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Sammandrag 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare uttrycker att de använder i 

klassrummet för att främja elevers intresse för att läsa skönlitteratur och vilka faktorer 

som påverkar elevers läslust. Ramen för vår studie utgår från våra frågeställningar där vi 

har undersökt hur lärare ser på begreppet läslust. För att uppnå studiens syfte har vi 

genomfört en enkät och intervjuer. Materialet som analyserades består av 99 enkätsvar, 

en intervju med tre bibliotekarier samt en intervju med en lärare i årskurs 4–6. Resultatet 

visar att lärare främst använder högläsning som arbetssätt för att stimulera elevers läslust, 

med efterföljande boksamtal som metod där alla elever kan känna sig inkluderade. I vår 

enkät framkom även bokvalet som en viktig faktor för elevers läslust. Många 

respondenter vittnar om lärarens och skolbibliotekets roll för att elever ska finna läslust. 

Det visar sig tydligt att skolbibliotekets vara eller icke vara ser väldigt olika ut på 

skolorna. Denna brist på likvärdighet mellan skolor och kommuner är oroväckande och 

kan vara en orsak till elevers bristande läslust.   

 

Nyckelord: läslust, skönlitteratur, skolbibliotek, högläsning, boksamtal 
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1 Inledning 
 

Läslust kan uppfattas som ett abstrakt begrepp men kan förklaras som en motivation till att läsa. 

Barbro Westlund (2012) skiljer på en inre och en yttre motivation. Eleven med inre motivation 

läser för att hen är uppslukad av boken och söker kunskap i texten medan eleven som drivs av 

yttre motivation läser för att det är en uppgift som ska göras men känner ingen egen lust till att 

läsa (Westlund 2012:28). Den senare eleven kan prestera, kan avverka många sidor av litteratur 

men går miste om det som vi vill fokusera på i detta examensarbete: läslusten som gör att 

karaktärerna i boken blir levande och som gör att vi bara måste läsa en sida till. Hur får läraren 

med sig den motvilliga läsaren? 

 

Eftersom läsningen inte ger tillfredställelse lika omedelbart som tv-spel eller ett klipp på 

YouTube väljer många elever att inte läsa mer än de behöver. Här har läraren som förebild en 

viktig roll att hjälpa eleverna att uppskatta läsning. I Läsdelegationens betänkande till 

regeringen (SOU 2018:57) förordar författarna att lärare bör uppmuntra och föra diskussioner 

kring lästa texter. De önskar också att lärare agerar som läsande förebilder genom att själva 

berätta om vad de läser. Genom att prata om texter blir lärare de viktiga läsande förebilderna, 

något som även Löthagen och Staaf (2009) belyser som en viktig faktor för att motivera 

eleverna till läslust. Lärare behöver föregå med gott exempel och intressera sig för elevernas 

texter för att meningsfullt läsande ska ske (Löthagen & Staaf 2009:57).  

 

Resultaten i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016 visar att svenska 

elever i årskurs 4 lägger mindre tid på läsning på fritiden än vad elever gjorde 2011. Sveriges 

elever är, tillsammans med Danmarks, de som tycker minst om att läsa (Skolverket 2017a:38–

39). Varför är det så och hur arbetar lärare i skolan med att motivera elever till att finna läslust? 

Resultaten visar även att vårdnadshavares attityder till läsning påverkar elevens attityd samt att 

lärarens möjligheter till undervisning har en inverkan på elevers inställning till läsning. Cirka 

70 % av lärarna i årskurs 4 undervisar i läsning i helklass och drygt en tredjedel av eleverna 

undervisas aldrig individuellt i läsning vilket är en större andel än 2011. Däremot har 

undervisningen om lässtrategier ökat från 2006 till 2011 och den fortsätter att öka enligt de 

senaste resultaten från 2016 (Skolverket 2017a). 

 

Med detta som bakgrund vill vi i denna studie undersöka hur lärare definierar begreppet läslust 

och vilka faktorer de anser är betydelsefulla för att elever i årskurs 4–6 ska finna läslust. Vi vill 

även titta på vilka metoder lärare använder när de arbetar med läsning för att göra den till en 

lustfylld och utvecklande aktivitet. Hur lyckas läraren fånga eleven som inte verkar lyssna vid 

högläsning och som inte medverkar i det efterföljande boksamtalet? Hur väcker pedagogen 

intresse hos den elev som saknar motivation till läsning, som hellre vässar pennan, går på 

toaletten eller byter bok när det är dags för tyst läsning? Genom att undersöka vad tidigare 

forskning på området visar och genom att lyssna till lärares åsikter hoppas vi skapa tydlighet 

kring faktorer och metoder som gynnar elevers vilja att läsa. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare i årskurs 4–6 uttrycker att de 

använder i klassrummet för att främja elevers intresse för att läsa skönlitteratur och vilka 

faktorer som påverkar elevers läslust. Vi vill också undersöka lärares definition av begreppet 

läslust. Nedan följer våra frågeställningar:   

 

• Hur definierar lärare läslust?    

• Vilka faktorer påverkar elevers läslust enligt lärare?   

• Vilka metoder använder lärare för att främja elevers läslust?   
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2 Teorier och begrepp 

Det finns flera teorier och begrepp som ligger till grund för hur vi lär oss, vilka kunskaper och 

färdigheter och vilka erfarenheter vi skaffar oss. Lärande är ett begrepp med många betydelser 

vilket gör att det är viktigt att innebörden klargörs när begreppet används (Säljö 2014:251–253). 

Motivationen är viktig för elevernas lärande och framförallt när det handlar om att finna läslust 

då läslusten inte finns hos alla elever. Genom att läraren stöttar och vägleder eleverna att välja 

rätt bok kan motivationen öka och läslust infinna sig. Texterna behöver vara relevanta, vad 

gäller både innehåll och textmängd men framförallt behöver utbudet vara brett så att det finns 

något för alla (Ingemanson 2016:22).    

Nedan presenteras tre teoretiska perspektiv som är av vikt när vi skriver om läslust och 

motivation till elevers intresse för skönlitterär läsning. Alla teorier beskriver att lärande uppstår 

i ett sammanhang där läraren är en viktig förebild för elevens motivation. Det sker genom olika 

processer i samspel med andra individer, med omgivningen och samhället i stort.  

 

2.1 Kognitiva traditioner  

Den kognitiva traditionen beskriver kunskap som mentala modeller eller scheman som samlas 

i långtidsminnet och som människan plockar fram när hon behöver det. Andra sätt att beskriva 

kognition är att det är mentala processer såsom vår förmåga att tänka, reflektera och hur vi löser 

problem. Piaget, en forskare som forskat på barns utveckling och tänkande, är ett stort namn 

inom kognitivismen. Han var ingen förespråkare för resultat och tester utan var mer intresserad 

av hur själva tänkandet hos ett barn fungerar. Han såg tänkandet som en process och inte en 

produkt (Säljö 2014:277).   

Begrepp som Piaget beskriver i sin teori är till exempel ekvilibrium, assimilation och 

ackommodation. Han menar att alla levande varelser strävar mot ekvilibrium och med det 

menar han att nå en jämvikt med sin omgivning det vill säga, alla behöver förstå sin omgivning 

för att sen veta hur man ska agera. Detta sker genom anpassning som han kallar adaptation 

vilket sker genom assimilation och ackommodation. Assimilation handlar om att ta in sin 

omvärld och att man bygger på sina upplevelser medan ackommodation handlar om att man 

förändrar sitt sätt att tänka för att veta hur man ska handla i sin omgivning. Piaget var mer 

intresserad av hur barn tänker och kommer fram till slutsatser än själva resultatet. I samtal om 

böcker med elever så framträder dessa begrepp då det finns en strävan att förstå texten och 

kunna se liknelser med andra texter samt i diskussionen lyssna till andras tankar och på så sätt 

kanske ändra sina egna (Säljö 2014:278).   

Piaget är en företrädare inom individualkonstruktivism som är en modifikation av 

konstruktivism. Han beskriver det som att ”det är den enskilda individen som själv konstruerar 

sin verklighetsbild utifrån sina egna erfarenheter” (Säljö 2014:279). Han är också känd för att 

dela in människans utveckling i olika stadier då han menar att barn utvecklas olika beroende på 
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ålder och beroende på hur deras omvärld vidgas (Säljö 2014:279–281). Piagets teorier om 

kunskap och utveckling har satt tydliga spår inom skolan. Han såg inte bara barns okränkbarhet 

och handlingskraft som en bas för lärande utan också att de är logiska varelser som utvecklas i 

olika stadier genom att skaffa sig nya erfarenheter. Teorin visar tydligt att lärarens roll är viktig 

för att eleven ska kunna ta sig vidare i sin utveckling av kunskap, som för denne är viktig, för 

att förstå sin omgivning (Säljö 2014:281–283). Det är därför av stor vikt att läraren stöttar sina 

elever utifrån deras enskilda nivå för att motivera dem till nästa nivå. Har inte läraren kartlagt 

elevens tidigare kunskaper är det lätt att uppgifter blir för svåra och motivationen sjunker. Att 

finna läslust bygger på elevers enskilda intressen samt att läsning kan ge referenser och 

beröringspunkter i deras vardag.  

  

2.2 Pragmatism  

John Dewey är en av de mest betydande pragmatisterna och den som enligt Säljö (2014) haft 

mest inflytande på svensk skola och utbildning. Många andra pedagogikforskare har noga 

undersökt Deweys pedagogik och använt hans idéer som bas för vidare forskning om lärande. 

Deweys uttryck ”learning by doing” är ett vida känt begrepp där Dewey menar att det går att 

skapa reformer i skolarbete för att underlätta för elever att anamma och utveckla kunskaper 

(Säljö 2014:288). Begreppets innebörd inom pedagogiken utgår från att elever behöver arbeta 

aktivt, ibland praktiskt, för att lättare ta till sig kunskap. Säljö (2014) beskriver att undervisning 

i skolan behöver vara i samspel med elevens vardag och vad som händer i samhället. Genom 

att läraren undervisar elevnära och återspeglar elevernas vardag i skolarbetet skapas en djupare 

förståelse hos eleven för vikten av kunskap och denne förstår nyttan med att lära sig nya saker. 

Säljö (2014) menar att Dewey ser eleven som en samhällsmedborgare och att skolan behöver 

delge den kunskap och de färdigheter man behöver för att leva, utvecklas och fungera 

självständigt i ett demokratiskt samhälle. Skolan behöver utgå från barns tidigare erfarenheter 

och kunskaper men också bygga vidare och utveckla elevers förståelse av deras omvärld, något 

som Dewey anser är pedagogens viktigaste uppgift. Undervisningen ska ske i samspel mellan 

lärare och elev där elever ska kunna vara med och påverka vad de ska lära sig och vad det 

innebär för att de ska anamma ny kunskap (Säljö 2014:291–292).   

I skolans läroplaner kan man finna många spår av Deweys tankesätt både vad gäller 

fostransuppdraget och i det centrala innehållet. När det kommer till att motivera elever att finna 

läslust kan man göra tydliga kopplingar till pragmatismen och Deweys teori. Att utgå från 

elevens egna erfarenheter och vardag det vill säga att välja text som för eleven är intressant är 

en sak och att göra eleven delaktig i val av olika typer av texter är en annan. Genom att 

gemensamt samtala om det lästa blir läsningen meningsfull för eleven och öppnar upp för vidare 

tankar och diskussioner.   
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2.3 Sociokulturellt perspektiv  

Den person som främst förknippas med det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Han 

levde mellan 1896 och 1934 och blev endast 38 år gammal. Trots sin korta levnadstid hann han 

göra sig ett namn inom psykologin och skolforskningen (Säljö 2014:297). Det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur människor utvecklar sina förmågor att lära sig nya saker. Westlund 

beskriver att: kunskap aldrig uppstår ”i ett vakuum utan i ett sammanhang”, och att språket och 

kulturen hör ihop (Westlund 2009:20). Mediering är ett begrepp som ofta används inom den 

sociokulturella traditionen. Med det menas att vi människor använder olika verktyg och redskap 

när vi försöker förstå och leva i vår omvärld. Vygotskij beskriver två redskap: språkliga och 

materiella. Medan de språkliga redskapen skapas och utvecklas inom kulturella gemenskaper 

är de materiella redskapen något vi behöver för att utföra något, till exempel ett arbete. Man 

brukar benämna dessa som kulturella redskap då de ofta samspelar och är beroende av varandra 

(Säljö 2014:301). Vygotskij menar att vi använder språket som redskap och genom att vi 

kommunicerar med andra människor hittar vi uttryck och formas som tänkande individer, inte 

bara i tal och skrift utan också genom bilder. Idag kan vi även kommunicera med hjälp av olika 

digitala hjälpmedel.   

För Vygotskij är lärande en ständigt pågående process och ett begrepp som är signifikant för 

honom är den närmaste proximala utvecklingszonen, Zone of Proximal Development, vilket 

beskriver Vygotskijs sätt att se på lärande. Säljö (2014) beskriver begreppet som att lärande 

sker i progression och kan delas in i olika utvecklingszoner. Med det menas att när människan 

bemästrar en färdighet så kan hon klara av att möta andra färdigheter. Här är läraren en viktig 

person som genom stöttning, så kallad scaffolding, kan hjälpa sina elever att utveckla sitt 

lärande. Vygotskij var emot kunskapstest där elevernas resultat eller intelligens mäts utan var 

mer intresserad av vilka förmågor en elev använder för att utveckla sitt lärande tillsammans 

med ”en mer kompetent kamrat”, i detta fall läraren (Säljö 2014:305).   

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att kunskap utvecklas genom samspel mellan elev 

och elev samt mellan elev och lärare. Även här kan man göra tydliga kopplingar till motivation 

hos eleverna. Får elever en för svår uppgift eller en för svår bok att läsa så avtar deras 

motivation. Barbro Westlund anser att det ställs höga krav på läraren eftersom denna behöver 

vara insatt i elevens förkunskaper för att uppgiften inte ska bli för svår för eleven att klara av 

(Westlund 2012:21). Om elever läser bara för läsandets skull och inget som faktiskt intresserar 

dem så finner de ingen läslust. Kanske viktigast av allt är att elever behöver förstå varför de ska 

läsa och vad målet med läsningen är för att det ska kännas motiverande. Här har lärare en viktig 

roll då deras undervisning till viss del behöver konstrueras efter elevernas intressen för att skapa 

läslust.  
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3 Bakgrund 
 

I detta kapitel fokuserar vi på styrdokumentens centrala innehåll och syfte samt hur 

kunskapskraven i ämnet svenska är formulerade med syfte att stärka elevers intresse för att läsa 

och skriva. Sedan följer en presentation av artiklar från Skolverket som är relevanta för 

forskningsfrågorna och som problematiserar metoder och faktorer som ingår i lärarens vardag 

för att motivera elever till att finna läslust. Därefter belyses elevers läsvanor och inställning till 

läsning utifrån PIRLS 2016 (Skolverket 2017a) för att även där visa på faktorer som spelar roll 

för elevers skönlitterära läsning. Avslutningsvis presenteras facklitteratur utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

 

3.1 Styrdokument  

Inledningsvis i kursplanen för ämnet svenska beskrivs att ”undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2018:257). Ämnets syfte och centrala 

innehåll redogör bland annat för att eleverna ska ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften samt läsa några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare 

och deras verk” (Skolverket 2018:258). Genom läsning av litteratur och andra typer av texter 

ska eleverna lära sig ”lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket 

2018:259).  

Svenskämnets kursplan för årskurs 4–6 har en stark tyngdpunkt i litteraturen. Eleverna ska möta 

skönlitteratur från olika tider, från Sverige, Norden samt skilda delar av världen. Litteraturen 

behöver diskuteras vilket gör att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse av 

omvärlden. Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i svenska ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla läslust och intresse för litteratur genom de texter de möter i skolan (Skolverket 

2017b:7), men begreppet läslust nämns inte i kursplanen vilket kan leda till att lärare inte 

fokuserar på det. I kunskapskraven beskrivs att eleven ska kunna ”läsa skönlitteratur och 

sakprosatexter med flyt, göra sammanfattningar av texters innehåll och föra underbyggda 

resonemang om texters budskap samt tolka texter utifrån egna erfarenheter”. (Skolverket 

2018:263). 

Då styrdokumenten tolkas av lärare kan undervisningen variera stort från ett klassrum till ett 

annat. Läraren kan själv utforma sin undervisning utifrån ämnets mål. Areskoug och Asklund 

(2014) menar att det finns olika mål att utgå från när läraren ska välja skönlitteratur. Medan ett 

mål kan vara att ”fostra eleverna till att bli självständiga individer” kan ett annat mål vara att 

”känna till författare och verk från olika tider”. Författarna lyfter fram vikten av att välja texter 

som är elevnära för att fånga deras intresse och finna läslust (Areskoug & Asklund 2014:60–

61). 

 

 



 

7 

 

3.2 Skolverkets artiklar 
 

Nedan presenteras tre artiklar från Skolverket som fokuserar på forskning om läslust. Katarina 

Kärnebro (2019) fokuserar på vikten av att skapa goda läsmiljöer i förskolan medan Vanja 

Lozic (2019) beskriver de inre och yttre faktorer som påverkar elevers motivation. Slutligen 

beskriver Oskar Ekman (2019) vikten av skolbiblioteket för elevers läsutveckling.   

 

3.2.1 Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan 

Det är i förskolan som elevers första möte med skolan sker. I Skolverkets artikel Viktigt att 

skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan (Kärnebro 2019) menar Kärnebro att om man 

medvetet planerar arbetet med olika typer av texter så är det en bra språngbräda för elevernas 

fortsatta intresse för olika typer av texter och lust att lära. Här diskuteras barnens läsmiljö som 

en viktig faktor. Genom högläsning i hemmet och i förskolan kan eleverna möta texter av olika 

slag och få möjlighet att diskutera böckernas innehåll. Genom att väcka intresse för böcker i 

tidig ålder utvecklas barns läsförmåga. Eftersom tillgången till böcker i hemmen kan variera 

blir förskolans roll än viktigare för att öka elevers lust att läsa. Det räcker inte med att använda 

högläsning som tidsfördriv eller en aktivitet man tar till när barnen behöver varva ner. Ett tydligt 

syfte och medveten planering av läsning främjar elevers intresse och motivation till att läsa.  

Enligt forskning behöver det finnas en stimulerande läsmiljö. Kärnebro beskriver Hultgren och 

Johanssons kriterier som främjar denna miljö. Den behöver vara ”textrik, språkrik, kunskapsrik, 

kommunikativ och samverkansstark”. Texterna behöver vara tillgängliga och ska samtalas 

kring. Genom att tala om texter skapar sig barnen kopplingar till sin egen värld och genom lek 

och drama kan de dramatisera det lästa vilket gör texten mer levande. Med samverkansstark 

menas skolans samarbete med hemmen och skolbibliotek. Det är pedagogens uppgift att se till 

att materialet av olika texter är varierande och att det utgår från barnens egna intressen. Det är 

också pedagogens ansvar att samverka med skolbibliotek eller stadsbibliotek (Kärnebro 2019).  

Kan förskolan skapa denna inbjudande läsmiljö och få barnen intresserade av texter av olika 

slag så är chansen större att den inre motivationen stärks och det gynnar barnen längre fram i 

deras undervisning i skolan. Därför är det viktigt att skolan har en noggrann planering redan 

från början hur den vill arbeta med texter och barns motivation till läsning. Det behöver finnas 

en röd tråd från början till slut då vi vet att läsning av skönlitteratur minskar ju äldre eleverna 

blir. 

