läser 

när jag solar för jag är så uttråkad”, ”Vill veta vad som händer nationellt och internationellt”. 
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6. Diskussion 
 

I följande kapitel kommer metoderna som använts i studien att diskuteras och resultatet att 

analyseras närmare utifrån de tidigare ställda forskningsfrågorna. En slutdiskussion med förslag 

på vidare forskning avslutar kapitlet.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka vad eleverna läser utanför skolan, hur ofta 

de läser frivilligt samt varför de läser och vad som skulle kunna få dem att läsa mer. Dessutom 

har lärarnas syn på det sjunkande läsintresset undersökts, samt hur lärarna på den aktuella 

skolan arbetar läsfrämjande och hur de definierar begreppen läslust och läsintresse. 

 

Undersökningen har baserats på två olika metoder då svar sökts både på frågor gällande både 

elever och lärare. Elevinformanterna har svarat på en enkät som Skolverket tagit fram i syfte 

att undersöka elevers läsvanor. Utifrån denna befintliga enkät valdes fem frågor ut (se bilaga 3) 

som passade in i studiens syfte och resultaten analyserade. Jag fanns med i rummet under 

genomförandet av alla enkäter för att finnas tillgänglig vid eventuella frågor eller andra 

problem. Den fråga som kom upp i alla klassrum var om man fick kryssa för hur många 

alternativ som helst på de frågor där flera alternativ fick anges. Det var också två elever som 

frågade om all läsning räknades på frekvensfrågan om hur ofta de läser på fritiden, vilket var 

vad som menades. Det är också den fråga jag misstänker att flera elever kan ha tolkat som 

läsning av skönlitteratur. Att frågor missförstås är en del av problemet med just enkätmetoden 

då det alltid finns visst utrymme för tolkning av frågorna. De fem frågor som valts ut är relativt 

tydligt ställda, så det bör innebära att de flesta svar stämmer under förutsättning att eleverna har 

svarat sanningsenligt. Det finns dock en liten risk att elever har tolkat ordet ”läsning” subjektivt 

och automatiskt tänk ”läsning av böcker” i stället för all slags läsning som enkäten gäller. Då 

undersökningen genomfördes i endast tre klasser blev underlaget 43 ifyllda enkäter eftersom 

elever som läser svenska som andraspråk inte deltog. Fler informanter hade inneburit ett större 

underlag och gett studien en högre validitet. Om eleverna dessutom gått i olika skolor hade det 

varit möjligt att dra en säkrare slutsats angående läsvanorna. Jag anser ändå att underlaget 

relativt väl speglar hur många tonåringar ser på läsning idag även om de elever som tillfrågats 

inte kan anses representera alla Sveriges niondeklassare på grund av det låga antalet. Det som 

hade kunnat komplettera studien ytterligare hade varit att intervjua även ett antal elever som ett 

komplement till enkäten. 

 

Den andra metoden som användes var lärarintervjuer. Lärarna fick frågorna mejlade till sig i 

förväg, intervjuerna genomfördes samma dag och en rad förberedelser gjordes för att minska 

den så kallade intervjueffekten som beskrivs ytterligare i avsnitt 4.6. Även här var omfattningen 

av studien i minsta laget för att kunna generalisera resultaten att gälla för alla högstadieskolor i 

landet, men det var heller inte syftet i denna studie. I en mer omfattande studie skulle det varit 

önskvärt att söka upp ett större antal lärare med olika lång erfarenhet från olika delar av Sverige.  
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Vetenskapsrådets etiska aspekter har tagits hänsyn till och uppfyllts. Samtycke har getts av 

samtliga informanter. Alla berörda har informerats om syfte och att alla uppgifter är 

konfidentiella samt att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. Båda urvalen av 

informanter är vad Bryman (2008) skulle kalla bekvämlighetsurval. Lärarna är personer jag 

träffat innan och eleverna går på samma skola där jag själv undervisar. Även om de inte är 

elever jag själv undervisar i svenska så finns ett ömsesidigt igenkännande. En av klasserna som 

besvarat enkäten känner mig bättre än de övriga då jag undervisar dem i engelska.  Anledningen 

till urvalet var främst av tidsbesparande skäl, men valet av lärarinformanter gjordes även utifrån 

vetskap om att de arbetat länge i skolan och kunde ha god insikt gällande de ställda 

intervjufrågorna.  

 

6.2 Analys av lärarintervjuerna  

Det som samstämmigt kommer fram från samtliga informanter är att de märker att ungdomar 

är allt mer motvilliga läsare rent generellt. Dels nämns att många ungdomar idag är väldigt 

upptagna på sin fritid men också att det är färre som säger sig tycka om att läsa och att 

motivationen är bristande. Att läsa är något eleverna väljer bort till förmån för mer lättsamma 

sysselsättningar. Att mobiltelefoner, datorer och surfplattor tar mycket tid nämndes även det 

som en orsak till att färre läser på fritiden av lärarinformanterna. En av lärarna (A) berättade 

om hur en elev satt ord på varför denne inte ville läsa. ”Det är ute att läsa”, som i meningen att 

det är gammalmodigt och passé, uttrycker sig eleven på den direkta frågan om vad med 

läsningen det var som kändes jobbigt. Informanterna uttrycker även att det är många som 

hamnar i en negativ spiral. Eleverna tycker det är tråkigt och krångligt att läsa, så de läser 

mindre och upplever läsningen som ännu mer betungande när de verkligen måste läsa. En av 

informanterna (B) uttrycker att det inte längre är normen att vara en läsare i klassrummet. Elever 

har också uttryckt att de inte vill öva mer på att läsa när de kommit till högstadiet. De tycker att 

de är färdiga läsare redan och ser inte vitsen med att öva mera. Lundberg och Herrlin (2015:17) 

tar i litteraturen upp frågan om kostnader och utbyte gällande läsning. De menar att om 

kostnaden, det vill säga ansträngningen, är för stor jämfört med utbytet avstår eleven hellre från 

läsningen och ägnar sig åt något lättsammare istället. De menar att lärare behöver arbeta för att 

hitta sätt att sänka kostnaderna för de motvilliga eleverna genom att hjälpa dem att utveckla en 

effektivare ordavkodning och mer automatiserad läsning. Ingen av lärarna nämnde något 

specifikt om detta gällande de motvilliga läsarna i intervjuerna, men att högläsning och 

ljudböcker används i relativ hög grad i undervisningen kan tolkas som åtgärder i riktning mot 

att sänka kostnaden för de ovilliga läsarna. 