3.2.2 Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång 

I Skolverkets artikel Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång (Lozic 2019) beskrivs 

elevers motivation och hur den påverkas av både inre och yttre faktorer. Lärarens förväntningar 

på eleven spelar stor roll för motivationen. Känslor som väcks vid framgång och misslyckande, 

bedömning och återkoppling är några faktorer som nämns men också elevens egna 

uppfattningar om sin kompetens och sina färdigheter samt rädslan för att misslyckas. 
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Bekräftelse är en faktor som spelar stor roll för att elever ska finna motivation. Både bekräftelse 

genom att själv känna att man lyckas med en uppgift och lärarens bekräftelse på arbetsinsatsen 

är viktigt för att eleven ska känna motivation (Lozic 2019).  

Den inre motivationen kan definieras av elevens inre motor det vill säga det egna intresset för 

den kunskap som ska inhämtas. Om den inre motorn finns så behövs intryck utifrån för att 

eleven ska finna intresse för nya saker. Medan den inre motivationen styrs av elevens egna 

intressen och val så styrs den yttre motivationens utveckling av belöningar av olika slag. Det 

kan handla om feedback från lärare eller klasskamrater, materiella belöningar eller betyg. Dessa 

belöningar diskuteras flitigt i forskningen och litteraturen då många anser att belöningar i vissa 

fall kan hämma utvecklingen av elevens inre motivation då det finns risk att elevens syfte att 

utföra en uppgift bara handlar om vilken belöning man får. 

Forskning visar att om elever misslyckas gång på gång så sjunker motivationen. Deras 

självkänsla sjunker och deras tro på att lyckas känns ouppnåelig. Eleven känner att det inte är 

någon idé att ens försöka då resultatet förmodligen ändå kommer att visa på ännu ett 

misslyckande. Det är därför viktigt att lärare skapar förutsättningar för att alla elever ska lyckas. 

Forskarna Thomson och Wery (Lozic 2019) menar att lärare måste tro på sina elevers förmåga 

att lyckas samt utgå från där eleven befinner sig. För svåra uppgifter gör att motivationen 

sjunker och det är därför av stor vikt att undervisningen är individanpassad. Andra faktorer som 

forskarna anser vara betydelsefulla är elevernas delaktighet, deras självvärdering och lärarnas 

utformning av uppgifter. Uppgifterna behöver vara lustfyllda, intressanta, varierande och ha en 

koppling till elevernas vardag och liv. Detta tillsammans med positiv feedback i form av beröm 

av olika slag ökar elevers motivation (Lozic 2019).  

3.2.3 Bra skolbibliotek gynnar elevers utveckling 

 

Då skolbiblioteken spelar en viktig roll för elevers läsutveckling har Cecilia Gärdén kartlagt 

bibliotekets relation till elevers lärande inom både svensk och internationell forskning. I artikeln 

Bra skolbibliotek gynnar elevers läsutveckling presenterar Oskar Ekman (2019) hennes strategi 

för hela landet då hon anser att ett välfungerande skolbibliotek är ett viktigt redskap under 

elevernas skolgång. Hon menar att ett skolbibliotek gynnar såväl läsutveckling som digital 

kompetens och informationssökning. Skolans samsyn är viktig då skolbiblioteket inte bara är 

ett rum fyllt med böcker utan för att nå framgång behöver det samverka med lärarnas 

undervisning. Gärdén menar att skolbibliotekarien är en viktig person och skolor där 

skolbiblioteken har en fungerande verksamhet ofta har en bibliotekarie som är medveten, påläst 

och har ett fungerande samarbete med skolledning och lärare.  

 

Detta är en mycket aktuell fråga då Skolinspektionens granskning av skolbibliotek visat på stora 

skillnader mellan skolor. Skolverket vill att skolbibliotekens pedagogiska funktion ska 

förtydligas i skollagen och erbjuder därför skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag för att 

utveckla skolbiblioteken och för att anställa skolbibliotekarier (Ekman 2019).   
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3.3 Svenska elevers läsvanor och inställning till läsning i PISA och 

PIRLS 

Den första PISA-undersökningen skedde år 2000 med 32 deltagande länder. År 2015 hade 

antalet länder ökat till 72 vilket är mer än en fördubbling och denna medverkan gör 

undersökningen till världens största kunskapsundersökning (Fredriksson, Karlsson och 

Pettersson 2018:9). I PISA-undersökningarna genomförs prov inom fyra områden: matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning med femtonåriga elever. Här fokuserar vi på 

resultaten av proven i läsförmåga och läsförståelse hos svenska elever jämfört med elever i 

andra länder och över tid. Man utgår från ett ramverk av olika läsuppgifter för att kunna jämföra 

resultaten mellan olika grupper och länder.  

Utvärderingen är indelad i tre huvuddimensioner: texter, läsprocesser och sammanhang. Vilka 

texter läser eleverna? Vilka uppgifter kopplade till läsning får eleverna? Till vilka riktar sig 

texterna som eleverna läser? Det primära syftet med PISA-undersökningen är inte att jämföra 

elevers kunskaper gentemot kursplaner utan hur förberedda elever är inför sin fortsatta framtid 

(Fredriksson, Rasmusson och Taube 2018:45–48).   

Mellan åren 2000 och 2009 låg svenska elever över genomsnittet i jämförelse med de andra 

OECD-länderna även om resultaten visade på en negativ trend. Efter 2009 hände något och 

2012 nådde Sverige sitt lägsta resultat någonsin medan de andra länderna visade på förbättrade 

resultat. 2015 visade resultatet på en positiv utveckling igen (Fredriksson, Rasmusson och 

Taube 2018:52–53).   

Ett annat syfte med PISA-undersökningen är att jämföra olika länders resultat. Länder i 

Ostasien visar ofta på höga resultat medan Europas resultat visar på större skillnader. Finland 

ligger ofta i topp medan södra Europa ligger under genomsnittet. Se tabell nedan över topp 3-

länder.   

Tabell 1. Topp 3-länder i tidigare PISA-undersökningar ur Karlsson, Oskarsson & Fredriksson 2018:162. 

Ämne 2000 2003 2006 2009 2012 2015 

Läsförståelse Finland 

Kanada 

Nya 

Zeeland 

Finland 

Sydkorea 

Kanada 

Sydkorea 

Finland 

Hongkong 

Shanghai 

Sydkorea 

Finland 

Shanghai 

Hongkong 

Singapore 

Singapore 

Kanada/ 

Hongkong 

Finland 

Finland är det land i Norden som har haft bäst resultat genom alla år även om deras resultat 

också har sjunkit. Det har gjort att skillnaderna mellan Nordens länder har minskat (Karlsson, 

Oskarsson och Fredriksson 2018:162)  

Varför lyckas då vissa länder bättre än andra? Karlsson och Fredriksson (2018:171–172) 

beskriver att de tydliga skillnaderna är att länder som har goda resultat ofta har välutbildade 

lärare, likvärdigheten i undervisningen är större och det finns en tydligare struktur där fokus 



 

10 

 

ligger på elevernas kunskap istället för på organisatoriska och administrerande uppgifter. Det 

finns många som kritiserar PISA-undersökningar då de bara mäter en liten del av elevers 

kunskaper och att motivationen hos eleverna är betydande för resultatet (Fredriksson, Karlsson 

& Pettersson 2018:183–185). En annan kritik är att sådana här typer av kunskapsmätningar 

tenderar att öka och egentligen bara visar elevernas förmåga att utföra tester istället för vilka 

kunskaper de faktiskt besitter. Anledningen till att Skolverket vill delta i dessa undersökningar 

är att kunna jämföra sig med andra länder för att få en fingervisning om hur Sverige ligger till 

jämfört med andra länder. Det är ett styrdokument för att veta var man ska lägga extra insatser 

och vilka delar skolan behöver lägga extra fokus på (Fredriksson, Karlsson & Pettersson 

2018:183–185).   

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 

undersöker fjärdeklassares läsförmåga. Syftet är att:   

• undersöka elevers läsförmåga nationellt och internationellt 

• beskriva elevers och föräldrars erfarenheter av och inställning till läsning  

• följa utvecklingen av elevers läsförmåga över tid  

• försöka beskriva och förstå trender i länder och undersöka skillnader i 

prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens 

undervisning och elevens situation och inställning  

• jämföra skillnader mellan länders olika skolsystem för att uppmärksamma 

eventuella behov av förbättringar i läsundervisningen (Skolverket 2017a:11).   

Resultaten i PIRLS 2016 visar att svenska elevers lästid har minskat sedan 2011. De väljer att 

läsa böcker och serier framför faktatexter och andra tidningar. Nästan en tredjedel av de svenska 

eleverna svarar att de inte tycker om att läsa men de som har en positiv attityd till läsning visar 

bättre resultat än de som inte tycker om att läsa. Elever som har föräldrar som läst mycket för 

sina barn innan de börjar skolan också har ett högre resultat. Däremot har svenska elever ett 

större självförtroende när det gäller läsning i jämförelse med elever i andra länder. Resultaten 

visar också att 63 % av eleverna läser mindre är 30 minuter varje dag. Sverige har minst antal 

elever som tycker om att läsa och fler flickor än pojkar är positiva till läsning (Skolverket 

2017a:38–41).   

 

3.4 Facklitteratur 
 

Med facklitteratur avser vi adekvat litteratur som behandlar ämnet läslust och som är relevant 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Hur ser författarna på begreppet läslust och vilka 

faktorer och metoder anser de vara viktiga för elevers motivation till att vilja läsa? 

 

Tidigare beskrevs i Skolverkets artikel Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång 

(Lozic 2019) att elevers motivation påverkas av både inre och yttre faktorer. En läsare kan, 

enligt Barbro Westlund (2012), drivas av inre eller yttre motivation. En elev som har en inre 

motivation läser för att den själv vill läsa, drivs av en egen nyfikenhet och vilja att förstå texten. 
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Eleven som drivs av en yttre motivation läser inte för sin egen skull utan för att läraren säger 

det eller för att föräldrar vill det. En läsare med inre motivation kan uppslukas av sin läsning 

och glömma tid och rum (Westlund 2012:28–29). 

 

På samma sätt menar Löthagen och Staaf (2009) att lärare behöver finna metoder för att elever 

ska finna motivation att läsa skönlitteratur. De beskriver lärarens förhållningssätt och metoder 

som viktiga parametrar för att elever ska finna motivation och än viktigare för att behålla den. 

Lärare behöver ha ett varierande arbetssätt för att nå alla elever och för att behålla elevernas 

motivation. Löthagen och Staaf (2009) belyser begreppet ”elevnära texter”, det vill säga texter 

som intresserar eleverna och något som ligger nära deras vardag, för att motivera elever till 

läsning. Vidare beskriver de att lärarens syfte med den bok som ska läsas av eleverna är viktigt 

för att skapa läslust. Eleverna behöver förstå varför de ska läsa en bok eller en text för att läslust 

ska infinna sig (Löthagen & Staaf 2009:54–55). Löthagen och Staaf (2009) belyser vikten av 

att läraren ska vara en läsande förebild. Läraren ska visa sig intresserad av elevernas läsning 

vad gäller både bokval och deras reflektioner kring det lästa är viktigt för att skapa goda läsare 

(Löthagen & Staaf 2009:58). Nedan kommer en presentation av faktorer och metoder som kan 

locka elever till läslust och utveckla elevers läsinlärning.  

 
3.4.1 Lärarens roll 

 

Det pedagogiska ledarskapets betydelse för lärande är av stor vikt för att eleverna ska kunna 

införskaffa sig kunskap och lust till fortsatt lärande. Håkansson och Sundberg (2012) menar att 

lärarens undervisning är avgörande för elevers lärande och deras studieframgångar. Forskning 

visar att elever som har effektiva lärare lär sig mer än de elever som undervisats av mindre 

effektiva lärare. Där är lärarens ämnesdidaktiska kunskaper tillsammans med lärarens 

pedagogiska kompetens avgörande för om man är effektiv eller inte (Håkansson & Sundberg 

(2012:161). Jesper Ersgård, lärare, författare och utbildningskonsult, har skrivit boken De fem 

stora (Ersgård 2016) där han presenterar forskningsresultat av dem han anser vara de fem 

största forskarna inom skolforskning. John Hattie är en av dem som har forskat i olika frågor 

inom skolväsendet och han menar att läraren är den absolut viktigaste faktorn för en elevs 

utveckling och motivation. Han menar också att lärarens passion för yrket behöver synas i 

elevernas lärande och att läraren behöver förstå sin egen betydelse för elevens lärande. Han 

kallar det för ”know thy impact” (Ersgård 2016:65). Om läraren själv visar passion för läsning 

kommer det att avspegla sig på dennes elever. Genom att vara en god förebild och skapa en 

rolig undervisning kring skönlitteratur och andra typer av texter är det stor chans att det 

inspirerar eleverna till en ökad läslust. Hattie menar att den viktigaste faktorn för ett 

framgångsrikt lärande är självbedömning. Eleven behöver veta vad den kan, vad den inte kan 

och vilka förväntningar eleven har på sig själv för att finna motivationen. Detta behöver ske i 

samförstånd mellan lärare och elev (Ersgård 2016:74). Hattie är en förespråkare för formativ 

bedömning och menar att det grundar sig i att eleverna behöver få vara delaktiga och äga sitt 

eget lärande genom att synliggöra sitt lärande (Ersgård 2016:134–135).  
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3.4.2 Kollegialt lärande och kompetensutveckling 

 

Det kollegiala lärandet är en viktig aspekt när det gäller ett ökat lärande för eleverna. Hattie 

förespråkar ”det synliga lärandet” där lärare behöver gå på djupet med sin undervisning och 

kollegialt diskutera lärandet. Hur lär sig eleven på bästa sätt och vilket stöd behöver eleven för 

att lyckas? Att motivera elever är inte alltid enkelt men det är lärarens uppgift att göra det. 

Enligt Helen Timperleys forskning (beskriven i Ersgård 2016) räcker det inte med att lärare går 

kurser och fortbildar sig utan det behöver leda till lärande och följas upp för att se effekter av 

fortbildningen (Ersgård 2016:79). Den fortbildning lärare får är viktig men det är än viktigare 

att denna fortbildning leder till vidare reflektioner. Timperley menar att oavsett om 

föreläsningen är bra så kommer det inte att leda till fortsatt arbete för de lärare som inte är 

positivt inställda. Oftast är det tiden till att fördjupa sig som lärare och det kollegiala lärandet 

som hon anser vara en viktig faktor för att lyckas med sin undervisning. Timperley menar att 

vi behöver inse att undervisning inte är ett enmansuppdrag och att det handlar om vilket 

förhållningssätt lärare väljer att ha men också att rektor ger lärarna tid att utveckla sitt lärande 

(Ersgård 2016:84). Lärarens förhållningssätt till läsning avspeglar sig i klassrummet och 

forskning visar att det påverkar elevernas eget intresse för läsning. Enligt Timperley behöver 

skolan utgå från elevens behov för att sen titta på vad läraren behöver för att tillgodose elevens 

behov innan det bestäms vilken kompetensutveckling lärarna behöver. När det har arbetats fram 

behöver undervisningen förändras för att sedan analysera och utvärdera resultaten. Här menar 

Timperley att det krävs mycket av en rektor för att utgå från lärarnas önskemål om vilka verktyg 

de behöver för att utveckla sin undervisning (Ersgård 2016:91–92). 

  

3.4.3 Skolbibliotekets betydelse 

 

2011 kom en ny skollag för att uppnå likvärdighet mellan skolor även vad gäller skolbiblioteket. 

Den nya lagen innebär att alla elever ska ha tillgång till ett bibliotek på skolan eller på rimligt 

avstånd från skolan för att eleverna ska kunna använda biblioteket som en del i utbildningen, 

som ett läromedel. Ett bibliotek ska inte bara innehålla facklitteratur och skönlitteratur utan 

inkluderar även informationsteknik och digitala medier. Skolans bibliotek behöver vara 

anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning (Malmberg 

2017:35–36).  

 

Efter revideringen av läroplanen 2018 finns ett tillägg under rektorns ansvar som behandlar 

skolbibliotekets varande. I skolans arbetsmiljö ska ett skolbibliotek finnas som en pedagogisk 

funktion och dess verksamhet ska användas ”som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Skolverket 2018:17). Folkbiblioteket, 

även kallat stadsbiblioteket, kan vara ett komplement till skolbiblioteket men kan inte ersätta 

det eftersom skolbiblioteket har ett pedagogiskt ansvar som saknas i folkbibliotekets uppdrag 

(Malmberg 2018:9). 
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Göteborgs kommun genomförde 2013–2014 en undersökning av 198 skolor där pedagoger fick 

svara på en enkät. 26 skolor saknade skolbibliotek och 146 skolor saknade en plan för det 

befintliga skolbiblioteket. (Gärdén 2017:27–28). Tova Sandberg (2014) har i en uppsats 

undersökt om det finns något samband mellan avståndet till biblioteket och i hur stor 

utsträckning lärare använder sig av bibliotek. Sandberg genomförde intervjuer med sex 

mellanstadielärare, där tre av lärarna arbetade på skolor med bemannade skolbibliotek och de 

andra tre saknade skolbibliotek men där skolorna upprättat avtal med närliggande folkbibliotek 

som därigenom kunde användas som skolbibliotek. Enligt Sandbergs undersökning hade lärare 

med skolbibliotek bättre samarbete med bibliotekarierna och biblioteket var mer integrerat i 

undervisningen. De sex lärarna framhåller skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet och flera 

lärare säger att det är ”direkt avgörande för deras elevers läslust och goda läsvanor” (Sandberg 

2014:55).  

 

3.4.4 Läsmiljö 

 

Chambers (2011:25–28) beskriver läsmiljö som en social kontext där flera aspekter samverkar 

med varandra och påverkar läsaren. De inre förutsättningarna är våra egna förväntningar på vår 

läsning, vilken sinnesstämning vi är i, hur vi mår i stort och hur vi mår i rummet. Men de yttre 

förutsättningarna, det vill säga var vi läser, påverkar också hur vi läser. Om vi sitter bekvämt 

och inte blir störda har vi större möjlighet att tillgodogöra oss texten vi läser. En motvillig läsare 

som är tvingad att läsa tycker troligtvis att det är tråkigt medan den som redan tycker om att 

läsa och förväntar sig en trevlig stund med sin läsning kommer att uppleva det. På rätt plats kan 

läsaren läsa i timmar, medan den mest angelägne läsaren som tvingas sitta obekvämt och 

ideligen bli störd troligen ger upp ganska snart. Inre och yttre förutsättningar påverkar vår 

läsning och eftersom yttre förutsättningar även påverkar våra inre förutsättningar borde vi lägga 

stor vikt vid att skapa en miljö som lockar till läsning (Chambers 2011:25–26). 

  

Hur skolan arrangerar elevernas läsplatser signalerar läsandets värde enligt Chambers (2011). 

Om man reserverar en plats till endast en aktivitet betyder det att denna aktivitet är 

betydelsefull. Utan att läraren behöver säga det förstår eleverna att den här skolan anser att 

läsning är viktigt (Chambers 2011:28). 

 

För att uppmuntra läsning behöver eleverna se böcker. För att skylta tilltalande behöver 

böckerna vara placerade på en ljus plats. Bokbeståndet behöver ses över med jämna mellanrum. 

De skyltade böckerna är till för att läsas och skyltningen ska förändras (Chambers 2011:29–

31). Enligt Michael Lockwood (2009, refererad i Hultgren, Johansson & Bjur 2017:4–5) 

handlar läsmiljön inte bara om den fysiska miljön utan även om att skolan är en läsande miljö 

där högläsning, tyst läsning och samtal om böcker får ta plats. Dessutom behöver klimatet vara 

sådant att läsande elever och vuxna får synas och höras då många elever inte pratar litteratur 

hemma (Lockwood 2009, refererad i Hultgren, Johansson & Bjur 2017:4–5).  
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3.4.5 Högläsning 

Redan som små kommer många barn i kontakt med böcker. Föräldrar får tidigt höra att man ska 

läsa för sina barn då det stimulerar barns språkutveckling. Maria Heimer (2016:15) menar att 

högläsning är ”fröet till all läsning”, det är där det börjar. Genom högläsning får barn intressera 

sig för berättelsens innehåll och därmed även språkets uppbyggnad och textens struktur (Heimer 

2016:15). Som små tycker de flesta barn om stunden när någon vuxen läser för dem, men ju 

äldre de blir desto mer avtar oftast intresset för böcker och stunderna för högläsning blir allt 

färre (Löthagen och Staaf 2009:57). Högläsning får stå tillbaka för andra aktiviteter och idag är 

den mer eller mindre ersatt av olika digitala verktyg såsom tv, telefoner och tevespel. Hur ska 

vi då motivera till läslust?   

”Högläsning måste alltid prioriteras” menar Heimer (2016 18–19). Elever behöver högläsning 

varje dag för att deras läsnivå ska utvecklas. Föräldrarnas och skolbibliotekets roll, val av bok 

och tid för läsning lyfter hon också som viktiga aspekter för elevers läs- och språkutveckling 

(Heimer 2016:18–19). I skolan behöver lärare vara goda läsande förebilder och högläsning bör, 

enligt Chambers (2011:64) ske en stund varje dag. Han menar att högläsningen är viktig för 

elevers lärande av att tolka den skrivna texten och i kunskapen om hur olika läsare tolkar text. 

Han ser läraren som någon som ”lånar ut sitt kunnande” där eleven kan slappna av och lyssna 

till det lästa och skapa inre bilder. Han anser att högläsning är essentiell genom hela skoltiden 

och han menar att den lärare som inte ser till att eleverna får lyssna till högläsning varje dag 

inte tar sitt ansvar som lärare och då heller inte är en kompetent lärare (Chambers 2011:64). 

Löthagen och Staaf (2009:57) beskriver att lärare ibland tar till högläsningsboken för att få lugn 

och ro eller för att ha en mysstund vilket då kan signalera att läsning inte är så viktigt. Barbro 

Westlund (2012:21–23) menar att om högläsning ska locka till läslust behöver boken vara noga 

utvald av pedagogen och referera till barnets erfarenheter och dess vardag. Bokvalet är även 

viktigt för barnen då forskning visar att deras intresse för boken ökar om de fått vara med och 

bestämma vilken bok som ska läsas (Westlund 2012:21–23). Chambers menar att ”läslusten 

infinner sig lättare när vi får följa vår instinkt och smak” (Chambers 2011:36-37).  Forskaren 

Lev Vygotskij var av den åsikten att barn blir mer motiverade att läsa själva om de får samtala 

om den lästa texten med andra. Det är därför viktigt att man samtalar om texten både före och 

efter man läst och för att få chans att dela med sig av sina tankar och upplevelser (Westlund 

2012:21–23).   

Heimer (2016:24) menar att elever som har läsnedsättning ofta gynnas av att lyssna på 

högläsning då fokus på själva texten ofta kan vara problematisk. På samma sätt beskriver 

Chambers (2011:65–66) att det är lättare att drömma sig bort och se klara bilder av det som 

beskrivs i berättelsen om man får den uppläst istället för att lägga energin på att förstå texten. 

Det kan hjälpa de barn som har svårt med läsförståelsen och vara ett verktyg för dem att finna 

lust till läsning av olika typer av texter (2011:65–66).   
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3.4.6 Tyst läsning 

Studier visar att elever behöver få välja böcker själva när de ska läsa för att läsningen ska bli 

lustfylld och för att dom ska få använda sina egna ”äventyrsglasögon” (Westlund 2017:152). 

Ibland har tyst läsning kritiserats på grund av elevens val av bok då den kan anses som ”dålig 

litteratur” men vad som är bra eller dålig litteratur är ingen självklarhet. Ofta kan elevens val 

leda till att dörrar öppnas för annan litteratur i ett senare skede (Westlund 2017:152). Löthagen 

och Staaf (2009) menar att signaler som en lärare sänder ut kring läsning är viktiga. De menar 

att läraren behöver vara den viktiga läsande förebilden. Ofta är bänkboken något som eleverna 

får ta upp och läsa i när de arbetat klart med något eller när det finns tid över. Lika ofta får 

bänkboken stå tillbaka för något som anses viktigare där och då. Författarna menar att om man 

läser bänkbok på det här sättet så sänder läraren ut signaler om att läsning mer är ett tidsfördriv 

och inte så viktigt. Många elever klarar denna aktivitet bra medan andra inte gör det. För de 

elever som har svårt att koncentrera sig och självständigt ägna sig åt tyst läsning blir denna 

stund meningslös och därför är det viktigt att läraren har ett syfte med läsningen och att det 

förmedlas till eleverna så att läsningen kan kännas meningsfull (Löthagen & Staaf 2009:57). 

Chambers (2011) betonar att den tysta läsningen är viktig och behöver få ta tid. Lästiden ska 

vara ostörd och sammanhängande och bör vara lite längre än vad eleven klarar av för att med 

tiden öka. Chambers, liksom Löthagen och Staaf, menar att läraren ska var en god förebild och 

själv ägna lästiden åt läsning (Chambers 2011:39–43, Löthagen & Staaf 2009:57). På samma 

sätt beskriver Westlund att läsengagemanget hos eleverna ökar när läraren läser tyst 

tillsammans med sina elever (Westlund 2017:152).   

Westlund (2017) återger John Hatties tankar. Hattie beskriver syftet med tyst läsning som något 

som behöver integreras med samtal kring det lästa. Elever i tidig skolålder som inte är goda 

läsare gynnas inte av tyst läsning som aktivitet, om inte den tysta läsningen kombineras med att 

arbeta med olika läsförståelsestrategier. Han belyser ändå vikten av tyst läsning men att läraren 

behöver organisera undervisningen på ett sätt så läsningen inte blir en ”ensam” aktivitet för 

eleverna (Westlund 2017:153). Ingemansson (2016) delar Hatties åsikter om att läsning 

behöver vara en gemensam aktivitet. Genom att samtala om det lästa ökar förståelsen för texten 

och eleven kan fördjupa sig i sin läsning vilket leder till att motivationen för läsning ökar. Hon 

lyfter också vikten av läraren som en läsande förebild. I en studie som Ingemansson gjort har 

läraren en central roll. Lärare uttrycker ofta att det saknas tid för läsning i skolan vilket 

Ingemansson inte samtycker till. Hon menar att då läsningen är en så viktig del av lärandet ska 

skolan lägga mycket tid på läsning. Med tanke på det sjunkande läsresultatet i skolan behöver 

tid avsättas för lärare att ägna sig åt läsning för att lättare kunna vägleda eleverna i val av bok 

och inspirera till läsning (Ingemansson 2016:177–178).  

 

3.4.7 Boksamtal 

Då elever får samtala om böcker väcks många tankar och funderingar från deras vardag vilket 

hjälper dem att utveckla sitt språk och uttrycka sig inom olika kontexter. Idag sker samtal i olika 

former, inte minst i den digitala världen. Människor talar i telefon, rör sig i sociala medier och 
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spelar internetbaserade spel där interaktion pågår konstant. På så sätt är samtal ett vidgat 

begrepp och utvecklingen går i snabb takt. Chambers (2011) anser att samtal är en 

grundläggande del av våra liv men när man samtalar om böcker är det viktigt att det finns ett 

syfte med samtalet. Han delar in elevers samtal om böcker under tre rubriker som han kallar 

”samtalets tre ingredienser” (2011:135). Den första ingrediensen är entusiasm som uppstår när 

någon läst en bok som denne vill dela med sig av till sina vänner. Ofta mynnar samtalet ut i 

saker de tyckte om eller inte tyckte om men övergår sedan till att utbyta frågetecken: vad, hur 

och varför? När samtalet fortsätter börjar elever se mönster och utbyta kopplingar med varandra 

för att skapa en förståelse av texten (Chambers 2011:136–139). Genom detta samtal lär sig 

eleven att reflektera och tolka texten och göra inferenser till sin egen miljö och vardag.   

Chambers (2011) är kritisk till begreppet ”varför?” när det kommer till boksamtal. Han menar 

att begreppet kan vara negativt för elevens entusiasm då frågan är för komplex att svara på. 

Elever svarar därför ofta med ett kort svar, exempelvis ”den var bra” som egentligen inte 

berättar vad eleven tyckte. Han förespråkar istället det engelska uttrycket ”tell me”, som kan 

översättas med ”berätta för mig”, ”säg mig”, ”jag undrar”, som också lättare tar samtalet vidare 

och utvecklar elevernas tankar (Chambers 2011:180–181).   

För att tydliggöra vid boksamtalet har Chambers (2011:220–221) fyra öppna grundfrågor som 

får samtalet att formas efter elevernas egna tankar. Läraren gör en lista på tavlan med elevernas 

svar så att alla kan följa med i samtalet. Läraren undrar: 

• Var det något speciellt du gillade med boken?  

• Var det något du inte gillade?  

• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 

• Lade du märke till några mönster eller kopplingar?   

(Chambers 2011:220–221)  

Listan på tavlan blir sen grunden till boksamtalet. Genom att alla elever har deltagit i 

sammanställningen med sina synpunkter och tankar har olika diskussionsämnen blivit tydligare 

än andra och är då en viktig utgångspunkt för samtalet. Lärarens uppgift under samtalet är att 

ställa öppna didaktiska frågor för att få igång samtalet samt ställa allmänna och specifika frågor 

om tystnad uppstår för att samtalet ska leda framåt (Chambers 2011:227–228). Genom att följa 

Chambers modell för boksamtal inkluderas alla elever. Även den tysta eleven eller den svaga 

läsaren kan delta i det gemensamma samtalet om boken och lätt följa med på tavlan där listan 

konstrueras utifrån elevernas egna ord och tankar. Här fungerar klasskamraterna som ”de goda 

förebilderna” och genom deras resonemang och tolkningar lär sig även den svaga läsaren och 

kan delta i gemenskapen (Ingemansson 2016:40).   

Även Caroline Liberg nämner i Läsning handlar inte bara om svenskämnet (Skolverket 2019) 

vikten av att samtala kring text för att elever ska bli avancerade läsare. Hon kopplar ihop god 

läsförmåga med läsfärdigheter och att arbeta med olika lässtrategier. Genom att identifiera 

texters huvudbudskap, förklara, jämföra, förutsäga och dra slutsatser om den lästa texten 
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utvecklas elevers läsförmåga. Liberg menar att lärare behöver arbeta mer strukturerat med text 

än vad de gör idag och ha boksamtal i helklass eller i mindre grupper för att elever ska utvecklas 

tillsammans genom samtal (Skolverket 2019).   

Pauline Gibbons beskriver också vikten av samtal och att arbeta i grupp i klassrummet för att 

få ett kunskapsutvecklande arbetssätt för alla elever. Hennes bok Stärk språket stärk lärandet 

beskriver ett kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever men är lika aktuell 

för lärare till alla elever som utvecklar sitt språk. Genom samtal med klasskamrater får de höra 

nyanser av språket, interagera med varandra och språket får ingå i ett sammanhang. Dessutom 

får samtalet en emotionell betydelse då ingen elev behöver känna sig uthängd utan istället kan 

känna sig trygg när de får ingå i ett samtal där de kan välja att delta mer eller mindre (Gibbons 

2010:39–40).   
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4 Tidigare forskning 

Barbro Westlund har bland annat forskat om språkutvecklande arbetssätt i förskolan och på 

uppdrag av Skolverket genomfört en forskningsöversikt om läsförståelse som Skolverket gav 

ut 2016. Hennes böcker om läsförståelse är vanligt förekommande referenser inom 

lärarutbildningen.   

Westlund (2017) använder sig av begreppet läsengagemang vilket enligt henne inte är likställt 

med begreppet läslust. Hon menar att elever som älskar att läsa inte nödvändigtvis förstår texten 

de läser utan att de behöver arbeta aktivt med text för att få en djupare förståelse. Forskning 

visar att motivationen för läsning spelar en väsentlig roll för läsförståelsen och här menar 

Westlund att man skiljer på inre och yttre motivation. Med inre läsmotivation menar hon att det 

finns en vilja att läsa medan den yttre läsmotivationen kräver någon form av belöning för att 

barnet ska vilja läsa. Forskning visar att elever med en inre läsmotivation presterar bättre än 

elever som behöver en yttre läsmotivation (Westlund 2017:72).   

Linda B. Gambrell är en forskare från USA som forskat på områden inom läskunnighet och 

läsförståelse. Precis som Westlund talar om inre och yttre motivation så menar Gambrell (2011) 

att det är elevens inre motivation som till stor del styr om denne ska bli en god läsare eller inte. 

En faktor som spelar stor roll för att en elev i tidig ålder ska finna motivation till läsning är 

elevers självkänsla. Barn jämför sig gärna med varandra och om läsaktiviteten innebär att 

elevernas läsförmåga synliggörs inför klasskamraterna så kommer motivationen hos den svaga 

läsaren att sjunka. Många aktiviteter kring läsning kan vara utlämnande för eleverna och då 

behöver läraren anpassa uppgiften för att motivationen till läsning ska bibehållas och för att den 

ska passa alla. Westlund (2017:76–77) belyser några aktiviteter som visar sig negativa för 

elevers självkänsla och motivation till läsning. Den ena aktiviteten är stafettläsning som innebär 

att eleverna läser högläsning i klassrummet vilket kan skapa en nervositet hos elever när de dels 

väntar på sin tur men också blottande av sitt läsflyt när det är deras tur. Den andra aktiviteten 

som Westlund beskriver som negativ för elevens motivation är olika former av lästävlingar, det 

vill säga ”vem läser mest”. Den goda läsaren kommer alltid att vinna och den svaga läsaren 

riskerar att påverkas negativt av att inte kunna prestera bättre resultat. Däremot kan tävlingar 

där elever tävlar mot sig själv framkalla läsmotivation.  

I en av Gambrells forskningsartiklar, Seven rules of engagement – what´s most important to 

know about motivation to read (2011), presenterar hon en undersökning om motivation till 

läsning som gjorts i 64 länder. Studien visar att elever med hög motivation till läsning har högre 

resultat, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund eller familjers ekonomiska förutsättningar, än 

elever som har lägre motivation men med samma utbildningsbakgrund och ekonomiska 

förutsättningar. Gambrell (2011) presenterar sju forskningsbaserade regler för att skapa 

engagemang och locka elever till läsning. I sin artikel presenterar hon även tips på hur lärare 

kan stötta sina elever för att motivera dem till att bli goda läsare.   

Den första regeln handlar om att litteraturen behöver vara relevant för läsaren så att den känns 

meningsfull och intressant. När en elev kan känna igen sig i texten och relatera till sitt eget liv 
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och sin vardag blir texten mer värdefull. Genom att interagera om den lästa texten med andra 

och göra värdefulla aktiviteter kring sin läsning känns den mer värdefull, något som även 

Vygotskij förordar i arbetet kring text.   

Den andra och tredje regeln handlar om läsmiljön i klassrummet och om att elevers motivation 

till läsning ökar om de får möjlighet att engagera sig i sin läsning. Litteraturen behöver vara 

lättillgänglig och inbjudande till läsning. Urvalet av genrer bör vara stort så att det finns något 

för alla, vilket i sig har en positiv inverkan på elevers läsupplevelse. Gambrell (2011) menar att 

det inte är antalet böcker i ett skolbibliotek eller i klassrummet som är det viktiga utan urvalet 

av olika slags texter och att det finns något som intresserar eleverna. Även lärarens roll är viktig 

i klassrummet när det handlar om att locka elever till läsning. Läraren behöver vara en läsande 

förebild och en inspiratör för eleverna. Genom att läraren presenterar olika böcker på ett lustfyllt 

sätt får eleverna många tips som kan vara relevanta för deras läsning. Om eleverna deltar i valet 

av högläsningsbok så är chansen större att deras engagemang för det lästa ökar.  

Den tid som eleverna får till läsning är viktig för pedagogen att noga fundera över. Gambrell 

(2011) beskriver en studie av Brenner, Hiebert och Tompkins (2009), How much and what are 

third graders reading?, på elever i årskurs tre som visade att under 90 minuters läsning orkade 

eleverna behålla fokus i bara 18 minuter. Tiden är en viktig aspekt för både läsning och tolkning 

av text när det handlar om deras utveckling av sin läsförmåga. Det har en större inverkan än 

tiden eleverna lägger på alfabet och ordförståelse. Gambrell (2011) menar att elever behöver 

tränas i sitt intresse för läsning och tycker att små korta stunder till läsning är bra att börja med 

för att sen öka tiden successivt i takt med att deras engagemang ökar.   

Den fjärde, femte och sjätte regeln beskriver att valet av litteratur och elevers möjlighet att 

interagera med andra om texten ökar deras motivation för läsning. När elever väljer sina texter 

känner de ett större ansvar för sin läsning och motivationen till att läsa ökar. Ofta väljer elever 

för svåra böcker att läsa vilket gör att de ofta ger upp eller tröttnar på boken. Där behöver läraren 

vara delaktig i deras val för att eleverna ska känna att de lyckas och hålla motivationen uppe. 

Gambrell (2011) förespråkar ”bounded choice” vilket innebär att läraren valt ut några böcker 

som är på elevernas nivå för läsning som de sedan kan välja bland. På så vis får eleverna en 

känsla av att valet är deras eget och deras engagemang ökar. Det är viktigt att de får känslan av 

att de lyckas och känner sig duktiga. Här menar Gambrell (2011) att misslyckandet elever kan 

känna oftast inte beror på motivationen utan att de valt en för svår bok vilket gör att intresset 

minskar och att de inte känner sig kompetenta för uppgiften. Ett tips som Gambrell ger är att 

inte etikettera böcker som lätt, svår eller svårare utan att istället benämna dem som svår, svårare 

och svårast då elever hellre väljer en svår bok.   

När elever får delge andra om det lästa är det också en aspekt som spelar in för deras motivation 

till läsning. Genom att dela med sig av det lästa, ha boksamtal och läsa tillsammans med sina 

kompisar blir eleverna aktiva och det smittar av sig i arbetet med texten. Det kan öka deras 

intresse och självförtroende att lyckas. Den sjunde och sista regeln beskriver att klassrummet 

och skolbiblioteket behöver återspegla vikten av läsning och här spelar läraren en viktig roll. 

Lärarens feedback och support hjälper elever att känna motivation mycket mer än eventuella 
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priser eller belöningar. Även Westlund beskriver vikten av feedback från läraren som en viktig 

faktor för att eleven ska finna läsmotivation. För att elever ska kunna ta åt sig av den feedback 

läraren ger behöver de veta sin utgångspunkt, syftet med arbetet och hur målet ser ut. Något 

som läraren behöver vara tydlig med är att det är uppgiften, processen, som ska bedömas och 

berömmas, inte eleven som person (Westlund 2012:30–31).   

För att elever ska utvecklas till goda läsare behöver läraren göra en del didaktiska val. Vad som 

ska läsas, varför det ska läsas och hur eleverna ska läsa ingår i dessa val. En strävan lärare 

behöver ha är att läsningen ska kännas meningsfull för eleverna. De behöver få göra egna val 

av text som ska läsas för att det ska intressera dem och de behöver samtala och arbeta kring den 

lästa texten (Westlund 2017:150–153). Redan i tidig ålder blir barn introducerade för 

högläsning i hemmet. Det är en språkutvecklande aktivitet och ett första steg till att bekanta sig 

med språk i skrift. Det är av stor vikt att samtala om texten, göra korta pauser, göra inferenser 

och förklara nya ord. Oavsett om barn lyssnar till en skönlitterär bok eller en faktabok främjar 

det deras språkutveckling. Lärarens roll är att väcka intresse för läsning, både för att lära sig 

läsa och ett intresse för själva kontexten. Westlund menar att läsförmåga handlar både om att 

lära sig förstå det lästa och om att uppleva skönlitteraturen (Westlund 2012:10).   