 

Angående hur lärarna arbetar med skönlitteratur i klassrummet nämns ordet läslogg frekvent av 

alla informanter. Det verkar vara ett vanligt sätt att följa upp vad som lästs i alla årskurser 

åtminstone någon gång under läsåret. Diskussioner både i helklass, grupp och enligt EPA-

modellen (se avsnitt 5.2) nämns även de som arbetssätt för att utvärdera läsningen. Lärarna 

berättar att de försöker variera genrer så att eleverna ska få möta olika slags litteratur och de 

menar att det är extra viktigt då så få faktiskt läser hemma. En av lärarna (B) uttrycker till och 

med att hon nästan önskade att föräldrar skulle ”tvinga” sina barn att läsa hemma med 

motiveringen att det krävs övning för att bli bra på något, så även läsning. En koppling kan 

göras till hur Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalade sig om läsning i en artikel 
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som nämndes i inledningen ”Det krävs hård träning för att bli duktig. Man blir ingen Zlatan om 

man inte anstränger sig” (Marteus 2017). En annan lärare påpekar att läsflyt är en färskvara 

som måste underhållas och menar att det är svårt att få till en positiv spiral med svaga läsare då 

de sällan vill läsa frivilligt, allra helst inte på fritiden. För att få en positiv effekt måste man öva 

mycket. ”Läsning kan bara läras genom läsning” som Høien och Lundberg (1988:77) uttrycker 

det. Böcker läses högt i helklass, läses i par, lyssnas på som ljudbok i smågrupper och läses 

enskilt. Det eleverna helst vill enligt informanternas utsagor är att läraren ska läsa högt för dem 

och de ska följa med i sina egna böcker. Om detta är av lättja eller om de faktiskt uppskattar 

läsningen mer på det sättet framgår inte, men det hade varit en intressant följdfråga. Varga, 

Hultgren och Widhe (2015:8) förespråkar högläsning för att beroende på hur läsning går till och 

hur texten presenteras så kan det locka till vidare läsning och öka elevernas intresse för läsning. 

De menar att högläsning är en bra metod för att skapa nyfikenhet och väcka intresse för läsning 

hos eleverna (Varga, Hultgren och Widhe 2015:8).  

 

En av lärarna pratar vid flera tillfällen om läsande förebilder, hur de helt saknas i vissa hem och 

hur oerhört viktiga sådana är, speciellt för de svagare läsarna. Informanten berättar också hur 

hon själv alltid läser när eleverna läser för att vara just en förebild. I Skolverkets satsning 

Läslyftet skriver Frances Hultgren (2015:3) om läsande förebilder. Hon menar att det är viktigt 

att som vuxen visa sig som en läsande person för elever och kommunicera till eleverna att 

läsning är en viktig och givande del av våra liv. Hultgren ger som goda exempel att ha 

högläsning, att tala om böcker samt att elever även kan se andra elever som läsande förebilder 

(Hultgren och Johansson 2017:3). Det finns flera studier som nämns i modulen Stimulera 

läsintresse – en introduktion där Hultgren och Johansson jämfört villiga läsare med ovilliga och 

funnit att de villiga läsarna ofta har läsande förebilder i hemmen. Där skriver Hultgren och 

Johansson även om att människor ofta imiterar varandra och att detta är en viktig del i vår 

sociala förmåga. Forskarna påvisar vidare att när vi härmar varandra kan vi även uppleva 

liknande känslor som dem vi imiterar, vilket i förlängningen kan betyda att skolans personal 

kan fylla mycket viktiga roller som läsande förebilder (Hultgren och Johansson 2017:7).  Det 

uttrycks i klartext av Nasiell och Bjärbo som skriver: ”barn gör som den vuxne gör” (2007:23) 

 

Att hitta entydiga definitioner av begreppen läsintresse och läslust i litteraturen har varit svårt. 

De förklaras på lite olika sätt och ibland beskrivs läslust och läsintresse faktiskt på samma sätt 

och båda begreppen nämns ofta i koppling till läsförståelse ”God läsförståelse är en 

förutsättning för ett positivt läsintresse, och läsintresset gör att förståelsen blir bättre” 

(Lundberg & Herrlin 2005:17). Informanterna i studien definierar begreppet läsintresse på 

följande vis: Ett läsintresse har man när man läser utan att känna motstånd. Man använder sin 

läsning till att få reda på saker. Läsintresse beskrivs också som att man läser mycket i olika 

genrer och att läsningen är en naturlig del i livet. Även att eleverna är intresserade av läsning 

och att de förstår vinsterna med läsning uttrycks.  

 

Nasiell och Bjärbo (2007:19) förklarar att det är två reaktioner som är viktiga när läslust ska 

upptäckas, dels att världen omkring försvinner, dels att läsaren har lust att dela med sig av sin 

läsupplevelse. Begreppet läslust beskrivs som följer av lärarinformanterna: Läslust har man när 

man läser för att må bra, eller för att fly verkligheten en stund, det Nasiell och Bjärbo synonymt 
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beskriver som att världen omkring försvinner. Det beskrivs vidare av informanterna som att det 

finns en inre motivation för läsning hos den som känner läslust och att de som upplever läslust 

också har en förståelse för de positiva effekter läsningen för med sig. När man har läslust läser 

man och lär sig något och ser läsningen som ett instrument. Man har inget motstånd mot 

läsningen. De två sistnämnda kommentarerna gavs av samma lärare som även lade till ”Jag 

tycker att ett intresse väger tyngre än en lust”. Läraren förklarade vidare att denne menade att 

ha ett äkta intresse för något är något djupare än att bara ha lust att göra något. Så har jag själv 

inte alls tänkt på de två begreppen, kanske snarare tvärt om. Min egen definition av vad läslust 

är i början av denna studie var att man älskar att läsa och har svårt att lägga ner en riktigt bra 

bok när man börjat läsa den, att läsningen går lätt och det finns en längtan efter nästa lästillfälle 

och att böcker är förknippade med positiva känslor. Jag tänkte också initialt att ett läsintresse 

var ytligare än en riktig läslust. Insikten om att min egen syn på begreppen bara är en av många 

möjliga definitioner har infunnit sig. Faktiskt verkar det inte ens viktigt att hitta passande 

definitioner av de olika begreppen, utan det essentiella är att få igång samtal om läsning i alla 

dess former bland verksamma lärare och arbeta vidare med hur man får elever att känna positiva 

känslor och ha ett gott självförtroende i samband med läsningen. Att försöka skapa de positiva 

cirklar som Taube (2007:92) beskriver. 

 

För att sammanfatta vad som framkommit kan konstateras att informanterna har en medvetenhet 

om motståndet mot läsning bland eleverna. Detta motstånd upplevs av de intervjuade lärarna 

som det främsta hindret för att utveckla elevernas läsförmåga. Ytterligare ett problem som 

nämns är elevernas inställning att inte att de behöver fortsätta läsa när de väl en gång har 

bemästrat läsförmågan. Läsning av skönlitteratur är ute och är en för tidskrävande och 

ansträngande aktivitet för många ungdomar idag verkar det som. Alla de tillfrågade lärarna 

arbetar ändå enträget vidare med att på olika sätt försöka väcka elevernas intresse för litteratur 

och läsning genom att variera sina arbetssätt och de genrer de berör. 

 

 

6.3 Analys av elevenkäterna  

Enkäterna har sammanställts och siffrorna har räknats om till procent för att lättare kunna 

presenteras i tabellform. Här i analysen anges de även i antal elever. Den första frågan som 

analyserats löd: Hur mycket tycker du om att läsa? Resultatet visar om man räknar ihop 

staplarna två och två att 72 % av informanterna, det vill säga 28 av 39 elever tyckte lite eller 

inte alls om läsning. Endast 28 % av eleverna, vilket motsvarar 11 stycken av de tillfrågade 

tyckte ganska eller väldigt mycket om att läsa. Det visar tydligt att en överväldigande majoritet 

faktiskt inte känner någon lust att läsa. Det betyder att resultatet stämmer väl överens med vad 

lärarna säger i sina intervjuer; de flesta elever är faktiskt måttligt intresserade av läsning 

nuförtiden. På frekvensfrågan om hur ofta eleverna läser annat än läxor på sin fritid svarar 35 

%, vilket motsvarar 14 elever att de läser något varje eller nästan varje dag och 18 %, 7 elever, 

att de läser några gånger i veckan. 10 %, alltså 4 elever svarar att de aldrig läser utanför skolan 

och 33 % det vill säga 13 elever svarar att de sällan läser på fritiden. Det är alltså något fler som 

läser något på fritiden än de som inte gör det. Det är dock viktigt att komma ihåg att frågan i 

den av skolverket framtagna enkäten inte gällde skönlitteratur, utan all slags läsning även 

meddelanden, recept och bloggar med mera.  
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På frågan om vad eleverna läser utanför skolan var de i särklass vanligaste svaren 

webbsidor/bloggar och meddelanden på mobil m.m. 29 av eleverna svarade att de läser sådant. 

Denna siffra är oväntat låg. Möjligen räknar de som verkligen är läsare inte ens det som läsning, 

utan tänker på läsning av skönlitteratur när de besvarar enkäten. Siffran här skulle kunna vara 

närmare 100 % utan att skapa förvåning. Det är genom mobilen och på internet som ungdomar 

håller kontakten med varandra och håller sig uppdaterade om vad som händer omkring dem. 

Överlag fick de alternativ som kräver minimal ansträngning flest kryss i enkäten. Skyltar och 

affischer, recept, skämt och tidningar på internet kommer alla före skönlitterära böcker bland 

enkätsvaren. Det är tydligt att all slags läsning som sker enbart eller mestadels i pappersformat 

är den variant som är minst populär. Endast 12 av de 39 eleverna anger att de läser skönlitterära 

böcker utanför skolan. Den siffran stämmer relativt väl överens med de 11 som tyckte mycket 

eller ganska mycket om att läsa utanför skoltid, men ändå är siffran väldigt låg jämfört med vad 

som skulle vara önskvärt om man ser till vad läsningen skulle kunna ge i ett vidare perspektiv. 

Tiden i skolan är knapp och de elever som är motvilliga läsare i skolan och inte heller läser på 

sin fritid har en klar nackdel då läsförmågan är beroende av att den underhålls, den är som en 

av de intervjuade lärarna säger ”en färskvara”. Människor utan tillräcklig läskompetens kan 

komma att ställas utanför kunskapssamhället vi lever i menar Stensson (2006:7) och Bråten 

(2008:11). Om den negativa trenden med ett sjunkande läsintresse bland ungdomar håller i sig 

kommer det förmodligen även att påverka antalet elever som väljer att studera vidare efter 

gymnasiet. Om de inte har något intresse av att läsa och saknar inre motivation kommer det 

förmodligen att vara svårt att klara av högre utbildningsformer. 

 

På frågan varför eleverna läser svarar drygt hälften, 22 stycken, att de gör det för att klara 

skoluppgifterna. Här kan man se en tydlig koppling till elevernas yttre motivation. De läser för 

att klara prov och få bra betyg. Det Jenner menar är att yttre motivation är något negativt när 

elever ska arbeta i skolan. Eleven läser då inte för att skaffa sig långsiktiga kunskaper, och 

strävar efter lärandemål utan de skaffar sig endast ytligare kunskaper (Jenner, 2004:42). 

Prestationsmål är endast positivt för en elev som även har inre motivation. Annars kan man 

hamna i vad Taube (2007:92) kallar för onda cirklar. Redan svaga läsare minskar sitt läsande 

vilket leder till ännu mindre tilltro till den egna läsförmågan och ännu sämre läsmotivation. 

Läraren behöver tänka på att uppmuntra eleven och arbeta på ett sätt som stärker den inre 

motivationen och skapa så kallade goda cirklar som medför högre självförtroende gällande 

läsning samt positiva förväntningar på läsningen. 

 

På frågan om varför eleven läser svarade majoriteten något som gäller kunskapsinhämtning. 

För att kunna klara skoluppgifter och för att ta reda på saker jag behöver veta svarade 22 

respektive 20 elever. De siffrorna låter rimliga och man kan tänka sig att faktiskt alla elever 

svarade det ena eller det andra och hade skolarbetet i åtanke. För att lära mig om världen (12 

elever) och för att jag måste (11 elever) var de svar som kom därefter och även de kan ses 

relatera till skolan. Endast 10 av eleverna läser för att det är roligt eller för att de tycker att det 

är spännande och det speglar övriga svar i fråga om andelen elever som har en positiv inställning 

till läsningen. Fyra av eleverna svarade att de endast läser för att göra någon annan nöjd, som 

föräldrar eller lärare. De flesta elever drivs alltså troligtvis av den så kallade yttre motivationen, 
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den som i skolsammanhang inte är särskilt positiv. Man läser för någon annans skull eller för 

att klara ett prov. Dessa är ytliga kunskaper och bidrar inte till ett långsiktigt lärande menar 

Jenner (2004:42). 