En annan artikel, What teachers can learn about reading motivation through conversations with 

children, skriven av Edmunds och Bauserman (2006), beskriver elevers tankar om vad som 

motiverar dem till att finna läslust. Deras forskning på området menar delvis att motivationen 

gör skillnad på om lärandet är tillfälligt eller om det blir permanent och det visar att barn som 

har en inre motivation ägnar mer tid åt att läsa än de som inte har den. Då medvetenheten om 

elevers motivation ofta finns hos lärare och även forskning visar att motivation är en viktig 

faktor i elevernas läsutveckling behöver fokus läggas på att skapa en inre motivation hos elever. 

Enligt eleverna själva motiveras de av att läsa böcker när det handlar om deras personliga 

intressen, böcker som de kan lära sig något av och när de har möjlighet att själva välja vilken 

bok de läser. Även böckernas egenskaper, det vill säga genrer och bokomslag, lockar till 

intresse och är betydelsefulla för motivationen.   

När eleverna i Edmunds och Bausermans studie beskrev hur de kom i kontakt med böcker 

svarade de flesta skolbiblioteket men också via lärare, familjemedlemmar och vänner. Däremot 

nämndes inte lokala bibliotek lika ofta förutom när det handlade om urvalet på exempelvis 

stadsbibliotek. Skolbibliotekariens roll var inte en framträdande faktor trots att skolbiblioteket 

var en av elevernas största källa till böcker (Edmunds & Bauserman 2006). Gambrell (2011) 

menar att elever ofta upplever att utbudet av skönlitteratur som står i hyllorna i skolbiblioteket 

inte uppdateras men här finns det ett värde av att ständigt aktualisera bokhyllan med nya böcker 

för att locka till läsning. Det skapar nyfikenhet och glädje hos eleverna att få välja en ny bok 

istället för en som varit en hyllvärmare. Hon tipsar om att skolan borde ha biblioteksdagar där 

eleverna kan välja en bok att ta hem för att fylla sitt eget bibliotek hemma och att det hjälper 

till att spegla vikten av läsning.   

Edmunds och Bausermans (2006) undersökning visar att läraren var den som dominerade när 

det handlade om att samtala om böcker medan familjemedlemmar omnämndes när det handlade 
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om högläsning och introduktion av böcker. Det var då ofta mammor som barnen beskrev som 

de som läste högt för sina barn. Även om både lärare och föräldrar omtalades som viktiga när 

elever skulle välja böcker var det ofta kamrater som var de som tipsade om böcker som var bra. 

Det visar att kamrater har en stor inverkan på motivationen när det handlar om att dela med sig 

av böcker till varandra.  

Hur motiverar då lärare, kamrater och familjemedlemmar barnet till att läsa enligt Edmunds 

och Bauserman? Svaren eleverna gav var att få böcker eller köpa böcker, bli läst för och dela 

böcker med vänner. Artikeln beskriver olika rekommendationer och förslag till lärare precis 

som Gambrells (2011) artikel beskriver sju regler för att motivera elever till läsning. Bokvalets 

betydelse, elevernas intressen, tillgången till böcker och boksamtal är några faktorer. Ytterligare 

nämns gemensamma aktiviteter kring böcker, samarbete för familjer och bibliotek att delta i 

och skapande av bokmärken med en checklista för eleven med olika namn på titlar och genrer 

som denne kan ha som stöd i sina val av böcker. Med hjälp av forskning och beprövad 

erfarenhet kan man urskilja vilka faktorer som spelar roll för elevernas lust till läsning samt 

vilka metoder som är användbara i arbetet med elevers läsutveckling.   
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5 Metod 
 

I följande kapitel presenteras studiens metodval, vilket material som bearbetats och analyserats, 

och hur undersökningen har gått till. Därefter beskrivs metodkritik samt de etiska aspekter som 

har tagits hänsyn till under arbetet. 

 

5.1 Metodval   
 

Denna undersökning grundar sig på utförd enkät samt intervjuer. Innehållet i enkäten beskrivs 

i 6.1, följt av intervju med bibliotekarier i 6.2 och slutligen resultatet av intervju med lärare i 

avsnitt 6.3. Valen av metoder är kopplade till arbetets syfte och frågeställningar där lärares 

metoder för att främja elevers läslust står i fokus. Genom att använda oss av så kallad 

triangulering, det vill säga använda fler än en metod för att nå fram till ett resultat, får vår 

undersökning både en kvalitativ och en kvantitativ karaktär (Bryman 2011:354), där delar av 

enkäten står för det kvantitativa i vår undersökning. Dock är merparten av studien av kvalitativ 

karaktär. Bryman (2011) menar att en kvalitativ studie är mer inriktad på ord än på siffror. Den 

kvalitativa studien beskriver förhållandet mellan teori och praktik där vetenskapliga teorier 

jämförs med faktiska resultat utifrån en undersökning (Bryman 2011:340). De vetenskapliga 

teorier som valts för denna studie är kognitiva traditioner, pragmatism och det sociokulturella 

perspektivet. Utifrån kognitiva traditioner belyser Piaget hur elever själva förvärvar kunskaper 

genom lärarens stöttning. Dewey belyser att lärandet är luststyrt. Han beskriver att elever lär 

sig när de stöter på ett problem eller när de vill ha svar på en fråga. Slutligen menar Vygotskij 

genom det sociokulturella perspektivet att lärande sker i olika sammanhang och i samspel med 

andra. Dessa tre teorier ligger till grund för syftet och frågeställningarna i denna studie. 

 

Denna studie påbörjades med en enkät som vände sig till lärare utspridda över hela landet och 

där svaren gav en inblick i hur dagens lärare definierar läslust, vilka faktorer de anser har effekt 

på elevers läslust samt vilka metoder de därför använder. En enkät är en form av strukturerad 

intervju. Den strukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren håller sig till ett fastställt 

frågeschema. Därigenom kan intervjuerna jämföras då frågorna är identiska (Bryman 

2011:203). Den största skillnaden mellan strukturerad intervju och enkät är att det saknas en 

närvarande intervjuare. Eftersom respondenten själv läser frågorna är det extra viktigt hur dessa 

formuleras så att risken för missförstånd är minimal (Bryman 2011:228).  

 

Bryman (2011) betonar att en av fördelarna med enkät som metodform är att intervjuareffekt 

uteblir, det vill säga att intervjuaren påverkar respondentens svar. Människor vill gärna ge en 

positiv bild av sig själva under en direkt intervju, men enligt studier utförda av Sudman och 

Bradburn (1982) tenderar denna benägenhet att minska i en enkätsituation. Nackdelen med en 

enkät kan vara att intervjuaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor och forskaren kan tappa 

kontrollen över vem som egentligen besvarar enkäten (Sudman & Bradburn 1982, refererad i 

Bryman 2011:229–230).  
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De enkäter som utformades i undersökningen var webbenkäter. Trost och Hultåker (2016) 

menar att det är ännu viktigare hur frågorna formuleras i ett webbformulär än i en tryckt enkät. 

Ett skäl är att överblicken som tillåter en estimering av tidsåtgång saknas i ett webbformulär. 

Det saknas även möjlighet att dela upp arbetet med att besvara webbenkäten vilket kan leda till 

att man väljer att inte besvara den (Trost & Hultåker 2016:141).  

 

Både enkäter och intervjuer bygger på frågor men i enkäterna var respondenterna anonyma och 

möjlighet till följdfrågor saknades medan intervjusituationen möjliggjorde utförligare svar och 

följdfrågorna gav en djupare inblick i det som arbetet syftar till. Då enkäter används som metod 

motiveras respondenten endast genom missiv medan den personliga intervjun ger många 

tillfällen att visa intresse för det som sägs (Patel & Davidson 2011:73–74).   

 

Med utgångspunkt i enkätsvaren genomfördes en gruppintervju med tre bibliotekarier och en 

intervju med en lärare i årskurs 4–6. Målet med dessa intervjuer var att få ett vardagligt samtal 

om läslust för att få en djupare förståelse av undersökningens fokusområden. Bryman (2011) 

beskriver intervju som den mest använda metoden inom kvalitativ forskning då det finns en 

positiv innebörd i att utföra en intervju. Till denna studie har den semistrukturerade 

intervjuformen valts, vilket innebär att forskaren har en intervjuguide med en lista över ämnen 

som behandlas i intervjun. Den öppenhet som finns i en semistrukturerad intervjuform ger 

möjlighet till ett samtal där intervjupersonen lättare kan leda samtalet genom sina svar och där 

intervjuaren är tillåten att ställa oplanerade följdfrågor. Skälet till att semistrukturerade 

intervjuer valdes var att det är lättare att jämföra svaren om frågorna utgår från någon form av 

mall eller intervjuguide samtidigt som den flexibla intervjuprocessen öppnar för djupare svar 

av det intervjupersonen själv anser vara viktigt (Bryman 2011:415–417). Patel och Davidson 

(2011:81–83) beskriver en semistrukturerad intervju mer som ett samtal där både intervjuare 

och intervjuperson är ”medskapare” i den kvalitativa intervjun, vilket innebär att frågor leder 

till svar som sedan kan leda till fler frågor som inte funnits med i mallen för intervjun. På så 

sätt blir intervjun personlig men med en stor rörlighet vilket både Bryman och Patel och 

Davidson förespråkar.  

 

Intervjuerna riktade sig till både lärare och bibliotekarier, och frågorna anpassades efter vilken 

yrkesgrupp som intervjuades. Frågorna som använts finns i sin helhet i intervjuguiden (se bilaga 

3 och 4). En kvalitativ intervju låter intervjuaren ställa följdfrågor och undersökningen tillåts 

bli flexibel och följsam genom att intervjupersonen styr samtalet och har möjlighet att ge fylliga 

svar (Bryman 2011:413).  

  

 

5.2 Material och urval 

 

För att finna inspiration och relevant forskning på området kring läslust lästes andras uppsatser 

i ämnet på DIVA portals webbplats. Sökning av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar 

gjordes i databaserna LIBRIS och ERIC. I sökningen som gjordes utifrån studiens syfte var 
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bland andra reading motivation, desire to read, oral reading, interest in reading, motivation in 

reading, primary school, interactive, read-alouds, läsning, högläsning, läslust, läsmotivation. 

 

Undersökningen inleddes med en enkät riktad till lärare i svenska som arbetar i årskurs 4–6. Ett 

missiv (se bilaga 1) och ett frågeformulär (se bilaga 2) färdigställdes. Frågorna i enkäten har 

sin utgångspunkt i rapportens syfte och frågeställningar då fokus ligger på vilka metoder lärare 

i årskurs 4–6 använder för att främja läslust samt vilka faktorer de anser påverkar elevers läslust. 

Missivet innehåller en länk till frågeformuläret vilket gör att endast de med tillgång till länken 

kan besvara enkäten. Missivet publicerades i slutna Facebookgrupper för pedagoger samt 

skickades ut till rektorer i två kommuner för att vidarebefordras till relevant personal. 

Kommunerna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval då rektorer för dessa kommuner fanns 

tillgängliga. Bekvämlighetsurval kan, enligt Bryman (2011:194–195) vara godtagbart när en 

större mängd data kan komplettera undersökningen. Genom att enkäten riktar sig till lärare i 

svenska i årskurs 4–6 och endast har skickats ut till lärare blir urvalet adekvat. Det 

representativa urvalet ger oss en inblick i hur lärare arbetar för att främja läslusten hos sina 

elever. Enkäten besvarades av 99 pedagoger. Alla svar av enkäten är anonyma vilket leder till 

att det saknas uppgifter om respondenternas geografiska position.  

 

En del av frågeformuläret består av fasta svarsalternativ. Dessa ger ett kvantitativt resultat i vår 

undersökning. Öppna frågor är, enligt Bryman (2011), svårare att tolka men har många fördelar 

jämfört med slutna frågor. Genom de öppna frågorna styr inte intervjuaren respondenten genom 

ordval och detta leder till en möjlighet för respondenten att ge, för forskaren, oväntade svar. 

Svaren analyserades genom upprepade genomläsning och genom att vissa teman i svaren 

användes med högre frekvens än andra valdes dessa ut. Dessa teman, såsom högläsning, 

boksamtal och läsmiljö, färgkodades för att på så sätt få en uppfattning om hur stor andel som 

använder sig av exempelvis högläsning som metod för att främja läslust. Men även teman som 

endast tas upp av någon enskild individ har bedömts kunna vara av betydelse för detta arbete 

och citeras därför i resultatdelen.  

 

Efter att svaren från enkäterna analyserats valdes intervjuer som ytterligare metod. Ett skäl till 

metodvalet är att svaren i enkäterna angående skolbibliotek skiljde sig mycket från lärare till 

lärare. Det visade sig vara en betydelsefull faktor i lärarens arbete för att skapa läslust. 

Materialet består även av en kvalitativ intervju med tre bibliotekarier (se bilaga 3) samt en 

kvalitativ intervju med en lärare i årskurs 4–6 (se bilaga 4). Intervjupersonerna valdes ut för att 

fördjupa centrala teman i undersökningen, något som Bryman menar är ett ”målinriktat urval” 

(2011:434). De kvalitativa intervjuerna genomfördes med tre bibliotekarier i en kommun samt 

en lärare i svenska i årskurs 4–6. Då bristen är stor på utbildade skolbibliotekarier valdes 

bibliotekarier från stadsbiblioteket. De intervjuade bibliotekarierna har lång erfarenhet och 

samarbetar med alla kommunens skolor och kan därför ge en helhetsbild av skolbiblioteken. 

Den utvalda läraren tog själv kontakt då hon arbetade med ett projekt kring läslust under samma 

period som enkäten besvarades och var positiv till denna undersökning. Detta ledde till att hon 

senare blev kontaktad för en intervju.  
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Intervjuernas grundfrågor (se bilaga 3 och 4) skapades utifrån Brymans (2011) och Patel och 

Davidsons (2011) riktlinjer och råd för hur man genomför en intervju för att få svar på sina 

forskningsfrågor. Patel och Davidson (2011) menar att förberedelserna är viktiga och där 

beskriver Bryman (2011) att miljön är viktig. Miljön där intervjun ska ske behöver vara en lugn 

och ostörd plats (2011:421). Intervjun med de tre bibliotekarierna utfördes i ett av bibliotekens 

konferensrum i närheten av deras fikarum. Detta gav en avslappnad stämning utan störande 

moment.  

 

Intervjuguiden bör utformas med öppna frågor där olika teman behandlas. Medan Bryman 

(2011) nämner inledande frågor beskriver Patel och Davidson att det är bra att börja med frågor 

tagna i ett större sammanhang för att värma upp och bekanta sig med varandra (2011:84). 

Intervjun med de tre bibliotekarierna öppnades upp genom att de får berätta vilken position de 

har på biblioteket, hur länge de arbetat där och även beskriva sina arbetsuppgifter. På detta sätt 

flyter samtalet lätt från start vilket gör att det under intervjuns gång känns mer som ett samtal 

än som en intervju.   

 

Enligt Bryman (2011) är det bra att ställa olika typer av frågor. Han beskriver Kvales 

(1996:176) olika frågekategorier som ingår i de flesta kvalitativa intervjuer och att variationen 

av dessa frågor bör framträda under intervjun. De nio frågekategorierna är inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, 

strukturerande frågor, tolkande frågor samt att intervjuaren är tyst vilket kan leda till att 

intervjupersonen börjar berätta (Bryman 2011:422–423). Bryman beskriver också att strukturen 

för intervjun bör ha en viss ordning. Frågorna bör utgå från olika teman där frågorna behöver 

vara ställda på ett sådant sätt att forskningsfrågan besvaras. Vid intervjun på biblioteket bad vi 

dem svara på en av våra forskningsfrågor ur en bibliotekaries synvinkel. ”Hur definierar du 

läslust?” En annan viktig aspekt under en intervju är att ställa öppna frågor som inte är ledande.  

 

Under enkätperioden utmärkte sig en respondent genom sitt brinnande intresse för syftet med 

undersökningen och kring begreppet läslust. Hon tog själv kontakt efter att ha svarat på enkäten 

och var intresserad av att delta i en intervju. Läraren kommer från en kommun i Mellansverige 

och har arbetat 30 år som lärare. Hon är utbildad lärare för elever i årskurs 1–7 men arbetar med 

årskurs 4–6. I intervjun benämns informanten Åsa, vilket är ett fingerat namn. Intervjufrågorna 

skickades via e-post som besvarades och skickades tillbaka. För att fördjupa svaren genomförde 

vi därefter ett Skype-samtal.  

 

 

5.3 Genomförande 

 

För enkätundersökningen användes programmet Microsoft Forms. Genom att använda detta 

program kunde svarsalternativen alterneras beroende på frågeställningens formulering. Vissa 

frågor hade alternativ medan andra frågor var öppna för att ge möjlighet för pedagogerna att 

svara med egna ord. Enkätsvaren finns sammanställda i ett dokument hos uppsatsförfattarna.   
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Missivet (se bilaga 1) med klickbar länk till frågeformuläret publicerades i Facebookgrupper 

som riktade sig till lärare i årskurs 4–6. I följande slutna grupper delades enkäten: Årskurs 4–6 

Tips & idéer!, Utmanande undervisning, Svenska åk 4–6, NO-grupp mellanstadiet, En läsande 

klass samt Mitt lilla klassrum på nätet. Enkäten fick totalt 99 svar. Vid analys av enkätsvaren 

kategoriseras de metoder lärarna använde samt de faktorer de ansåg vara viktiga för elevers 

läslust. De kategorier vi använde var utefter respondenternas svar, exempelvis högläsning, 

boksamtal, bokval och läsmiljö.  

 

Gruppintervjun med de tre bibliotekarierna genomfördes på ett konferensrum i stadsbiblioteket. 

Miljön var avskalad men genom att det var bibliotekariernas arena ger det en känsla av lugn 

som gör att de kan koncentrera sig på vår intervju. Texten i citaten från bibliotekarierna är 

skriftspråksanpassad.  

 

Bryman (2011) nämner vikten av att spela in intervjun. Det är bra för att minnas, det skapar ett 

lugn under intervjutillfället och för att man inte ska missa något väsentligt som sägs (2011:420–

421). Även Patel och Davidsson (2011:87) beskriver att inspelning av en intervju är ett bra 

verktyg då det kan vara svårt att hinna med att föra anteckningar. Detta var avgörande under 

intervjun med de tre bibliotekarierna, då denna intervju blev ett långt samtal. Samtalet hade inte 

flutit lika enkelt om fokus hade skiftat mellan att ställa frågor, lyssna och anteckna. Viktigt att 

ha i åtanke att respondenten behöver godkänna att intervjun spelas in och att det kan påverka 

svaren som respondenten ger, något som både Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2011) 

nämner. (Se intervjuguiden i bilaga 3 och 4.)   

 

Intervjun med läraren delades upp i två tillfällen. Då läraren befann sig på annan ort i landet 

skickades frågorna via e-post till henne. Läraren skrev ner sina svar och mejlade tillbaka dem. 

Då möjlighet inte fanns att träffas valde vi denna metod för att kunna fördjupa några av de 

frågor som utmärkte sig som särskilt viktiga utifrån svaren på enkäten. Intervjun behandlade 

begreppet läslust samt pedagogens samarbete med skolbibliotek respektive stadsbibliotek. 

Efteråt träffades vi via Skype för att få mer utvecklade svar och möjlighet att ställa 

följdfrågor.   