 

På frågan om vad som skulle kunna få eleverna att läsa mer var det tydligt att de inte tycker att 

läsningen är rolig eller intressant som den är nu. Svaren visar att de skulle läsa mer om de tyckte 

det var roligare. Det alternativet gav 27 av 39 till svar och 25 elever svarade att de skulle läsa 

mer om texterna handlade om något som intresserade dem. Här finns ett jobb att göra gällande 

läsintresset, det är tydligt. Eleverna tycker, precis som lärarna sa, att läsning inte är en rolig 

aktivitet. De prioriterar andra, lättsammare saker. 11 av eleverna uttrycker även att de skulle 

läsa mer om de visste vad de ville läsa om. För de elever som ännu inte funnit vilken slags 

litteratur de tycker om kan biblioteket spela en viktig roll. En del skolor har inte något 

skolbibliotek – den undersökta skolan tillhör den kategorin. Säkerligen är inte ett skolbibliotek 

lösningen på det sjunkande läsintresset, men det skulle kunna bidra till att fler elever finner 

något givande att läsa. Även de 10 eleverna som inte hittat något i läsväg som intresserar dem 

skulle vara hjälpta av att ha ett större utbud av böcker lättillgängligt. Säkerligen skulle också 

lärarna ha större möjligheter att hjälpa de elever som sällan hittar något de tycker om att läsa 

om skolan hade ett eget bibliotek att tillgå. Bara en sådan sak som att öppettider begränsar, eller 

att eleverna ska gå och låna passande böcker på egen hand utan lärarens stöttning gör att det 

redan där finns hinder. 

 

Följande slutsatser kan dras. Få elever tycker om att läsa. De skulle läsa mer om de tyckte det 

var roligare, alltså mer intressant och lustfullt. I nuläget läser eleverna för att skolarbetet kräver 

det av dem och på fritiden läser de mest korta meddelanden och från olika webbsidor. Endast 

12 av 39 av eleverna i niondeklasserna på den undersökta skolan läser skönlitteratur utanför 

skolan och en klar majoritet, 28 av 39 elever, är negativt inställda till att läsa. 

 

 6.4 Slutdiskussion  

Den svenska skolan står inför stora utmaningar att öka intresset för läsning bland eleverna, då 

särskilt dem i högstadieåldern. Eleverna väljer oftast bort läsningen på fritiden till förmån för 

andra, mer lättsamma aktiviteter. Eftersom belägg finns i litteraturen för en ömsesidighet mellan 

läsintresse och läsförståelse är det av yttersta vikt att alla pedagoger i skolan arbetar med att 

stärka elevernas läsförmåga. Westlund (2015:25) påpekar att läsning i skolan är varje lärares 

ansvar att undervisa om i sina respektive ämnen. För bra undervisning krävs skickliga lärare. 

Vad som utmärker en skicklig lärare är något mångfasetterat. Bråten (2008) tolkar att vara en 

skicklig lärare så här ifråga om just läsning: ”Skickliga lärare kan vara att han eller hon förmår 

höja elevens läskompetens mer än vad man skulle förvänta sig vara möjligt utifrån elevernas 

läsförutsättningar” (Bråten 2008:119). Han visar på att en bra undervisning utförd av skickliga 

lärare kan kännetecknas av daglig undervisning av lässtrategier, samtal kring lästa texter av 

olika slag samt att läsningen är en social aktivitet (Bråten 2008:225). Förutsättningarna för att 

undervisning ska kunna bedrivas på ett fördelaktigt sätt är avgörande och en fråga för 

skolledningen. För att skapa större förståelse kring läsförståelse krävs kompetensutveckling och 

vidareutbildning av många lärare. Även tillgång till aktuell forskning gällande lässtrategier 

behövs om resultatförbättringar i skolan ska kunna möjliggöras.  
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Varför det har tagit år av försämrade resultat i internationella mätningar som PISA innan 

åtgärder sätts in och läsförståelse ska prioriteras tål att tänkas på. Den reciproka, ömsesidiga 

undervisningen presenterades redan i mitten av åttiotalet enligt Bråten för att i nästa steg övergå 

till en transaktionell strategiundervisning, där lärarens förhållningssätt spelade en större roll 

under 1900-talet och i slutet av 1900-talet en begreppsorienterad läsundervisning (Andreassen 

2008:231). Det är anmärkningsvärt att dessa program, alla utvecklade av amerikanska 

läsforskare som ligger i framkant gällande läsundervisning, tagit sådan lång tid att få 

genomslagskraft i svenska skolor. Även om det är i senaste laget efter ett decennium av dåliga 

resultat så satsas det nu på läsfrämjande insatser. Läslyftet är en av dessa och att ansvaret för 

läsundervisningen inte ligger enbart på lärarna i svenska är en annan viktig åtgärd. Elevernas 

läsförmåga är alla pedagogers ansvar i alla skolans ämnen. 

 

Det finns även en vidare och mer omfattande innebörd i att ha en befolkning med en god 

läsförmåga. Genom att ge alla medborgare en möjlighet att kunna förstå och tolka vad som läses 

kan individen delta aktivt och fullt ut i samhället. Det är således varje elevs fulla rätt att få en 

god läsundervisning under sin tid i grundskolan.  I skolans styrdokument Lgr11 står följande: 

 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 

Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse 

konsekvenser och olika alternativ (Skolverket 2011:9) 

 

Lärarna på den undersökta skolan vänder ut och in på sig i sina försök att skapa en varierande 

litteraturundervisning med olika typer av böcker, genrer och redovisningsformer som ska passa 

så många som möjligt. Så länge inte eleverna har ett läsintresse, eller känner någon läslust då 

är förmodligen mycket av deras ansträngningar förgäves.  