 

 

5.4 Etiska aspekter 
 

Forskning ska hålla hög kvalitet men inte leda till att individer blir kränkta eller förödmjukade, 

skriver Patel och Davidson (2011). De beskriver att Vetenskapsrådet är den myndighet i Sverige 

som har ansvar för etiska aspekter i samband med forskning. Informationskravet handlar om att 

forskaren ska informera de som berörs, i det här fallet respondenterna av enkäter samt de som 

medverkat i intervjuer, om syftet med forskningen. Detta har gjorts via missivet och muntligt 

till intervjupersonerna. I samtyckeskravet betonas att all medverkan i en undersökning är 

frivillig. Detta har efterlevts genom att vi informerat respondenterna innan intervjun att 

deltagandet är frivilligt och att intervjupersonerna får avbryta när som helst. I missivet till 

frågeformuläret fanns samma information att läsa för respondenterna. Även vad gäller 

konfidentialitetskravet har undersökningen använt regelrätta metoder. I enkäterna har alla 
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pedagoger varit anonyma och i samband med intervjuer har vi värnat om individernas integritet. 

Nyttjandekravet avser att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas till den 

aktuella forskningen vilket är avsikten med enkät och intervjuer som genomförts i denna studie. 

I missivet informerades respondenterna om att resultatet från enkäterna lagras och används 

enbart i vetenskapligt syfte i detta examensarbete (Patel & Davidson 2011:62–63).  
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6 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i vår enkät i avsnitt 6.1, vår intervju med 

tre bibliotekarier i avsnitt 6.2 samt vår intervju med lärare i avsnitt 6.3.  

 

 

6.1 Enkät 
 

I enkätundersökningen deltog 99 pedagoger. De resultat som presenteras är utifrån de tio frågor 

som vi ställde i ett frågeformulär. Den fråga som besvarats anges som rubrik som sedan följs 

av en sammanställning av de svar som getts. De citat som publiceras är ett urval som får 

representera pedagogernas svar då de många gånger var snarlika. Vissa citat har valts ut då det 

bedömts ha stor vikt i forskningsfrågorna. Resultaten av enkäten presenteras i procent. Antalet 

svar framgår av siffrorna i diagrammen.   

 

6.1.1 Hur gammal är du? 

 

Av de 99 pedagoger som deltog i undersökningen var 26 % 20–35 år, 53 % var 36–50 år och 

21 % var mellan 51 och 65 år. Denna spridning av åldrar gör att enkätens svar blir tillförlitligare. 
 

 
Figur 1. Resultat enkät: ålder 

6.1.2 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Av de lärare som deltog i undersökningen har 40 % arbetat i 1–10 år, 37 % har arbetat i 11–20 

år och 17 % i 21–30 år. 5 % har arbetat i mer än 30 år. 

 

Figur 2. Resultat enkät: arbetslivserfarenhet  
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6.1.3 Är du behörig lärare i svenska i årskurs 4–6?  

 

Av de 99 personer som besvarat enkäten har 97 % behörighet i ämnet svenska för årskurs 4–6 

medan 3 % har behörighet men inte i ämnet svenska. Ingen av respondenterna saknar 

behörighet.  
 

 
  

Figur 3. Resultat enkät: lärares behörighet 

 

 

6.1.4 I vilka årskurser undervisar du i svenska?  

 

En övervägande del (89 %) av de pedagoger som deltog i undersökningen arbetade med svenska 

i uteslutande årskurs 4–6. 7 % undervisar i både 1–3 och 4–6, 1 % av pedagogerna som besvarat 

frågeformuläret undervisar i svenska i årskurs 4–6 samt 7–9. 1 % undervisar endast i årskurs 

1–3, 1 % undervisar endast i årskurs 7–9 och 1 % undervisar i samtliga stadier. 98 % undervisar 

således i årskurs 4–6.  
 

 
Figur 4. Resultat enkät: undervisning i svenska 
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6.1.5 Hur mycket tid per vecka lägger du på läsning av skönlitteratur i 

klassrummet? 

 

Flertalet lärare, 68 %, ägnar 1–2 klocktimmar per vecka i skolan åt skönlitteratur. 16 % ägnar 

mer än två timmar per vecka åt skönlitteratur. Lika många, 16 % ägnar mindre än 1 timme per 

vecka åt skönlitteratur.   
 
 

 
Figur 5. Resultat enkät: undervisningstid med skönlitteratur 

 

 
 

6.1.6 Vad innebär begreppet läslust för dig?  

  

I de 95 svaren beskrivs begreppet läslust på snarlika sätt. Läslust är en vilja att läsa, att känna 

en längtan efter att läsa och att vara uppslukad av berättelsen och genomgående beskrivs elevers 

läslust med att eleven vill läsa självmant och inte vill lägga ifrån sig boken när lästiden är över. 

Exempel på citat från respondenternas svar:  

 
 

Att man ska ha en positiv känsla av att ta del av olika typer av böcker. Det kräver att 

man hittar en bok som är rätt för den personen. Särskilt i starten. För dem som har svårare 

med läsflyt och därmed kanske har svårare att komma in i boken är högläsning och 

gruppläsning viktigt. 

Att känna suget in i böckernas värld och med viss möda sluta läsa. Att vara uppslukad 

av berättelsen. 

Att man har en läskapacitet som fungerar så bra att man kan njuta av böcker, att man vill 

läsa, att man är nyfiken på att läsa, att man väljer att läsa dvs prioriterar det framför 

andra aktiviteter, att man anar att en hel värld ligger framför en genom böcker, att man 

vill utveckla sitt tänkande och språk.  

Att ha upptäckt att man kan träda in i en annan värld med hjälp av läsning. Samt att man 

vill ta sig till denna andra värld frivilligt.   

Att fånga eleverna. Att höra ett unisont “nej!” när jag tvingas bryta högläsningen för 

dem. 
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6.1.7 Vilka metoder använder du för att främja elevers läslust? Motivera ditt 

svar.  

 

6.1.7.1 Högläsning 

Högläsning nämns som metod i 70 % av svaren i enkäterna. Många nämner att de läser böcker 

som relaterar till det de arbetar med i annat ämne än svenska. Två pedagoger säger att de 

använder sig av högläsning av både elev och lärare.  

 

Utdrag ur svaren: 

 

 

Jag har alltid prioriterat högläsning och samtal kring böcker. 

Högläsningen är grunden där lässtrategier och den gemensamma resan väcker lust hos 

de flesta. 

Högläsningen är nästan alltid en bärande kraft i de teman vi jobbar med t ex historia, så 

den skönlitterära boken är ofta grunden i vår undervisning. 

Högläsning som ingång till böckernas värld, i alla möjliga genrer. 

 

 

Högläsning är en bra ingång till läsandet, skriver många lärare i enkäten. Det är här eleverna 

kan få upp ögonen för litteraturen och möta en annan värld som inte alla har varit inne i. Utdrag 

ur lärarnas motiv till varför de använder högläsning som metod:  

 

 

Högläsning är en möjlighet att väcka läsintresse. Vi får fina stunder tillsammans där vi 

känner, upplever, gör tidsresor, lär oss ord/begrepp, fantiserar – men framförallt går vi 

ner i tempo och vilar och njuter samtidigt. 

Min upplevelse är att många elever undviker att läsa tyst även om man ger dem tiden till 

det. Högläsning uppskattas dock av de flesta och de kanske då kan bli övertygade om att 

det finns “bra” böcker.  

När jag läser högt väljer jag engagerande böcker som kanske ligger lite över deras 

läsförmåga, men som med hjälp av diskussioner och resonemang får ett djup och 

betydelse. 

En kommentar från en elev om att vi skulle använda vår högläsningsbok med 

läsförståelsefrågor var: “Menar du att vi ska träna läsförståelse och ha roligt samtidigt?” 
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6.1.7.2 Tyst läsning 

10 % av pedagogerna återger att de låter eleverna själva läsa tyst varje dag. 30 % nämner tyst 

läsning som en metod för att främja elevers läslust och den tysta läsningen genomsyrar även 

andra svar när de nämner exempelvis boktips, läsmiljö och bokrecensioner, men dessa har inte 

räknats med ovan.  

 

 

Börjar varje dag med 20 min tyst läsning. 

Vi läser varje dag. 

Avsätter tid till läsning varje morgon, 20 min. 

Eleverna börjar varje dag med tyst läsning (valfri böcker/webbsidor utifrån eget 

intresse). 

 

 

Några pedagoger betonar att när läsningen står i fokus behövs inte andra krav på att bevisa att 

eleven läst. Andra betonar vikten av belöningar kring läsandet för att motivera elever som inte 

kommer igång med läsandet.  

 

 

Det är viktigt att låta läsupplevelsen vara nog och inte kräva recensioner eller svar på 

frågor kring varenda bok man läst. Det blir i längden utmattande. 

Jag diskuterar med eleverna om jag har läst deras bänkbok. 

Läsometer som konkret visar hur mycket klassen har läst. 

Olika belöningar vid färdigläst bok. 

  

 

6.1.7.3 Boksamtal 

Boksamtal är starkt kopplat till högläsningen, då det ofta är i samband med högläsningen 

boksamtalet äger rum. Även bokcirkel, textsamtal och samtal till följd av läsning räknar vi i 

denna undersökning till begreppet boksamtal. Vissa bokprat är beskrivna som ett tillfälle för 

boktips och dessa har inte räknats med i boksamtalet. 42 % svarar att de använder boksamtalet 

som en metod för att främja läslust. 

 

 

Boksamtal, gemensam läsupplevelse och diskussion oftast i mindre elevgrupp. 

Sokratiska samtal om texter som leds av läraren där alla får komma till tals och där 

samtalen blir än mer djupa, t ex kopplat till samhälleliga frågor än vid boksamtal. 

Ibland läser vi klassuppsättningar och diskuterar innehåll och form. 

Genom att systematiskt och synligt sammanfatta de skönlitterära texter jag läser högt 

ökar förståelsen för texten även för de lässvagare eleverna. Vi listar karaktärers 

egenskaper, platser och viktiga händelser. Vi pratar om vad vi tror ska hända och 

varför. När någon tror något och inte kan motivera det hjälps vi åt att hitta motiven 
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tillsammans. Vi gissar, återkopplar och låter texterna ta oss längre ut i världen. 

Beroende på klass och ålder så skriver vi även i samband med läsningen vissa veckor. 

Då är frågorna inte i första hand på raden utan mellan eller bortom. Detta gör att vi kan 

läsa böcker eleverna vill läsa men inte klarar på egen hand vilket helt öppnar läsdörren 

för vissa. I en rätt svag sexa tog vi oss an Hungerspelen och de slukade varje ord just 

eftersom det som inte förstods kunde förklaras allt eftersom.  

Elever behöver draghjälp. Gemensam läsning med boksamtal främjar det.  

 

 

6.1.7.4 Läsmiljö 

Läsmiljön var inte en konkret fråga i vårt frågeformulär om läslust utan detta är en faktor som 

lärare tagit upp själva då den enligt dessa pedagoger påverkar elevers läslust. I 18 % av 

enkäterna beskriver lärare att läsmiljön spelar roll för lusten att läsa. Dessa lärare drar paralleller 

mellan deras eget läsande och elevernas och de skulle aldrig själva välja att sitta på en stol vid 

ett bord när de läser skönlitteratur på fritiden.  

 

 

Lägger vikt vid att det ska vara kul/skönt att läsa, därför ska eleverna sitta bekvämt på 

valfri plats i klassrummet när det passar. 

När man sitter bekvämt och får läsa i lugn och ro anser jag att läslusten kan öka och 

läsningen blir en trevligare upplevelse. Jag själv sitter ju hellre i soffan än vid 

skrivbordet och läser, bör vara samma för våra elever. 

Jag saknar en god miljö på min skola att läsa i. Själv väljer jag aldrig att sitta på en stol 

vid ett bord när jag läser, utan njuter i en soffa, säng eller hängmatta. Det vore en dröm 

att få ge eleverna den möjligheten. 

Önskar mer läsvänliga miljöer. Mysiga ställen att sitta på. 

 

 

Med koppling till läsmiljön finns också beskrivet tillgången till litteratur i klassrummet där flera 

lärare pekar på tillgången till litteratur som en framgångsfaktor vad gäller läslust.  

 

 

Vi har ett stort utbud av skönlitterära och faktaböcker samt olika tidningar i 

klassrummet. 

Hylla där eleverna kan ställa böcker de rekommenderar till sina kompisar. Har böcker 

lätt tillgängliga och synliga i klassrummet. 

Jag ser alltid till att ha böcker tillgängliga i klassrummet så man har böcker omkring 

eller kanske redan vet nästa bok man vill ha att läsa. 

Har skapat egen bokhylla i klassrummet med inspiration för läsare.  
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6.1.7.5 Boktips 

22 % av de pedagoger som besvarat enkäten använder boktips från elev till elev för att locka 

till läslust.  

 

 

Att samtala om och diskutera texter/böcker verkar väcka intresse för att läsa. När 

eleverna själva får berätta om texter de läst så “smittar” läsglädjen över till kamraterna.  

Tror att bland det bästa sättet att främja läslust är att eleverna får inspiration från 

varandra i första hand. 

 

 

7 % av lärarna ger boktips till eleverna själva. 9 % berättar att det kommer en bibliotekarie och 

ger boktips.  

 

 

Presenterar nya böcker, läser något ur boken. Läser själv många böcker som är för mina 

elever och berättar sedan för eleverna. Använder biblioteksansvarig på skolan för att 

berätta om nya böcker.  

Regelbundna boktips från skolbibliotekarie.  

 

 

6.1.7.6 Läraren som förebild 

Barn gör inte som vi vuxna säger utan som vi vuxna gör, sägs det. Detta är något som flera 

pedagoger har poängterat i svaren till frågeformulären om läslust. 

  

 

Jag läser alltid själv vid tyst läsning eller lyssning (vissa elever lyssnar på böcker). Jag 

pratar om böcker på ett positivt sätt. Jag välkomnar dem in i läsarnas värld genom att 

prata om oss som ett speciellt vi. Vi som läser vet ju... 

Viktigt med eget engagemang, kunna bjuda på sig själv, anekdoter, ibland lura in 

läsningen. 

Man måste prata mycket om läsningen. Att inspirera är A och O. 

En pedagog som själv läser elevnära böcker är viktigt! 

Visar tydligt hur roligt och viktigt jag tycker att läsning är. 

Viktigt att ge det lästa plats, att vara en god förebild. 
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6.1.7.7 Tid 

Även om tid inte är en metod så är det en av de aspekter som tas upp vid upprepade tillfällen i 

svaren till enkäten, ofta i samband med tyst läsning. En vanligt förekommande kommentar är 

att för att en elev ska få möjlighet att känna läslust behöver vi pedagoger ge dem tid att ta sig 

in i sin bok. 

 

 

Inte bara läsa ”när man får tid över”. Att avsätta tid till läsandet och visa att läsande är 

viktigt tror jag påverkar. För att verkligen fastna i boken kan det krävas en stund. 

Vid nästa läroplan hoppas jag att det avsätts 30 min per dag i timplanen för läsning. 

Detta skall ligga utanför själva svenskämnet. 

Planeringstid saknas ofta i tillräcklig grad för att utveckla undervisningen ytterligare. 

Jag har kunskaper och kompetens som jag till viss del inte har möjlighet att använda pga 

praktiska (ekonomiska?) begränsningar! 

 

 

6.17.8 Val av texttyper 

Vår undersökning handlar om skönlitteraturens plats i klassrummen, men många har 

understrukit att de inte kontrollerar sina elevers bokval för att inte riskera att läslusten påverkas 

negativt.  

 

 

Jag har sett läslust knäckas när lärare tvingat på barn olika böcker som de inte gillar, 

förbjudit eller nedvärderat serie eller fakta som texter, därav valfriheten i mitt klassrum. 

Hellre att elever läser faktaböcker och serier än inte alls. 

Alla tycker om att läsa olika slags texter därför måste skolan erbjuda ett stort utbud för 

att alla elever ska öka sin läslust. 

Det ska vara väldigt varierat, alla ska känna att de hittar något som intresserar dem, att 

man läser och presenterar olika genrer för att vidga deras värld. 

Om eleverna får vara delaktiga att välja böcker är det min uppfattning att det gynnar 

läslust! Jag har sett att det bidrar till läslust. 

För att vilja läsa behöver man kunna ta till sig texter, ingen gillar att läsa saker som är 

bortom ens förståelsehorisont. 

Mer klassuppsättningar eller gruppuppsättningar av böcker hade kunnat levandegöra 

läsningen ytterligare! 

Eleverna läser faktaböcker, skönlitteratur, artiklar och reportage. 

Det viktigaste är att de läser så i mitt klassrum får man ofta läsa en valfri text, bara det 

är något som intresserar, faktabok eller artikel går lika bra. Alltså ett rikt utbud av olika 

texter till förfogande. 
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Dagens läsande innefattar inte enbart tryckta böcker. Detta har många lärare uppmärksammat i 

sina svar då deras elever konsumerar litteratur på andra sätt. Några exempel från svaren:  

 

 

Lyssna på inlästa böcker, Storytel, Sveriges Radio mm. Hitta serier på lyssnad bok. 

Ljudböcker och radioteater. 

Jag lägger mycket tid på att finna rätt bok till varje elev. De som inte tycker om att läsa 

börjar att lyssna på böcker.  

Jag beställer och lånar åt eleverna. De har en bokapp för att hitta böcker. Vi är snabba 

på att fixa Legimus1 till de som behöver. 

Det ska inte kännas som ett straff eller tvång att läsa. Är man svag i läsningen 

kompletterar jag med inläsningstjänst så man både kan se och höra texten.  

 

 

6.1.7.9 Läsläxa 

Av de pedagoger som besvarat enkäten har 7 % angett läsläxa som en metod för att främja 

elevers läslust. Denna metod baseras på vikten av att uppnå ett läsflyt för att eleverna ska ha 

möjlighet att känna läslust. Ytterligare en positiv aspekt är att läsläxan bjuder in till ett 

samarbete mellan skolan och vårdnadshavare.  

 

 

Läsgrupp med läsläxa och efterföljande boksamtal varje vecka. 

Läsläxan är ett måste idag när elever annars är helt “förlorade” till skärmen. Såååå dålig 

läskondis! Jag upplever att eleverna själva uppskattar den läxan. Att VH 

(vårdnadshavare) tycker det är jätteskönt att det är jag som “beordrar” läsning. Jag ser 

att många elever frivilligt gått från minimikravet till att läsa flera timmar i veckan. 

Självklart får de elever som vill/behöver LYSSNA på böcker men de måste lästräna 

också! 

Föräldrakommunikation. De behöver vara med på tåget. Tiden i skolan räcker inte till, 

elever behöver läsa hemma också! 

Jag har en stående läsläxa också. Minst 4x20 min i veckan. Valfri bok. Men eleverna får 

anteckna i en skrivbok vad de läser och hur länge. Varje vecka samlar jag in och 

kommenterar kort deras läsinsats. 

 

 

  

                                                 
1 En statlig myndighet som tillhandahåller media till personer med läsnedsatthet 
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6.1.8 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående?  

 

Jag arbetar aktivt för att främja elevernas läslust. Ange en siffra mellan 1 och 5 där 1 står för 

”Instämmer inte” och 5 står för ”Instämmer helt”. Majoriteten av de lärare som besvarat 

frågeformuläret upplever att de arbetar mycket aktivt för att främja elevernas läslust.  

 

Tabell 1. Hur väl stämmer påståendet?  

 
 

 

Endast fyra respondenter kommenterade valet av nivå. Ingen av respondenterna som markerade 

siffran 5 kommenterade. Exempel på kommentarer till svaret:  

 

 

Jag gör det jag upplever att jag kan utifrån de styrdokument vi har men kunde säkert 

göra mer, det kan man alltid så 4:a. 