 

Min slutsats är att skapa intresse för läsning och att öka elevernas läsförståelse är något som går 

hand i hand. Eftersom de flesta av eleverna på den undersökta skolan anger att de inte är 

förtjusta i att läsa alls i någon vidare omfattning och att ytterst få av dem läser mycket annat än 

korta meddelanden och information på webbsidor är det av stor vikt att som lärare, oavsett 

ämne, arbeta läsfrämjande. Att vara en läsande förebild som vuxen är en annan viktig faktor 

och att lärare låter elever möta olika slags litteratur. Det så viktiga läsintresset behöver väckas 

och hållas kvar hos eleverna hela skoltiden ut. Den så kallade kostnaden för eleverna behöver 

sänkas så att fler kan hitta ett läsintresse eller en läslust och den intre motivationen behöver 

växa för att eleverna ska lyckas väl. För det verkar enligt den lästa litteraturen vara så att först 

när den så viktiga läsförståelsen har infunnit sig kan man få ett genuint läsintresse, eller det som 

i viss litteratur definieras som läslust. 

 

  

6.5 Vidare forskning 

Materialet i denna studie är inte tillräckligt omfattande för att det ska gå att utläsa om intresset 

för läsning faktiskt är så pass svagt nationellt som resultaten här visar. En undersökning med 



 

37 

 

större omfång, omfattande elever från flera högstadieskolor och intervjuer med lärare spridda i 

landet skulle vara intressant att genomföra. En utvidgad studie skulle även kunna jämföra 

elevers läsintresse på mellan- och högstadiet. Att titta närmare på om förekomsten av läsande 

förebilder har någon betydelse skulle även det vara en intressant aspekt. Även en undersökning 

kring hur lärares fortbildning i läs- och skrivutveckling ser ut vore intressant för vidare 

forskning. En undersökning av ifall Skolverkets satsning på projekt som läslyftet gett några 

resultat vore även det intressant att genomföra om några år. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. 
Missivbrev 

Examensarbete 30p 

 
 

Hej! 

Jag heter Katarina Ström och läser just nu sista terminen på lärarprogrammet vid högskolan i 

Gävle. Under den här terminen skriver jag ett examensarbete som handlar om ungdomars 

läsintresse och vilka faktorer som påverkar lusten att läsa. 

Ni i åk 9 kommer nu att genomföra en enkätundersökning som skolverket har tagit fram och 

jag skulle önska att få använda mig av era svar i min studie.  Undersökningen är frivillig och 

helt anonym. Inga namn, på vare sig lärare, elever eller skolan kommer att nämnas. De 

uppgifter som framkommer ska enbart användas i studiesyfte och resultaten presenteras i mitt 

examensarbete. Jag är mycket tacksam om jag får lov att använda dina svar från enkäten i min 

undersökning. Om du godkänner att jag använder ditt svar, kryssa på raden för ja. Om du inte 

vill att jag använder ditt svar i min uppsats, kryssar du på raden för nej.  

När du svarat färdigt på enkäten lägger du detta papper ovanpå din enkät med den tomma 

sidan uppåt så sorterar jag tillsammans med din lärare ut vilka svar som kan användas. Tack 

för din uppmärksamhet! 

  

Med vänliga hälsningar 

Katarina Ström  

(katarina.s2@utb.hudiksvall.se) 

 

___________________________________________________________________________

_______ 

 

 _____  Ja, du kan använda informationen i enkäten 

 

_____ Nej, jag vill inte att du använder informationen i min enkät 

 

 

 

mailto:katarina.s2@utb.hudiksvall.se
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor lärare 

  
● Vill du börja med att berätta lite kort om din bakgrund som lärare? 

– Hur länge har du arbetat som lärare? 

– Vilka ämnen undervisar du i? 

– Vad i svenskämnet tycker du är intressantast att undervisa om? 

– Läser du själv mycket på fritiden? Om ja, brukar du dela med dig av egna litterära 

upplevelser med eleverna? 

 

● Undersökningar visar att ungdomars läsintresse sjunker. Vad tror du det kan bero på?  

Märker du själv av att ungdomarna är mindre intresserade av läsning jämfört med tidigare 

(om läraren har jobbat länge nog för att göra jämförelsen)? 

 

● Hur arbetar du med skönlitteratur i de klasser du undervisar? (enskilt, högläsning, 

boksamtal, skriftliga uppföljningsuppgifter…) 

 

● Arbetar du på något särskilt sätt för att öka intresset för läsning bland eleverna i dina 

undervisningsgrupper?  

 

● Upplever du några särskilda hinder för dig att arbeta på ett sätt som gynnar elevernas 

läsintresse? 

 

● Hur definierar du själv ”att ha ett läsintresse” kontra begreppet ”läslust”? 
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Bilaga 3 
 

Enkätfrågor i urval som undersökts utifrån Skolverkets enkät. Siffrorna inom parentes anger 

frågenumret på originalenkäten. 

 

1. (2)Hur mkt tycker du om att läsa? - Väldigt mkt, ganska mkt, lite, inte alls 

 

 

2. (4)Vad läser du utanför skolan? Du kan kryssa för ett eller flera alternativ. - 

Skönlitterära böcker, Faktaböcker, Ljudböcker, E-böcker, Skyltar och affischer, Dikter, 

Kokböcker/recept, Reseböcker/sajter, Tecknade serier, Sångtexter, Manualer, Pjäser, 

Websidor/bloggar, Tidskrifter, Tidningar i pappersformat, Meddelanden på 

Messenger/SMS/Snap-chat/Kik eller liknande, Tidningar på internet, Kataloger, Skämt, 

Lättläst, Annat (ange i så fall vad) 

 

3. (5)Hur ofta läser du utanför skolan (inte läxor)? - Varje dag, eller nästan varje dag, 

2–3gånger i veckan, 2–3 gånger i månaden, sällan, aldrig 

 

4. (6)Jag skulle läsa mer om… Kryssa för ett eller flera alternativ – Jag hade mer tid, 

Böcker var kortare, Jag tyckte det var roligare, Skolan uppmuntrade mig, Böcker var på 

mitt modersmål, Familjen uppmuntrade mig, Texterna handlade om något som 

intresserar mig, Det var lättare att läsa, Böcker hade fler bilder, Jag hade bättre syn, Jag 

visste vad jag ville läsa om, Någon läste högt för mig, Bibliotek fanns eller var bättre, 

Mina vänner läste mer 

 

5. (8)Jag läser för att… Kryssa för ett eller flera alternativ – Det är roligt, Kunna klara 

av skoluppgifter, Lära mig om världen, Det är spännande, Kunna få ett bra jobb, Lära 

mig nya ord, Få lugn och ro, Jag måste, Någon annan ska bli nöjd (förälder/lärare), Det 

hjälper mig att förstå mig själv, Det hjälper mig att förstå andra människor, För att ta 

reda på saker jag behöver/vill veta, Annat (isf vad?) 
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Bilaga 4 
Transkriberade intervjuer 20180329 

 

Intervju med A 

Jag: Vill du börja med att berätta lite kort om din bakgrund som lärare? Hur länge har du 

arbetat som lärare? 