3, jag önskar att jag gjort det mer. Motiverat med dramatisering, mer boksamtal, mer 

inspirerande boktips. 

 

6.1.9 Arbetar du tillsammans med kollegor med skönlitterära böcker? I så fall 

hur? 

 

47 % av respondenterna har svarat ja på frågan. 26 % av respondenterna svarar nej utan att ange 

orsak. De som svarar nej och anger en orsak uppger tidsaspekten som anledning till uteblivet 

samarbete. Boktips samt utbyte av material och idéer är de samarbeten som återkommer mest 

frekvent i svaren.  
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Jag och min kollega har skapat ett bokråd där vi bjuder in bibliotekarien som boktipsar 

nya böcker till våra åtta bokrådsrepresentanter som läser på sin fritid och sen skriver 

recensioner som plastas och läggs i matsalen samt att bokrådet tipsar klasser. De hjälper 

till med inköp av böcker med. 

Min kollega och jag har köpt in helklassuppsättningar med skönlitterära böcker för alla 

årskurser och de flesta använder nog dessa. Åk 4 är det Widmark med deckarmysteriet 

där det finns en handledning och eleverna skriver jättefina berättelser. Åk 4 också 

trilogin om Petite. Maj Bylocks Det gyllene svärdet. Så bra. Åk 5 En ö i havet som 

kopplar till religion och att tränas att skriva resonemang om budskap i texter. Åk 6 Ronja 

Rövardotter. Också kopplat till historia och religion och här har vi sokratiska samtal 

varje vecka i smågrupper där eleverna har förberett sig. Allt är med högläsning som 

gemensam grund. Ronja finns också på arabiska. Ja, eller vi gör det när vi ”kan komma 

överens”. Vi har lite olika syn på hur det ska genomföras och vilka böcker som är 

intressanta. Men i det stora hela så gör vi på samma sätt: eleverna läser i grupper och 

svarar därefter enskilt på läsloggsfrågor som följs av gruppdiskussioner och 

helklassdiskussioner. Jag har gått ifrån att själv välja en bok till klassen, utan väljer ut 

ca 8 böcker som jag presenterar och låter eleverna rangordna efter vilken de själva helst 

vill läsa. Utifrån det delar jag in dem i grupper och har då mer generella frågor som 

passar alla böcker. På så sätt tror jag att eleverna blir mer motiverade där de själva får 

vara med och påverka sitt val och då läsa en bok av eget intresse. 

Mellanstadiet har pågående samarbete kring val av litteratur till boksamtal. Fortbildning 

i form av Läslyftet vilket var mycket bra! 

 

 

6.1.10 Arbetar du tillsammans med biblioteket med skönlitterära böcker? I så 

fall hur? 

 

I vår undersökning har vi frågat om de medverkande lärarna arbetar tillsammans med 

biblioteket med skönlitterära böcker. Frågan besvarades av 95 av respondenterna. 58 % har 

svarat att de har ett samarbete med skolbibliotek eller folkbibliotek. 2 % av dessa har besök av 

en bokbuss varannan vecka. 25 % har svarat nej till samarbete med biblioteket utan vidare 

förklaring, 2 % berättar att de själva är ansvariga för skolbiblioteket. 

  

Majoriteten har angett att de själva får boktips som det enda samarbetet medan några har djupare 

samarbete, som bokcirklar, boktips i klassrummet eller på biblioteket samt ordnade 

författarbesök. Här följer några exempel:  

 

 

Ja, halvklasser 70 min/v. Läsgrupper med högläsning och diskussioner. 

Ordnar skönlitterära böcker, samma titel flera språk, lånar klassuppsättningar, 

boksamtal, författarbesök, recenserar årets utgivning, boktävlingar, biblioteksbesök för 

lånekort osv. 
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Ja! Jag har gjort i ordning ett lässchema där jag graderat elevernas läsnivåer, så blir det 

enkelt för bibliotekarien att hitta böcker på rätt nivå för varje elev. 

De hjälper till med litteratur, tar in intressanta författare som föreläser och skapar därmed 

läslust. 

 

 

 

6.2 Intervju med bibliotekarier 
 

I intervjun medverkade tre bibliotekarier som arbetar på samma bibliotek. Informant 1 är idag 

bibliotekschef, har nästan tio års erfarenhet av att arbeta på bibliotek samt har varit verksam 

som förskollärare. Informant 2 har arbetat på bibliotek sedan 1992 och har nu rollen som 

barnbibliotekarie med ansvar för barns läsning från BVC till årskurs 3. Informant 3 har arbetat 

på bibliotek sedan 2014, är ungdomsbibliotekarie och arbetar med elever från årskurs 4 upp till 

25 års ålder. Informant 1 och informant 3 har tidigare arbetat som skolbibliotekarier på 

folkbibliotek. 

  

Tidigare har det funnits en tjänst där 50 % av arbetstiden har varit med skolan som 

uppdragsgivare och 50 % med uppdrag mot folkbiblioteket. Denna tjänst har nu dragits in på 

bibliotekets initiativ och lämnats över till skolan. Varje skola i den aktuella kommunen har ett 

eget bibliotek, eller i flera fall endast ett rum med böcker, men i dagsläget saknas 

skolbibliotekarie på elva av kommunens tretton skolor. De böcker som tillhör ett skolbibliotek 

stannar på den skolan. Det finns inget samarbete mellan de kommunala skolorna eftersom 

skolorna inte delar datasystem. 

  

Innehållet i denna resultatdel är det som dominerade intervjun. Frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 3) skrevs efter att vi analyserat enkätsvaren och är formulerade utifrån våra frågor kring 

bibliotekets och skolans samarbete för att främja läslust. Intervjuguiden användes som grund 

vid intervjun. Avsnittet innehåller information kring folkbibliotekets samarbete med skolan 

(6.2.1). I avsnitt 6.2.2 lyfter vi bristen på skolbibliotekarier och slutligen fokuserar vi på 

bibliotekariernas tankar om läslust (6.2.3).  

 

6.2.1 Folkbibliotekets samarbete med skolan  

 

De tre bibliotekarierna berättar att det samarbete som finns idag är helt på folkbibliotekets 

grunder. Eftersom halvtidstjänsten som skolbibliotekarie inte längre existerar så har ingen av 

bibliotekarierna längre avsatt tid mot skolor i sin tjänstebeskrivning vilket betyder att allt 

samarbete sker i mån av tid. Informant 1 berättar att uppdraget folkbibliotek och skolbibliotek 

är väldigt skilt.  

 

Det är svårt när man inte får gehör från skolan vad de vill ha av tjänsten. Det har varit 

väldigt tungjobbat. Min åsikt är att ska man arbeta i en skola behöver man vara nära de 
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styrdokumenten. Det har inte vi varit. Vi har bara haft bokprat och aldrig varit med i 

skolsfären. Bara varit en rolig tant eller farbror som tipsat om böcker. Inte gjort något 

långsiktigt tillsammans med lärare. Vi hade behov av en ungdomsbibliotekarie på heltid 

så nu har vi lagt över ansvaret till skolorna. 

 

Även om halvtidstjänsten inte längre finns kvar arbetar stadsbiblioteket fortfarande mot skolan 

och de tre bibliotekarierna betonar att de gärna samarbetar med pedagoger. De vill gärna arbeta 

kring ett tema som de får vara involverade i från start. Alla klasser är välkomna till biblioteket 

på visning och bokprat, men bibliotekarierna åker inte längre ut till skolor. ”Förut åkte vi ut till 

skolor och hade bokpratet där”, berättar informant 2. ”Då hade vi valt ut böcker som vi bar med 

oss. Det blev ett snävt utbud, där vi hade valt litteratur utifrån lärarens råd och förmaningar. Nu 

har vi diskuterat vad den där halvtimmen med bokprat egentligen ger. Någon gång när vi haft 

bokprat har till och med läraren gått ut ur rummet. Så viktigt var det, liksom.” Informant 3 

adderar:  

 

Nej, kom gärna till biblioteket istället! Barnen lånar böcker vi aldrig kunnat drömma om 

att de kunde välja. Någon tar en undulatbok, en annan väljer Stephen King från 

vuxenavdelningen medan någon annan behöver bilder. De böckerna hade vi aldrig tagit 

med oss ut till skolan. 

 

Informant 3 berättar att efter att en skolklass har varit till biblioteket på bokprat händer det ofta 

att de släntrar in på eftermiddagen igen och fortsätter låna böcker, bläddra och titta runt. ”Det 

är ändå dit vi vill komma. I det långa loppet vill vi att de blir låntagare hos oss.” 

 

Enligt bibliotekarierna var det paradoxalt nog många rektorer som inte ens vetat om 

folkbibliotekets halvtidstjänst som skolbibliotekarie, förrän de fick beskedet att den var 

borttagen. Bibliotekarierna är eniga om att det behövs riktiga skolbibliotek med bibliotekarier 

för att arbetet med läslust ska fungera på riktigt. ”Skolorna behöver en egen skolbibliotekarie 

som gör det där bokpratet med klassen”, säger informant 1. ”De skulle ha en närhet till elever 

och lärare på ett helt annat sätt än vi någonsin kan få. Men ledningen tar inte 

skolbiblioteksplanen på allvar. Hade den varit aktiv hade vi haft helt andra skolbibliotek i 

kommunen.” Med det menar bibliotekarierna att skolorna i kommunen inte arbetar för ett aktivt 

skolbibliotek. De anser att huvudmannen behöver prioritera skolbiblioteken. Mycket förstörs 

genom att det byts personal på skolorna hela tiden. Informant 3 berättar att det varit svårt att få 

tag på någon som har ansvaret för skolbiblioteket eftersom rektorer byts och därmed inte vet.  

Bibliotekarierna berättar att de, trots den indragna tjänsten, fortfarande har samarbeten med 

skolorna. Nyligen har de ställt i ordning kapprumsbibliotek på hela kommunens förskolor. 

Kapprumsbiblioteket innebär att biblioteket har ordnat ett enkelt utlåningssystem för föräldrar 

att låna och lämna tillbaka böcker i samband med hämtning och lämning på förskolan. 

Därigenom kan föräldrars läsande för sina barn öka. På alla kommunens fritidsavdelningar har 

folkbiblioteket ett projekt de kallar Lättläst på fritids, där bibliotekarierna valt ut böcker som 

elever och fritidspedagoger kan läsa och diskutera tillsammans. De har även bokskola för 

förskoleklass där eleverna introduceras till biblioteket och får egna lånekort. Respondent 2 

berättar att de på biblioteket ofta pratar om en röd tråd. ”Från BVC till bokstart till 
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kapprumsbiblioteket till förskoleklass med bibliotekskort. Att det ska vara ett naturligt flöde. 

Ända upp till vuxen ålder.”  

 

På stadsbiblioteket finns en så kallad skolpool. Det är en samling böcker, speciellt till skolor, 

där biblioteket har köpt in flera exemplar, cirka sex stycken, av varje titel. Eftersom skolan 

dragit sig ur samarbetet är inte skolpoolen lika uppdaterad som den en gång var. De tre 

bibliotekarierna är eniga om att böckerna i skolpoolen inte utnyttjas speciellt mycket. De tror 

att det kan bero på att inte alla lärare vet att den existerar. Det är dyrt att köpa in till skolpoolen. 

Om det ska vara uppdaterad läsning blir det kostsamt eftersom det innebär mycket böcker och 

därmed en hel del pengar. Bibliotekarierna menar att skolan inte är beredd att betala kostnaden. 

Informant 1 säger: ”Skulle vi behöva dra ner på vårt bokanslag så skulle jag säga, från min sida, 

att det skulle vara det som skulle ryka först. För det har vi minst ansvar för. Vi har det för att 

det är en bra service att ha. Det är inget vi måste ha. Vi skulle inte underhålla det.” 

 

Bibliotekarierna berättar att de tidigare använt ett bidrag från Kulturrådet till att komplettera 

skolpoolen. Kulturrådsbidraget grundar sig på hur mycket skolorna har lagt ner på skolbibliotek 

och bokinköp till barn och unga under året. Nu kan biblioteket inte längre ansöka om bidrag 

från Kulturrådet på grund av att skolorna kraftigt har minskat sina bokanslag. Om man ska ha 

rätt till Kulturrådsbidraget är det inte tillåtet att sänka sitt bokanslag såvida inte skolan har fått 

färre elever. ”Tyvärr, i år, så har skolorna dragit ner så hemskt mycket [på bokanslaget]”, säger 

informant 1. ”På vissa skolor har elevantalet ökat men man har sänkt bokanslaget drastiskt, 

vilket har gjort att vi inte kan söka i år.”  

 

Bibliotekarierna tycker att det är olyckligt att samarbetet med förskolor och skolor inte har 

fungerat. De är kritiska till att det saknats intresse vilket har lett till att ingen information har 

nått biblioteket.  

 

Vi försöker samarbeta men får inget gensvar. Vi saknar helhetssynen. Vi skulle kunna 

ha mycket bättre samarbete, men det blir svårt när allt sker i en ö för sig. Vi får höra 

bakvägen och tar kontakt med rektorn, istället för att vi får informationen direkt. Genom 

kapprumsbiblioteket har vi lärt oss det. Nu går vi via verksamhetschefen för förskolan 

och förskolechefen och förankrar det där. Så att det kommer uppifrån. Flera förskolor 

var intresserade men hade ledningen sagt nej så hade vi inte drivit på. Då hade det blivit 

bibliotekets grej och inte ett samarbete, och samarbetet tycker vi är viktigt. Vi har börjat 

sätta ner foten lite grann. 

 

De tre bibliotekarierna tycker att de är negativa. De säger att det här är en ledningsfråga och 

förstår att pedagoger kommer i kläm. ”Det här som vi pratar om nu har vi på biblioteket pratat 

jättemycket om”, säger informant 3. ”Nivån på bitterheten är hög. Men det är inte bara här i vår 

kommun. När vi träffar bibliotekarier från andra kommuner så har de samma känsla.”  
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6.2.2 Bristen på skolbibliotekarier 

 

Allt fler skolbibliotek bemannas av en fackutbildad bibliotekarie. Om någon utan utbildning 

har tjänsten kallas den skolbiblioteksansvarig (Malmberg 2018:7). På många skolor saknas 

någon ansvarig för skolbiblioteket och då kan en lärare ha skolbiblioteket som sitt 

ansvarsområde. För att skolor ska anställa fler skolbibliotekarier har ett riktat statsbidrag funnits 

sedan hösten 2016. Syftet med statsbidraget är att skolorna anställer personal till 

skolbiblioteken så att bibliotekslagen kan efterlevas, genom att stödja elevers lärande, stimulera 

deras läslust och främja deras språkutveckling (Malmberg 2018:8). 

 

De intervjuade bibliotekarierna berättar att kommunens skolbibliotekarier har fått det svårare 

genom att den avsatta tiden har minskat och minskat till att i stort sett försvinna helt. Tidigare 

fanns det tid och pengar för folkbibliotekarier och den som var skolbiblioteksansvarig att 

tillsammans åka till Stockholm på mässor där de hade förmånen att bläddra i böckerna innan 

de beställde. De fick gå högskolekurser tillsammans för att utveckla sin kompetens. Informant 

3 tycker att det låter som en annan värld när han hör hur det var förr. Informant 2, som har 

längst erfarenhet, suckar: ”Man tycker att det borde gå åt andra hållet. Jag har blivit förvånad 

över att man inte har tyckt att det är så viktigt.” Informant 1 fyller i: ”Läsning är det 

fundamentala i skolan. Kan du inte läsa så klarar du inte matte, svenska, och så vidare. Du måste 

kunna läsa. Det är det som är grunden. Och för att kunna läsa så måste man lära sig läsa. Då 

använder man de här och de här metoderna. Och då måste man läsa ännu mer. Men ändå är det 

inte så viktigt.”  

 

Avsaknaden av skolbibliotekarier och minskade anslag till nya bokinköp gör att dagens 

skolbibliotek inte heller håller samma standard som tidigare, menar bibliotekarierna. För att ett 

bibliotek ska vara funktionellt och bra behöver det gallras. Informant 2 hittade till exempel för 

något år sedan en faktabok om Afrika från 70-talet i ett av kommunens skolbibliotek. ”Det är 

allvarligt. Så hade det inte sett ut om det fanns en bibliotekarie på plats. Det måste finnas roliga 

böcker. Det är viktigt för läslusten. Att biblioteket är levande.”  

 

6.2.3 Läslust   

 

Vad är läslust? Informant 2 får svara.  

Det är ingen påtvingad läsning. Att man frivilligt, självmant tar en bok och läser. Man 

känner ett sug att läsa. Som i sexårsgruppen: Jag hatar böcker! ”Så kan du inte säga. Det 

finns många böcker. Du kanske inte hatar allt.” Ofta leder det till att småttingarna tar 

med sig böcker. Att man hittar någonting. Rätt bok till rätt barn. 

 

Arbetet med att främja läslust har förändrats under åren anser alla tre bibliotekarier. Det finns 

mycket annat som lockar idag. Bland annat tror de att det har att göra med vuxnas ändrade 

beteendemönster. ”Antalet föräldrar som läser för sina barn har sjunkit drastiskt. 30 % av 

förskolebarnens föräldrar läser någon gång för sina barn”, berättar barnbibliotekarien. Hon 

menar att det var ett högre antal förr. Då läste man för barnen i tidigare ålder och vid fler 
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tillfällen. Hon anser även att inredningstrenden är negativ för läsandet. Det avskalade hemmet 

där ingenting får synas gör att barnen inte ser litteraturen vilket gör att de inte har en chans att 

bli intresserade.   

 

Bibliotekarierna är eniga om att för läslustens del är den fysiska boken viktig. ”För att skapa 

läslust är det boken som gäller”, säger informant 1. ”Att hitta den rätta boken. Ingen ska bedöma 

det man läser. Det finns inget rätt eller fel.” Informant 2 fyller i: ”Ja, bokvalet är så viktigt. 

Barnen ska själva få välja böcker men under ledning av en vuxen. Barnet ska ha en möjlighet 

att diskutera boken med en vuxen.” 

 

De tre bibliotekarierna pratar tillsammans om hur viktig läsningen är för eleverna och hur 

mycket lättare det skulle vara om alla föräldrar arbetade för det hemma också. Informant 3 

säger: ”Det behöver komma från föräldrar också, inte bara från skolan. Om barn ska hitta läslust 

kanske man inte kan göra det i klassrummet utan på fritiden. Boken är inte förstahandsvalet 

idag. Den har hamnat ganska långt ner. Barn har mycket coola grejer de kan göra. Det är inte 

som på 70-talet. Barn har inte tråkigt som förr.” Informant 3 nämner även att det kan vara svårt 

för eleverna att ta sig till ett bibliotek. Genom ett skolbibliotek har de möjlighet att hitta roliga 

böcker när de vill.  

 

När bibliotekarierna får drömma fritt om hur de önskar att samarbetet med skolan skulle vara 

kommer svaret snabbt från informant 1: ”Det bästa vore att det fanns en skolbibliotekarie på 

varje skola. Att vi skulle kunna ha ett samarbete med skolbibliotekarierna. Då skulle vi kunna 

nå skolan, elever, pedagoger på ett annat sätt.” Bibliotekarierna berättar att den demokratiska 

delen av att arbeta på bibliotek är en av styrkorna med arbetet. ”Det är en plats där allt är gratis 

och alla är välkomna.” De berättar stolta att den neutrala och trygga platsen som ett bibliotek 

är välkomnar alla människor i ett samhälle. En skolbibliotekarie skulle göra att det fanns en till 

vuxen på skolan vilket många skulle må bra av anser bibliotekarierna. Dessutom skulle denna 

vuxna person befinna sig på en neutral och trygg plats omgiven av böcker som behandlar alla 

möjliga ämnen. En plats att finna ro och läslust.  