A: Sedan 1985. Men jag har varit föräldraledig i två omgångar, ska man räkna bort de åren? 

Jag: Nä, det tycker jag väl egentligen inte. Du var väl lärare då också, även om du var ledig.  

Jag: Vilka ämnen undervisar du i?  

A: Just nu i svenska och franska. Jag har behörighet i historia också, men det var många år 

sedan jag undervisade i det ämnet. Nu jobbar jag 40 % som förstelärare. I XX kommun är 

man förstelärare med olika uppdrag ute på andra skolor, bland annat med Läslyftet. 

Jag: Kan du berätta lite mer om vad Läslyftet är för något? 

A: Läslyftet är en fortbildning i Skolverkets regi, med syfte att stärka elevers språk-, läs- och 

skrivförmåga genom att utveckla undervisningen. Fortbildningen bygger på det kollegiala 

lärandet. En grupp lärare läser och diskuterar artiklar och undervisningsfilmer och planerar 

sedan lektionsaktiviteter. 

Jag: Vad i svenskämnet tycker du är intressantast att undervisa om? 

A: Läsförståelse. Mycket för att jag jobbar mycket med det just nu och jag tycker det är 

viktigt. Men det är egentligen svårt att säga bara en sak. I svenska jobbar vi med många 

förmågor samtidigt. Det är roligt att i svenskan kan man kan jobba med nästan vilket 

temaområde som helst.  

Jag: Läser du själv mycket på fritiden?  

A: Ja, det gör jag. Jag läser massor. 

Jag: Brukar du dela med dig av egna litterära upplevelser med eleverna? 

A: Alltså jag säger till eleverna att jag läser, att jag tycker om att läsa. Det gör jag redan när vi 

ses för allra första gången, men jag brukar nästan aldrig prata om vad jag läser med eleverna. I 

alla fall inte med eleverna som helklass. Några enstaka gånger har jag berättat för enskilda 

elever när jag har läst något som jag tror skulle intressera just dem. Jag tycker det är viktigt att 

vara en läsande förebild. När eleverna läser under lektionerna läser jag också. Det tycker jag 

är jätteviktigt. Eleverna blir mer fokuserade på sin egen läsning när jag också läser, än om jag 

sitter vid datorn eller rättar till exempel. Sedan har jag läst mycket om det här med läsande 

förebilder. Hur man som lärare påverkar eleverna och hur stor roll det spelar att ha föräldrar 

som läser. 

Jag: Märker du om eleverna har föräldrar som läser? 

A: Jag möter allt fler ovana och ovilliga läsare och jag hör ju att många inte läser på fritiden 

alls. Att ingen läser hemma är inte så ovanligt. Jag vet att läsande pappor är extra viktiga 

förebilder för tonåringarna. 

Jag: Undersökningar visar att ungdomars läsintresse sjunker. Vad tror du det kan bero på?  

A: Nu får ungdomarna berättelserna på andra sätt än genom böcker. Nu finns obegränsad 

tillgång till berättelser genom filmer och andra slags medier. Dessutom är ungdomarna så 

himla aktiva, nästan överaktiva på sin fritid. De har träningar och aktiviteter till sent på 

kvällarna. Då sjunker man nog gärna ner i soffan framför TVn eller surfplattan. Förr lekte 

man med andra ute på gatan där man bodde och gick in och läste när det blev kväll. Jag tror 

också att det är färre av dagens föräldrar som läser för sina små barn. De är också upptagna på 

ett annat sätt idag än tidigare. I-paden och mobilen tar mycket av tiden nu. Det är också därför 

läsande förebilder saknas. Fast å andra sidan tror jag det lyssnas mer på ljudböcker än vad 

man tänker på. Många lyssnar säkert när de är ute och promenerar och så. Det har blivit 

trendigt att lyssna på böcker.  
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Jag: Ja, det tycker jag också att jag har märkt. Många lyssnar i bilen vet jag och helt säkert 

lyssnar många som har lurar i öronen på annat än bara musik. 

 Jag: Märker du själv av att ungdomarna är mindre intresserade av läsning jämfört med 

tidigare? 

A: Vad gäller mina elever märker jag en markant skillnad i läsintresset. Ingen av de 25 

eleverna jag har i min nya sjua svarade att de tycker mycket om att läsa när jag gjorde 

Skolverkets läsvaneenkät med dem. Många svarade att de inte tycker om att läsa alls. Det 

fanns ändå några flickor som svarade att de tyckte om läsning, men inga killar svarade det. 

Det är en skillnad där rent generellt. Killar i tonåren är oftast mer motvilliga när det gäller 

läsning. Som en kille sa ”det är ute att läsa, gammalmodigt”. De vill inte ens lyssna på böcker. 

De tycker att det händer för lite. 

Jag: Hur arbetar du med skönlitteratur i de klasser du undervisar? 

A: Jag tycker det är viktigt med gemensam läsning. När jag läser högt för eleverna visar jag 

också hur jag läser. Jag tar upp begrepp och tar tankestopp. Jag pratar om de olika sätten att 

läsa och hur viktig läsning är och nyttan av en bra läsförståelse. 

Vi jobbar olika intensivt med läsning i perioder. När vi jobbar med helklassbok läser jag alltid 

högt och eleverna följer med i sina böcker. Det är viktigt att bearbeta det man läst eller hört. 

Eleverna skriver oftast läslogg efter varje lästillfälle och samtalar sedan i grupp om sina 

läsloggar. De gånger vi har lektioner som bara är 40 minuter brukar inte skrivande hinnas med 

varje gång. Det är viktigt att komma ihåg att enbart mängdläsning, sida upp och sida ner inte 

utvecklar läsförståelsen. Eleven kan ibland avkoda, men inte förstå. Han eller hon har läsflyt, 

men ingen läsförståelse. Därför är det viktigt med till exempel läsloggar. 

När vi inte jobbar med skönlitteratur i helklass har eleverna för det mesta en egen bok som de 

läser/lyssnar på i en lästimme i veckan. Vi arbetar för det mesta efter modellen logg, samtal i 

grupp, komplettera loggen både när vi jobbar med helklassbok eller med enskilda böcker. 