 

 

6.3 Intervju med lärare 
 

I denna del presenteras resultatet från en intervju med en lärare som arbetar i årskurs 4–6 om 

hur hon ser på begreppet läslust samt hennes syn på samarbete med skolbibliotek respektive 

stadsbibliotek. Varje avsnitt inleds med en fråga som presenteras i intervjuguiden (se bilaga 4) 

och därefter ett citat från den intervjuade läraren. Alla citat återges ordagrant från informantens 

e-postsvar. Efter det kommer ytterligare beskrivning av svaret som framkom under Skype-

samtalet. I intervjun kallas informanten Åsa, vilket är ett fingerat namn.  
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6.3.1 Vad innebär läslust för dig?  

  

Motivation och inre drivkraft till att vilja läsa och finna glädje i att läsa. 

 

Åsa är väl medveten om skillnaden på inre och yttre motivation hos elever och det är främst de 

elever som redan har en inre motivation hon avser när hon tänker på begreppet läslust. Att 

eleven har en egen lust att sätta sig med en bok och känslan av glädje när man sätter sig för att 

läsa.  

 

6.3.2 På vilket sätt arbetar du för att skapa läslust i ditt klassrum?  

 

Läser högt ur böcker som väcker tankar och intresse. Samtalar mycket om innehållet, vi 

stannar upp och reflekterar tillsammans. Hjälper elever att hitta en bok som 

överensstämmer med intresse och är lagom svår att läsa, inte för lätt. För att läsandet ska 

utvecklas bör de ha ca 80–90 % av orden som förekommer i boken i sitt ordförråd. 

Eleverna får tipsa varandra om böcker, bland annat genom bokrecensioner som vi delar 

med varandra i läsgrupper eller sätter upp på väggen. Vi har en kortlek med frågor som 

till exempel:  

• Vad heter huvudpersonen i din bok? 

• Har huvudpersonen någon likhet med dig? 

• Vilken karaktär i boken gillar du bäst?  

De arbetar i grupper fyra och fyra (där två läst samma bok). De får dra ett kort och svara 

på frågorna i tur och ordning. 

 

Åsa ser stor vikt i att eleven har en bok som för denne är intressant och att det är en bok som 

inte är för svår att läsa. Hon ser också samtalet om det lästa som en annan faktor som spelar 

stor roll för att reflektera tillsammans. Hon lägger till att strukturen kring hur man arbetar med 

texter är väldigt viktig för att eleven ska förstå syftet med att samtala, reflektera och ta till sig 

en text. Arbetet med frågorna i kortleken är ett sätt att ge eleverna en tydlig struktur för hur de 

ska arbeta med texten och ett stöd till att reflektera.  

 

6.3.3 Hur arbetar ni på skolan med läsning/läslust?  

 

Vi brukar be en bibliotekarie komma och bokprata. Vi har haft författarbesök (Monica 

Zak, Petrus Dahlin2 m.fl.). I samband med det har vi lånat massor av författarnas böcker 

och låtit eleverna läsa och diskutera böckerna. Boksamtal enligt RT-metoden använder 

vi genomgående på skolan. 

 

                                                 
2 Två kända och etablerade barnboksförfattare 
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Bibliotekarien bjuds in från stadsbiblioteket med jämna mellanrum för att bokprata och 

inspirera eleverna till fortsatt läsning, något som Åsa uttrycker är lustfyllt för elevernas fortsatta 

läsning. Nästan alltid när någon utifrån kommer inspirerar det eleverna till fortsatt arbete. 

Många elever besöker biblioteket redan samma dag för att låna böcker även om det avtar ju 

längre tiden går. Det är ändå ett bevis på att boktips från en bibliotekarie är en värdefull aktivitet 

för elevernas motivation, tillägger Åsa. Hon anser att författarbesöken har varit väldigt 

uppskattade av eleverna och är också i dessa två fall viktiga för de äldre elevernas intresse och 

motivation. Då elevers lust till läsning avtar just på mellanstadiet blir det mer på riktigt när de 

får träffa och lyssna till en författare som är på besök. Syftet med läsning blir på så sätt mer 

lustfyllt och intressant. De får då lära känna författaren bakom boken och får chans att ställa 

frågor vilket skapar en känsla av en mer intim relation mellan elev och författare och dennas 

bok.  

 

Åsa berättar vidare att Petrus Dahlin bjöds in och att det var en tidigare bibliotekarie som 

ordnade med det. Det betalades med skolans budget för biblioteket. Monika Zak ingick i ett 

läsprojekt de hade på skolan för att stimulera till läsning där två lärare var ansvariga. Inför 

hennes författarbesök läste alla lärare Dansa med strutsar som högläsning och barnen läste Alex 

Dogboy eller Jag är en pojke med tur, som båda är skrivna av Monika Zak. Det köptes även in 

klassuppsättningar av populära böcker. Tillsammans skrev lärarna lärarhandledningar till några 

av böckerna under tiden de arbetade med dem. På så sätt inspirerade de varandra till hur de 

kunde arbeta med böckerna och varje lärare behövde inte uppfinna hjulet själv. Utöver detta 

genomfördes boksamtal i årskurserna 4–6. Då statistik visar att läslusten sjunker bland elever i 

årskurs 4–6 valdes denna grupp som fokus för läsprojektet.  

 

Åsa berättar vidare om RT-metoden (Reciprocal Teaching), en metod som används för att förstå 

det lästa. Metoden utgår från fyra strategier man använder för att förstå text vilka resulterar i en 

ökad läsförståelse. Hon menar att det är viktigt att eleverna medvetet tränar de olika 

strategierna. Redan från förskolan och genom lågstadiet används dessa strategier vilket gör att 

de redan behärskar grunderna och under mellanstadiet kan eleverna fördjupa arbetet och 

tolkandet med mer komplexa texter än tidigare för att få en ökad läsförståelse. Åsa nämner 

Barbro Westlund som en inspiratör och berättar att de tillsammans på skolan haft läsecirklar 

kring hennes forskning.  

 

6.3.4 Finns det en skolbibliotekarie på din skola och hur arbetar hen?   

 

Ja, men han är outbildad och får inte ens använda scannern för utlåning så utlåning sker 

manuellt i handskrivna listor. Nu annonseras efter en utbildad bibliotekarie.  

 

Informanten uttrycker en frustration över att det saknas en skolbibliotekarie men hoppas att det 

ska finnas en inom en snar framtid.  
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6.3.5 Hur utnyttjas skolbiblioteket på din skola och har ni något samarbete?  

 

Alldeles för lite. Vi har ingen utbildad bibliotekarie så där sker endast utlåning. 

Inte under det här året. Tidigare hade vi en behörig lärare som arbetade i skolbiblioteket 

och då kunde hon plocka ihop parläsningsböcker eller samla ihop böcker inför ett tema 

samt bokprata om nya böcker. Hon hjälpte eleverna att hitta böcker, tipsade dem. Hon 

gav oss lärare tips och bad eleverna att tipsa om nyinköp. 

 

Då inget samarbete finns för närvarande önskar Åsa att skolan kunde anställa en 

skolbibliotekarie så det samarbete som de hade tidigare kan komma igång igen. Även om de 

tidigare hade en behörig lärare som arbetade i skolbiblioteket var det bättre än idag då det finns 

en person utan utbildning eller erfarenhet som endast lånar ut böcker. Idag utnyttjas istället 

stadsbiblioteket för boksamtal och boktips. Ofta besöker de biblioteket istället för att 

bibliotekarier kommer ut i skolan.  

 

6.3.6 Hur är utbudet av böcker eller andra texter på skolbiblioteket?  

 

Utbudet för de yngsta läsarna är mycket bra. Utbudet för äldre elever börjar bli till åren 

och skulle behöva förnyas, men då de äldre lånar otroligt lite satsas det nog mest på de 

yngre läsarna. 

 

Åsa kan se en koppling mellan att det oftast satsas mer på de yngre barnen och att det därför 

finns ett mindre utbud av böcker som passar elever från årskurs 4 och uppåt. Ofta är det de 

yngre barnen som redan från förskolan har ett samarbete med stadsbiblioteket och det fortsätter 

upp på lågstadiet. Informanten tycker att det är olyckligt att elever i mellanstadiet blir 

bortglömda. Dessutom menar hon att skolans budget blir lägre för varje år och att det också är 

en bidragande orsak till bristerna i utbudet av böcker på skolbiblioteket.  

 

6.3.7 Klassrumsmiljö kan innebära det faktiska rummet men också klimatet bland 

eleverna. Hur är klassrumsmiljön, i ditt klassrum?   

 

Klimatet är i stort sett gott. Det finns dock tendenser hos några elever till att vilja ”trycka 

ner” en elev som har det svårt. Det går i vågor, sker när jag inte ser, men jag får det 

berättat. Vi jobbar just nu hårt med det. Ska starta en ”kulturanalys” i klassen där 

eleverna kommer att få skriva brev till mig om klimatet i klassen. Sen kommer vi att 

jobba med det som kommer fram i gruppdiskussioner. Vi kommer att se ett avsnitt av 

”Lerins lärjungar” där några ungdomar med funktionshinder berättar om hur de blivit 

utsatta under skoltiden. 
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6.3.8 Slutligen, Vad gör skolledningen eller rektor för att lärarna ska kunna 

arbeta med läsning/läslust, eller är det upp till var och en av lärarna?  

 

De lämnar det nog med varm hand till oss lärare. Men vår rektor har insett att vi behöver 

ha en utbildad bibliotekarie så därför annonserar hon om en nu. Hon är bekymrad över 

att de äldre lånar och läser så lite, vill förbättra det. Det är bra med engagemang hos 

rektor! 

 

Då det ofta är upp till varje enskild pedagog att utforma arbetet kring läsning och läslust ser det 

väldigt olika ut på skolorna. Lärare som har ett brinnande intresse för läsning och inser vikten 

av läsning för eleverna har förmodligen en större andel elever med läsning som intresse i sina 

klasser än lärare som inte gör det. Informanten kan ändå se en förändring i arbetet kring läsning 

hos sin rektor då denna insett att de behöver ha en utbildad skolbibliotekarie. Åsa nämner att 

Skolverket har en satsning där skolor kan söka bidrag för att de ska kunna tillsätta resurser, det 

vill säga, anställa skolbibliotekarier.  

  



 

48 

 

7 Diskussion   
   

I detta avsnitt kommer metoden för undersökningen att diskuteras följt av diskussion av 

resultatet från enkäten och intervjuerna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

kommer diskussionen att titta på vilka faktorer och metoder lärare anser vara viktiga för att 

skapa läslust för att sen jämföra med vad tidigare forskning och vetenskapliga teorier menar är 

framgångsfaktorer för att skapa läslust. Då faktorer och metoder ibland kan vara samma sak 

kan det vara svårt att skilja dessa åt. En metod kan vara en faktor och en faktor kan även 

användas som en metod. Detta gör att vi återkommer till samma ämnen både under vår 

frågeställning kring faktorer som påverkar elevers läslust och under metoder som främjar 

elevers läslust. Då svaren i enkäten och i intervjun med läraren visade på en stor brist av 

samarbete mellan lärare och skolbibliotek genomfördes intervjuer med bibliotekspersonal. Vi 

ansåg att det var en betydelsefull faktor som inte gick att utelämna då det kan vara en bidragande 

orsak till elevers möjligheter att finna läslust. Då tid är en återkommande faktor i enkät och 

intervjuer finns det med som ett eget avsnitt men det återkommer också under fler rubriker. 

Resultatdiskussionen följs av slutsatser samt slutord för undersökningen och avslutas med våra 

tankar om vidare forskning inom detta ämne.  

 

7.1 Metoddiskussion 

  

Enligt forskare som förespråkar kvantitativa metoder finns det inom den kvalitativa forskningen 

många variabler som kan påverka reliabiliteten negativt. Det kan exempelvis vara svårt att 

generalisera kring resultatet vid kvalitativ forskning, den kan uppfattas som subjektiv då det 

handlar om forskarens tolkningar av resultatet samt att det kan vara svårt att följa den kvalitativa 

forskarens väg till slutsatser (Bryman 2011:368–370). 

  

Enkätens frågor formulerades på så sätt att missförstånd skulle minimeras. Den sista frågan 

formulerades så att respondenten fick möjlighet att själv tillägga om hen arbetar på ytterligare 

sätt för att skapa läslust i sitt klassrum. Samma enkät har använts i alla grupper. 

Frågeformulärets öppna frågor ger en möjlighet att besvara enkäten med egna ord och genom 

att frågorna inte innehåller krångliga begrepp som skulle kunna leda till missuppfattningar ökar 

reliabiliteten (Trost & Hultåker 2016:63). Den stora andelen öppna frågor gör att det är svårt 

att veta hur många som egentligen använder sig av en viss metod då pedagogen kan glömma 

ett arbetssätt eller se det som självklart och därför inte nämna det i enkäten. Många svar i 

enkäten handlar om bibliotekets betydelse i samband med elevers läslust. Detta ledde till 

intervjuer med bibliotekarier och lärare kring detta ämne. Intervjufrågorna var därför 

formulerade utifrån analysen av enkäten vilket leder till en klarare bild av forskningsresultatet. 

  

Vår intervju med bibliotekarierna blev mer som ett samtal. Genom att vi träffade tre 

bibliotekarier samtidigt uppstod diskussioner kring svaren där de reflekterade över bibliotekets 

samarbete med skolan. Detta gjorde att deras åsikter blev tydligare och svaren blev djupare. De 
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upprepade också att de pratat mycket om dessa frågor tillsammans och att de uppskattade att 

äntligen få säga det till någon utomstående. Vi fick möjlighet att ställa många följdfrågor vilket 

gjorde att vi fick en större förståelse av deras reflektioner. 

 

Då intervjun med läraren i årskurs 4–6 skickades via mejl och några svar behövde utvecklas 

skedde ett samtal via Skype. På så vis kunde svaren fördjupas ytterligare och mer intressant 

information kom fram. Framförallt på frågan om hur läraren arbetar med läslust var svaret via 

e-post ganska kortfattat medan det under samtalet via Skype framkom mer bakgrund om 

arbetssätt och även några goda exempel.  

 

För att få ett fylligare material i vår undersökning hade vi önskat att vi kunde genomföra fler 

intervjuer med lärare samt intervjuer med elever men tiden har varit en begränsande faktor.  

  

 

7.2 Resultatdiskussion  
 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån denna studies tre frågeställningar.  

• Hur definierar lärare läslust? (7.2.1)  

• Vilka faktorer påverkar elevers läslust? (7.2.2)  

• Vilka metoder använder lärare för att främja läslust? (7.2.3)  

    

7.2.1 Hur definierar lärare läslust?    

  

Westlund (2012) talar om en motivation att läsa. Hon skiljer på en inre och en yttre motivation 

där den som drivs av inre motivation har läslust medan eleven med yttre motivation läser för 

att den ska prestera, inte av egen lust (2012:28). Enkätsvaren definierar läslust som en vilja att 

läsa eller en längtan att läsa. De elever som har en positiv känsla när de ska läsa har läslust. 

Intervjun med läraren Åsa ger bilden av en person som själv vill läsa, som längtar efter att läsa 

och som blir så uppslukad av sin läsning att hon inte vill släppa den. Hon ser högläsning och 

samtalet kring det lästa som viktigt för att eleverna ska känna läslust. Återkommande i enkätens 

och intervjuernas resultat var att respondenter betonade att läslusten är viktig för allt lärande. 

Eleven som har den inre motivationen till läsning lyckas bättre i alla skolämnen. Något som 

också PIRLS (Skolverket 2017a) visar är att elever som läser av eget intresse får bättre resultat 

än de som saknar läslust.   

 

7.2.1.1 Hur definierar bibliotekarier läslust?  

Bibliotekarierna beskriver begreppet läslust som ett sug efter läsning och att det inte ska vara 

en påtvingad läsning. Det är viktigt att också föräldrarna är engagerade i elevernas läsning. 

Även om föräldrar vet att läsning är viktigt prioriteras det inte. De menar att föräldrar behöver 

vara delaktiga genom att vara läsande förebilder för att barn ska finna lust till läsning. I dagens 

samhälle har inte läsning samma plats i vardagen som tidigare då mycket annat tar fokus från 
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läsning. Föräldrar läser allt mindre för sina barn. Bibliotekarierna berättar att endast 30 % läser 

någon gång i veckan för sina barn idag.  

 

  

7.2.2 Vilka faktorer påverkar elevers läslust enligt lärare?    

  

7.2.2.1 Läsmiljö   

När det är dags att sjunka ner i en bok och läsa vill vi sitta bekvämt. Flertalet respondenter till 

enkäten har betonat att skolmiljön inte uppmuntrar till läsning och att de själva inte skulle vilja 

sitta på en trästol vid en bänk och läsa utan hellre hade krupit upp i en fåtölj eller njutit i en 

hängmatta eller en soffa. Den möjligheten finns inte på många skolor, men där klassrummen 

kan vara för små kan skolbiblioteket användas som ett komplement vid längre lässtunder. 

  

Den tysta läsningen kan ibland vara någonting som eleverna får tid till när de har blivit färdiga 

med ett annat arbete. Det betyder att eleverna i klassrummet gör olika saker och ljudnivån i 

klassrummet kan många gånger vara mindre lämplig för läsning. Vissa elever klarar detta men 

för de elever som har svårt med koncentrationen är det inte lämpligt. Om klassrummet har en 

vrå som lämpar sig för den tysta läsningen öppnar sig fler möjligheter för läsning.     

  

Den miljö vi befinner oss i när vi läser påverkar hur vi läser, säger Chambers (2011:25–26). 

Om eleverna har möjlighet att sprida ut sig i, och i närheten av, klassrummet minimerar läraren 

att de stör varandra. Om de dessutom har möjlighet att sitta, ligga eller någonting mittemellan 

kan de lättare ta till sig sin läsning och läslusten kan infinna sig. Genom att erbjuda en skönare 

läsmiljö kan lästiden utökas vilket också gynnar läslusten (Chambers 2011:25–26). Det är 

viktigt att skolan har en miljö som lockar till läsning, inte bara genom att erbjuda bekväma 

soffplatser utan också genom att visa vilken litteratur elever kan läsa. De behöver se böcker 

(Chambers 2011:29–31). Att ha tillgång till litteratur i klassrummet inspirerar eleverna till 

läsning. En respondent i enkäten berättar att hen har en hylla i klassrummet där elever kan ställa 

böcker de rekommenderar till sina klasskamrater. Gambrell (2011) skriver att urvalet bör vara 

så stort att det finns någonting som passar alla. I intervjun med bibliotekarierna beskriver de att 

hemmens miljö har förändrats och den avskalade inredningstrenden har inte rum för synliga 

böcker. Det finns inget som lockar till spontan läsning. Chambers (2011:25–26) beskriver att 

de yttre förutsättningarna även påverkar läslusten. Miljön är därför starkt kopplad till läslusten.   