Jag: När du säger ”samtal i grupp” hur brukar du tänka när du bildar grupper av eleverna för 

att prata om böckerna som lästs? 

A: Jag brukar med flit försöka blanda grupperna lite olika vid olika tillfällen. Ibland som de 

sitter i klassrummet, ibland efter slumpen och ibland mer nivågrupperat. Då kan jag sitta med 

och stötta i den svagaste gruppen. Jag ser en vinst i att blanda för att eleverna ska få nya 

infallsvinklar av varandra. 

Jag: Hur arbetar du för att öka intresset för läsning bland eleverna i dina 

undervisningsgrupper?  

A: Genom att vara en läsande förebild. Att arbeta med gemensam klassbok för att kunna 

diskutera. Att försöka väcka elevernas läslust. Bokslukaråldern som tidigare inträffade någon 

gång under mellanstadiet är svagare nu. 

Jag: Upplever du några särskilda hinder för dig att arbeta på ett sätt som gynnar elevernas 

läsintresse? 

A: Elevernas motstånd mot läsning är det allra största hindret. Många tycker det är så 

fruktansvärt tråkigt och svårt att läsa. Många av de som har svårt med läsningen vägrar också 

att ta hjälp av specialläraren. De vill vara som alla andra, inte sticka ut och visa några 

svagheter. De som inte är svaga läsare ser inte nyttan med att läsa. ”Jag kan ju redan läsa bra, 

varför ska jag öva mer då?” säger de.  

Det finns en policy i kommunen att alla ska kunna läsa innan de slutar årskurs 1 och det är ju 

bra. Men vad händer med de som inte kan det? För lite skulle jag vilja säga. Det måste in stöd 

tidigare, långt innan högstadiet. 

Jag: Hur definierar du själv ”att ha ett läsintresse” kontra begreppet ”läslust”? 

Ett läsintresse har man när man läser det man behöver utan att känna motstånd. Man använder 

sin läsning till att få reda på saker. 
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Läslust har man när man läser för att koppla av, för att må bra eller för att fly verkligheten. 

Man kan nog ha läslust redan tidigt, när man börjar läsa. Min son till exempel älskade att läsa 

på lappar, skyltar, ja allt han såg när han var runt fem. Det var lite som att han gillade att lösa 

mysteriet med vad bokstäverna betydde. Nyfikenhet tror jag är en viktig drivkraft. 

Jag: Tack så mycket för att du tog dig tid att låta mig intervjua dig. 

 

 

Intervju med B 

Jag: Vill du börja med att berätta lite kort om din bakgrund som lärare? Hur länge har du 

arbetat som lärare? 

B: Heltid i ett år nu, innan dess jobbade jag deltid först som elevassistent och sedan jobbade 

deltid samtidigt som jag under tiden jag studerade till lärare 

Jag: Vilka ämnen undervisar du i? 

B: Svenska enbart nu. Eller jag har lite svensk-engelska, men främst svenska. 

Jag: Vad i svenskämnet tycker du är intressantast att undervisa om? 

B: Argumentation! Att jobba med den muntliga förmågan med inspiration från film, artiklar 

eller böcker. Jag tycker mycket att om att jobba med noveller också. 

Jag: Läser du själv mycket på fritiden?  

B: Ja det gör jag. 

Jag: Brukar du dela med dig av egna litterära upplevelser med eleverna? 

B: Nej, jag berättar oftast inte för mina elever vad jag läser. Däremot motiverar jag varför vi 

läser viss litteratur. Jag själv läser gärna krönikor och lyssnar på poddar. 

Jag: Undersökningar visar att ungdomars läsintresse sjunker. Vad tror du det kan bero på?  

B: Många olika saker. Det finns en motvilja hos många att både läsa och lyssna i skolan. Att 

läsa romaner kräver tid och engagemang och eleverna är otåliga. Sociala medier tar upp 

mycket tid och slukar ungdomarnas tid. Att läsa är inte normen i klassrummet längre. Det är 

en annan kultur som råder nu. Jag pratar med dem om vad en bok kan ge, poängterar vad 

läsning ger. Försöker hjälpa dem att hitta anledningar att läsa, att läsningen ger något. Tyvärr 

tycker många att läsning inte är nödvändigt, de har inte tid. Det är en väldig hets med t ex 

träning. 

Jag: Eftersom du själv inte jobbat så länge kan det vara svårt att märka om ungdomarna är 

mindre intresserade av läsning jämfört med tidigare. 

B: Ja så är det. 

Jag: Då går vi vidare till nästa fråga istället. 

Jag: Hur arbetar du med skönlitteratur i de klasser du undervisar?  

B. Vi jobbar med helklassbok i sjuan och nian, åttorna jobbar med egen bok. Ronja i sjuan har 

väl funkat sådär. Många tycker att den är barnslig, men det finns så mycket bra att diskutera i 

den och både språket, orden och innehållet är bra. Jag märker att jag måste jobba mer styrt i 

sjuan. Vi inledde tillsammans och sedan skulle de jobba vidare på egen hand. Då tappade jag 

vissa som inte kom vidare. I nian jobbar vi med Kort kjol och det har fungerat bättre. Vi har 

ett bra material med innehållsfrågor och övningar efter varje kapitel och ämnet i boken fångar 

eleverna. Åttorna skriver läslogg, har diskussioner om bokens karaktärer och har 

avstämningar under läsningen. 

Jag: Skriver de logg efter varje lästillfälle? 

B: Nej, inte efter varje utan lite beroende på hur långt de kommit i sina böcker. Jag jobbar 

med att engagera flera av förmågorna varje lektion. Gärna koppla ihop andra ämnen. Så med 

Kort kjol var det naturligt att prata om #metoo. Det är en tunn och tydlig bok som har ett 

känsligt ämne, men viktigt. Den är svår att misstolka även för de svaga läsarna.  

Jag: Hur arbetar du för att öka intresset för läsning bland eleverna i dina 

undervisningsgrupper?  
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B: Genom att variera vad man läser. Kombinera olika texter och kombinera ämnen. Att hitta 

beröringspunkter mellan skolans ämnen genom texterna. Jag försöker smyga in texter med 

beröringspunkter från elevernas liv för att få dem intresserade. Att berätta ”det här har jag 

läst” när sådant dyker upp. Att faktiskt bli tvingade att läsa, hemma också. Det har blivit en 

klassfråga med läsning 

Jag: Upplever du några särskilda hinder för dig att arbeta på ett sätt som gynnar elevernas 

läsintresse? 

B: Det största hindret är kunskaperna i läsning när eleverna kommer till sjukan. De kan inte, 

de förstår inte vad de läser. Inte alla då, men många. De ser inte vitsen med att läsa. Sedan kan 

rent praktiska saker hindra. Det finns inte klassuppsättningar av böcker i tillräcklig 

utsträckning och jag saknar fler lättlästa böcker, så på ett vis är det pengar som sätter stopp. 

Både i fråga om material, men också att det är svårt att individualisera när vi har stora 

elevgrupper. 

Jag: Hur definierar du själv ”att ha ett läsintresse” kontra begreppet ”läslust” 

B: Ett läsintresse är en naturlig del i livet. Man läser mycket i olika genrer. Man är nyfiken på 

böcker. När man har läslust läser man och lär sig något och ser läsningen som ett instrument. 

Man har inget motstånd mot läsning. Jag tycker ett intresse väger tyngre än en lust. Som att ha 

ett äkta hästintresse jämfört med att ha lust att hålla på med hästar. 

Jag: Jätteintressant att höra vad du tycker om det här. Det är tydligt att det här med läsning 

engagerar lärare. Tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig. 

 

Intervju med C 

Jag: Vill du börja med att berätta lite kort om din bakgrund som lärare? Hur länge har du 

arbetat som lärare? 

C: Jag har arbetat som lärare sedan 2005 i XX kommun. 

Jag: Vilka ämnen undervisar du i? 

C: Jag undervisar i svenska, SvA och SVEN. 

Jag: Vad i svenskämnet tycker du är intressantast att undervisa om? 

C: Jag tycker att det är enormt utmanande att arbeta med svenska som andraspråk-

undervisningen över lag. Eleverna är på så olika nivåer och har olika förkunskaper och 

fallenhet för att lära sig svenska. Det är enormt stimulerande att kartlägga individernas 

nuvarande kunskapsnivåer för att sedan utveckla elevernas kunskapsnivåer. 

Jag: Läser du själv mycket på fritiden? Om det är så, brukar du dela med dig av egna litterära 

upplevelser med eleverna? 

C: I perioder läser jag lite och i perioder läser jag lite mer. Jag är i en period i livet då det 

finns förhållandevis lite tid till att läsa. 

Jag: Undersökningar visar att ungdomars läsintresse sjunker. Vad tror du det kan bero på? 

Märker du själv av att ungdomarna är mindre intresserade av läsning jämfört med tidigare  

C: Jag tror att läsning lätt konkurreras ut av andra fritidssysselsättningar som är mer lustfyllda 

och inte lika krävande. Om individer läser mycket så ökar läshastigheten och läsförståelsen 

och läsningen blir en positiv upplevelse. När man inte läser så mycket så ökar inte 

läshastigheten/läsförståelsen i samma utsträckning och läsningen blir då en mödosam och 

tidskrävande aktivitet. Jag tror att ungdomar då väljer bort denna mödosamma, tidskrävande 

sysselsättning mot mer lättsamma sysselsättningar som mobiler, datorspel, TV osv. Elever 

som inte läser mycket tränar inte upp sin läshastighet eller sin läsförståelse och de hamnar i en 

negativ spiral. De kanske läser ännu mindre vilket gör att aktiviteten läsning blir krångligare 

och betungande. 

Jag: Hur arbetar du med skönlitteratur i de klasser du undervisar?  

C: Jag försöker att variera min undervisning. Ibland får eleverna välja en valfri bok med 

tillhörande läslogg där de muntligt eller skriftligt reflekterar kring handling, miljö mm. 



 

49 

 

Ibland väljer jag en helklassbok, ibland får eleverna välja helklassbok. Jag försöker att variera 

sättet att läsa boken på. Ibland får de läsa tyst själv, ibland läser de högt, ibland i par, ibland 

lyssnar de på ljudböcker och ibland läser jag högt för eleverna. 

Det sistnämna har jag reflekterat mycket kring. Oerhört många elever uppskattar när jag läser 

högt för eleverna. Om eleverna får välja brukar valet alltid bli att jag läser högt för eleverna. 

Redovisningsformerna försöker jag också att variera. Ibland läser de ett kapitel och svarar på 

frågor enligt EPA. Andra tillfällen så ska eleverna svara skriftligt. Eleverna kan även göra 

bildspel och redovisa muntligt för sina klasskamrater. 

Jag: Kan du förklara vad EPA är för något? 

C: EPA är en metod där eleverna först funderar enskilt över en viss frågeställning (E) sedan i 

par (P) och till sist allihop i helklass (A). 

Jag: Hur arbetar du för att öka intresset för läsning bland eleverna i dina 

undervisningsgrupper? 

C: Jag försöker att på ett positivt sätt förklara för eleverna att läsflyt är en färskvara som 

måste underhållas. Jag belyser fördelarna med att läsa mycket. Träning ger färdighet även när 

det gäller läsning. Om eleverna läser mycket så ökar läshastigheten och läsförståelsen och 

aktiviteten läsning upplevs som mindre mödosam. Vilket ofta i sin tur leder till en positiv 

spiral. Det vill säga eleven läser mer och de tränar upp sin läshastighet och får en bättre 

läsförståelse vilket gör att läsningen få positiva effekter. 

Jag brukar försöka använda mig av olika typer av texter med olika innehåll och handlingar 

samt från olika genrer. Allt för att försöka fånga elevernas intresse. 

Jag: Upplever du några särskilda hinder för dig att arbeta på ett sätt som gynnar elevernas 

läsintresse? 

C: Många elever tycker att läsningen är en betungande och tidskrävande aktivitet, vilket gör 

att deras grundinställning till läsning är negativ redan från starten. Det är en liten 

uppförsbacke, ett hinder redan från starten av ett arbetsområde där läsning är en central 

aktivitet 

Jag: Hur definierar du själv ”att ha ett läsintresse” kontra begreppet ”läslust” 

J: Att ha ett läsintresse betyder att eleverna är intresserade av att läsa och (oftast) förstår 

vinsterna med att läsa. Läslust betyder att eleverna har lust att läsa. De har en inre motivation 

att läsa olika typer av texter och har en förståelse för de positiva effekter läsning för med sig. 

Jag: Tack så mycket för att du delade med dig av dina tankar om läsning. Det här var 

verkligen intressant. 

 

 

 

  



 

1 

 

 