 

Ytterligare en aspekt av läsmiljön är klassrumsklimatet. Lärarens roll är avgörande för att 

klassrumsklimatet ska gynna läsning. Läraren behöver visa att läsning är viktig, genom 

boksamtal, högläsning och boktips (Hultgren, Johansson & Bjur 2017:4–5). Klassrumsklimatet 

är även avgörande vid boksamtal där det krävs att alla elever känner sig trygga för att de ska 

vara delaktiga.   
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7.2.2.2 Val av bok  

Det framkommer tydligt i enkäten och intervjuerna att valet av bok är en viktig aspekt för att 

elever ska vilja läsa. I enkäten beskriver lärarna att det är viktigare att eleverna läser än vad de 

läser. Gambrell (2011) visar i sin forskning att valet av bok behöver vara något som intresserar 

dem och något som de kan relatera till, något som många andra författare också beskriver. När 

vi står i affären och ska köpa en bok eller när vi letar i hyllorna på biblioteket är det olika saker 

som fångar vårt intresse. Det kan vara ett fint omslag, en känd författare eller en titel som vid 

första anblick lockar oss till att välja just denna bok. När vi sen slår upp boken för att börja läsa 

är början viktig för att man ska vilja fortsätta läsa. En riktigt bra bok trollbinder en ganska 

snabbt och får en att prioritera bort andra saker för att få tid till att fortsätta läsa. Samma känsla 

vill läraren att eleverna ska få när de har valt den bok de ska läsa. För att det ska ske behöver 

läraren veta vad som intresserar eleverna och stötta dem i deras val av bok. Eleverna ska ha 

mycket att välja bland, men ibland kan mängden böcker upplevas för stor och en hel lektion 

kan gå åt till att välja en bok att läsa. Det är därför viktigt att eleverna får stöttning när de ska 

välja bok, antingen av läraren, av bibliotekarien eller av en vän. Om eleverna får vara med i 

valet av bok är det större chans att de intresserar sig för innehållet.   

 

Medan svaren i enkäten visar att det finns andra typer av texter som eleverna konsumerar 

förespråkar bibliotekarierna den tryckta boken. De menar att för att skapa läslust är det den 

tryckta boken som gäller tillsammans med att hitta vad de beskriver som den rätta boken. På ett 

sätt håller vi med om att den tryckta boken är viktig men samtidigt har alla olika behov och 

intressen. Vi minns själva serietidningen som liten och vilken stor plats den hade när vi började 

läsa. Idag har även den hamnat i skymundan för den digitala världen. I och med vår 

digitaliserade värld är det många som bland annat lyssnar på böcker istället för att läsa vilket vi 

menar också kan kopplas till läslust. Det är dessutom en hjälp för de elever som har svårt med 

sin läsning. Lyssnandet ger dem en möjlighet att försvinna in i berättelsens värld utan att deras 

läsförmåga hindrar dem. En respondent i enkäten beskriver det så här: ”Jag lägger mycket tid 

på att finna rätt bok till varje elev. De som inte tycker om att läsa börjar att lyssna på böcker.” 

  

Chambers (2011:36–37) beskriver också att boken behöver vara elevnära och spegla elevens 

intresse. En viktig faktor som både enkäten och forskning visar är att bokvalet behöver vara 

anpassat till elevens läsförmåga. Ofta väljer elever för svåra böcker och det gör att motivationen 

till läsning sjunker. På samma sätt menar Westlund (2017:21–23) att läsningen blir mer 

meningsfull om eleven själv får välja en bok som för denne är intressant. Det går att koppla 

Vygotskijs sätt att se på lärande inom det sociokulturella perspektivet till just det att elever 

tenderar att välja för svåra böcker. Säljö (2014:305) beskriver elevers lärande som en process i 

olika utvecklingszoner och får eleven en för svår bok så minskar motivationen till fortsatt 

läsning. Därför är valet av bok viktigt och en förutsättning för att vilja läsa vidare. Gambrell 

(2011) beskriver vikten av att känna att man lyckas och att det är en motivationsfaktor till att 

vilja läsa vidare. Är boken för svår sjunker motivationen och känslan av misslyckande infinner 

sig. Även pragmatismen och Deweys tankesätt kan kopplas till att valet av bok är viktigt. 

Genom att utgå från elevers erfarenheter och deras vardag kan läraren välja en bok som för dem 

är intressant (Säljö 2014:279). Man kan se en tydlig koppling mellan Deweys tankesätt och 

läroplanens centrala innehåll.   
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Variation av olika texter är också en viktig aspekt när elever ska välja vad de ska läsa. I enkäten 

nämner respondenterna att ett stort utbud av olika texter är viktigt för att uppmuntra till läsning. 

Som nämnts tidigare är det viktigare att eleverna läser och inte lika viktigt vad de läser. 

Valfriheten mellan faktatexter, skönlitterära böcker, serietidningar, reportage eller artiklar och 

diverse andra typer av texter är viktig för att motivera till läsning. Också i syftet och det centrala 

innehållet i läroplanen beskrivs att eleverna ska möta en variation av litteratur. Det beskrivs så 

här: ”Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt läsa några 

skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk” (Skolverket 2018). I 

en studie av Edmunds och Bauserman (2006) beskriver eleverna att skolans bokhyllor ofta 

tenderar att se lika ut under en lång tid och att det sällan händer något nytt i hyllorna. Det skapar 

ingen motivation till läsning och det är just variationen av litteratur och att man uppdaterar 

hyllorna med nya böcker löpande som skapar motivation och nyfikenhet kring böckerna. Även 

Ingemansson (2016) instämmer i att variationen och utbudet behöver vara brett så att det finns 

något för alla.  

  

7.2.2.3 Tid    

En av frågorna i enkäten handlar om hur mycket tid pedagogen lägger på läsning av 

skönlitteratur i klassrummet. 68 % ägnar 1–2 klocktimmar per vecka åt skönlitterär läsning 

enligt svaren, medan 16 % ägnar mer än två timmar per vecka och 16 % ägnar mindre än en 

timme per vecka. Den tiden kan handla om tyst läsning, parläsning eller högläsning och 

eventuellt även efterföljande boksamtal.   

 

En respondent till enkäten poängterar att lärarna saknar planeringstid i arbetet med 

skönlitteratur. Det finns kunskap och kompetens men läraren saknar möjlighet att använda 

dessa på grund av praktiska och ekonomiska begränsningar. Det är svårt att genomföra 

boksamtal om det inte finns uppsättningar av böcker som räcker till en klass eller en grupp. Om 

skolbiblioteket inte gallras och det inte investeras i ny litteratur blir utbudet daterat och läslusten 

minskar, kanske hos både elever och lärare.   

 

Enligt Gambrell (2011) visar en studie att elever i årskurs 3 orkade hålla fokus i 18 minuter vid 

tyst läsning. En respondent till enkäten anser att det borde finnas tid till läsning avsatt i 

läroplanen. Chambers (2011:39–43) anser att läsning i skolan måste få ta tid. Då det tar tid att 

komma in i läsningen behöver varje lästillfälle ges tillräckligt med tid och dessutom måste 

läsningen upprepas regelbundet. Läsning varje dag är ett bra koncept som i enkäten återkommer 

hos respondenterna men där flera anser att det är svårt att få till. Några respondenter berättar att 

de avsätter tid till läsning, ofta som start på dagen. Denna rutin kallar Chambers för ”helig” 

lässtund (2011:42). 

  

En pedagog skriver i enkäten att det är viktigt att tid avsätts till att läsa. Det är viktigt att den 

planerade tiden till läsning inte utgår för att ersättas av andra aktiviteter. Genom att öronmärka 

tiden till läsning visar läraren att läsning är mycket viktigt. Det är lätt att det blir just lästiden 

som försvinner när skoldagen fylls med annat. Genom att läraren bortprioriterar läsningen visar 

läraren för eleverna att läsningen är mindre viktig. Den lästid som finns när eleverna har arbetat 
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färdigt ger även den fel signaler. Det kan vara någonting läraren erbjuder, men den lästiden ska 

inte kvitteras mot den avsatta lästiden då inte alla elever hinner göra klart sitt arbete och börja 

läsa. Det brukar inte heller vara optimal läsro i ett klassrum där elever ägnar sig åt olika saker. 

Enligt undersökningar i samband med PISA (Skolverket 2017a) har elevers lästid på fritiden 

minskat eftersom en stor andel elever inte tycker om att läsa.  

  

7.2.2.4 Läsande förebilder  

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör har flera pedagoger poängterat i enkätsvaren. Det är 

viktigt med lärarens engagemang och att lärare inspirerar till läsning i klassrummet. Läraren 

behöver visa att läsning är viktigt och framförallt att det är roligt att läsa. Respondenterna 

nämner att engagemang, tid till läsning och att vara en läsande förebild genom att själv delta i 

läsningen, när det är tid för tyst läsning, är faktorer som är viktiga för att inspirera eleverna. 

Detta belyser även Löthagen och Staaf (2009) som en viktig faktor. För att skapa goda läsare 

behöver lärare engagera sig i elevernas bokval och föra samtal kring det lästa. (Löthagen & 

Staaf 2009:57–58).   

John Hattie beskriver lärarens passion för yrket som den viktigaste faktorn för elevernas 

lärande. Den läslust läraren visar kommer att avspegla sig på dennes elever och förhoppningsvis 

leda till att eleverna finner sin läslust. Om läraren som förebild är kreativ och skapar lustfylld 

undervisning inspirerar det eleverna till en ökad läslust (Ersgård 2016:65). Även Timperleys 

forskning visar att lärarens förhållningssätt till läsning avspeglar sig på elevernas intresse för 

läsning (Ersgård 2016:84). Kognitivismen styrker också detta. Piaget beskriver att alla levande 

varelser vill nå ekvilibrium, det vill säga förstå sin omgivning och sen agera utifrån den vilket 

återkopplar till att barn inte gör som vi säger utan som vi gör (Säljö 2014:278). Genom att 

läraren är en läsande förebild är chansen större att eleverna lockas till läsning och finner läslust.  

En av respondenterna som svarat på enkäten nämner tiden för läsning som en viktig faktor när 

det handlar om att vara en läsande förebild. Om inte läraren visar att lästiden är viktig så 

kommer inte heller eleverna att tycka att den är viktig. En annan respondent säger att hon alltid 

läser själv när eleverna läser vilket vi menar visar på att vara just en läsande förebild. Det är så 

lätt att läraren passar på att hämta kaffe, planera nästa lektion eller göra något annat när eleverna 

läser vilket inte är att vara en god läsande förebild. Detta är något som Chambers (2011:39–43) 

betonar, att den tysta läsningen behöver få vara ostörd, sammanhängande och behöver få ta tid. 

Han tillägger också att läraren behöver vara den läsande förebilden och ägna sig åt läsning 

tillsammans med eleverna. Även Westlund (2017:152) beskriver att läsengagemanget ökar hos 

eleverna när läraren själv ägnar tid åt läsning gemensamt med eleverna.  

   

Att läsning är viktigt är något som inte bara ska komma från skolan, säger en av 

bibliotekarierna. Det behöver komma från vårdnadshavare också för att det ska ha effekt på 

eleven. Ett barns första möte med olika texter ska då ske i hemmet redan i tidig ålder. Mamma 

eller pappa eller någon annan närstående läser högt för barnet och samtalar om det lästa. 

Högläsning har en allt mindre plats i familjen då andra aktiviteter tagit över. Man kan se att 

redan små barn i barnvagn sitter med mammas eller pappas mobiltelefon och skrollar mellan 

olika appar och barnprogram. Ett allt mer stressat samhälle är en orsak till minskningen av 
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högläsning men också att föräldrar läser allt mindre själva. Ljudboken har tagit en allt större 

plats och kan vara en bidragande orsak till att den fysiska boken fått stå tillbaka. Barn gör som 

vuxna gör har tidigare nämnts och är värt att nämna igen. Om inte vuxna lägger tid på läsning, 

varför ska då barn göra det?   

 

Föräldrar behöver engagera sig i barnens läsning genom att vara läsande förebilder. Några 

respondenter nämner att föräldrar uppskattar att lärare ger läsläxa eftersom det blir en beordrad 

handling från skolan och det är då lättare för föräldrar att få barnen att läsa. Syftet med läsläxan 

är att lästräna, att knäcka läskoden eller träna sin läshastighet för att kunna väcka läslust hos 

eleven. En annan respondent använder uttrycket ”föräldrakommunikation” och menar att de 

behöver vara med på tåget.   

  

7.2.2.5 Skolbibliotek   

Vikten av ett bemannat skolbibliotek återkommer i litteraturen och i enkät och intervjuer, men 

skolbibliotek har, som så mycket annat, blivit en ekonomisk fråga. Genom att inte ha en 

bibliotekarie och sänka bokanslagen sparar skolorna pengar, men vad händer med läslusten? 

Resultaten av enkäten visar en kraftig differens mellan skolor där vissa lärare har ett nära 

samarbete med skolbibliotekarien medan andra skolor helt saknar bibliotekarie, och i vissa fall 

saknas ett bibliotek på skolan. Skollagen från 2011 säger att alla elever ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek på skolan men det är inte vad enkäten visar. Vi upplever klyftan mellan skolor 

som stor. Skolbiblioteket ska ses som ett komplement till de läromedel som används i 

klassrummet, men när skolbiblioteket saknas helt eller är ett låst rum med en stor del dammiga 

och inaktuella böcker som borde gallras ut når skolan inte till det som är skollagens ambition: 

den likvärdiga skolan. Gambrell (2011) betonar vikten av att ha ett uppdaterat bibliotek och att 

det finns en glädje hos eleverna att få välja en ny bok. 

   

För att skolbiblioteket ska fungera på bästa sätt behövs en bibliotekarie. En bibliotekarie kan 

hålla biblioteket levande för att undvika hyllvärmare och verka för en inspirerande och lockande 

läsmiljö. En bibliotekarie kan även hjälpa elever med passande läsning och ha läsfrämjande 

aktiviteter på skolan där det betydelsefulla samarbetet mellan lärare och bibliotekarie skulle 

främja läslusten i klassrummet ytterligare. 61 % av pedagogerna anger att de har ett samarbete 

med en bibliotekarie. I vissa fall handlar det endast om boktips från bibliotekarie till lärare och 

inget interagerande mellan bibliotek och elev, medan det på andra skolor är ett djupare 

samarbete med boktips i klassrummet, bokcirklar och författarbesök. 

   

25 av de 99 pedagoger som besvarat enkätfrågan om de har något samarbete med en 

bibliotekarie svarar nej på frågan. Dessa nekande svar följs inte av någon information om vad 

det beror på. De tre folkbibliotekarierna vi intervjuat talar om vikten av skolbibliotek som en 

neutral plats med en till vuxen på skolan. Det kan behövas en plats där egentligen inga krav 

ställs mer än att du följer reglerna. Elever har möjlighet att bläddra i precis den litteratur de 

känner för just då, utan pekpinnar, vilket ger större möjlighet att hitta läslusten. 
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7.2.3 Vilka metoder använder lärare för att främja elevers läslust?    

  

7.2.3.1 Högläsning   

I 70 % av svaren i enkäten som handlar om vilka metoder lärare använder nämns högläsning 

som metod. De svarande menar att högläsning behöver prioriteras och att det är grunden till 

lässtrategier och en ingång i böckernas värld. Kärnebro (2019) beskriver att högläsning i 

hemmet och i förskolan är starten för att väcka intresse för böcker och att det i sin tur utvecklar 

barns läsförmåga. Högläsning är inte bara viktigt för att eleverna ska få en stunds vila och lyssna 

till en bok utan det är också en möjlighet att samtala om texten. Genom att samtala om texten 

får eleverna reflektera tillsammans och utöka sitt ordförråd, något som läraren Åsa nämner i 

intervjun. Hon pratar också om att boken inte får vara för lätt eller för svår. För att läsandet ska 

utvecklas behöver eleverna känna till 80–90 % av orden i texten. Högläsning är dessutom extra 

viktigt för de elever som är svaga läsare då de kan lyssna och delta i samtalet om det lästa utan 

att behöva hängas ut som en som inte kan läsa (Gibbons 2010:39–40).   

Chambers (2011:64) anser att lärare som inte läser högt för sina elever inte tar sitt ansvar medan 

Heimer (2016:18–19) anser att högläsning behövs varje dag för att deras läsnivå ska utvecklas. 

Genom att läsa varje dag utvecklas eleven till att bli en van läsare något som kognitivismen 

beskriver i processen mot att bli en god läsare. Här behöver läraren utgå från elevens nivå för 

att eleven ska kunna ta sig vidare till nästa nivå. I denna process är läraren viktig som en 

stöttande person (Säljö 2014:281–283). Ofta får högläsning stå tillbaka för andra viktigare 

aktiviteter vilket både lärare och Löthagen och Staaf (2009:57) är eniga om att det inte är bra. 

En av respondenterna efterlyser en större tydlighet i kursplanen, där tid för läsning borde 

kompletteras i timplanen och vara en egen del. PIRLS 2016 visar att barn som blivit lästa för i 

tidig ålder är de som visar högre studieresultat på testerna (Skolverket 2017a:38–41). Det är 

också de eleverna som får en större inre motivation till läsning. Även Kärnebro (2019) betonar 

att det inte räcker med att använda högläsning som tidsfördriv eller en aktivitet man tar till när 

barnen behöver varva ner. Ett tydligt syfte och medveten planering av läsning främjar elevers 

intresse och motivation till att läsa.  

Vidare beskriver Westlund (2012) att högläsning ska locka till vidare läsning och därför är 

bokvalet en viktig aspekt. Eleverna behöver få vara med och bestämma vilken högläsningsbok 

som ska läsas då deras intresse ökar om det för dem är en bok som lockar till läsning. Lärarens 

roll här är att väcka intresse för läsning, både intresse för att lära sig läsa och intresse för själva 

texten. Westlund (2012:10) menar att läsförmåga handlar både om att lära sig förstå det lästa 

och om att uppleva skönlitteraturen. En av respondenterna menar att eleverna får en känsla av 

att det är en bra bok om de fått vara med i valet av bok. Bibliotekarierna beskriver vikten av att 

”hitta rätt bok” för att läslust ska infinna sig. Det är även viktigt att läraren boktipsar och 

presenterar olika böcker som kan tänkas vara relevanta för elevernas intresse på ett lustfyllt sätt. 

Gambrell (2011) beskriver att om eleverna deltar i valet av högläsningsbok så ökar chansen för 

att deras engagemang ökar.  
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7.2.3.2 Tyst läsning   

Genom den tysta läsningen kan eleverna få en skön stund och få in vanan att läsa en bok. Det 

är inte längre naturligt att sitta och läsa på fritiden vilket gör att många elever inte ser sina 

föräldrar läsa och därför inte själva blir motiverade att läsa. Många av enkätens respondenter 

har avsatt tid till den tysta läsningen. De börjar skoldagen med 20 minuters tyst läsning eller 

har ett annat schemalagt tillfälle. Det viktigaste är inte vilken tid på skoldagen den tysta 

läsningen sker utan att den sker. Vi har upplevt då vi varit i skolor att det ofta är den tysta 

läsningen som bortprioriteras vilket ger en signal till eleverna att den egentligen inte är så viktig, 

något Löthagen och Staaf understryker (2009:57).   

 

Det framkom i enkäten att många lärare undviker prestationskrav kring den tysta läsningen. 

Den ska vara en skön stund där eleverna får ha fokus på sin läsupplevelse vilket kan vara enklare 

om de inte ska prestera i samband med läsningen. Eleverna ska inte behöva skriva 

bokrecensioner eller känna att de måste visa hur många sidor de läst eller hur många böcker de 

avverkat. Genom att minska kraven tror flera respondenter att eleverna kan känna läslust lättare. 

En av bibliotekarierna som vi intervjuade säger att läslust är att man frivilligt tar en bok och 

läser, ingen påtvingad läsning. I skolan bestämmer läraren att eleverna ska läsa, men genom att 

ta bort prestationskrav i samband med läsningen kan den upplevas friare. 

 

Den fria synen på tyst läsning kan behöva kombineras med Hatties åsikter som Westlund 

(2017:153) återger. Hattie poängterar att den tysta läsningen behöver kombineras med samtal 

kring läsningen vilket kan öka förståelsen av texten (Ingemansson 2016:177–178). I intervjun 

med läraren Åsa berättade hon att hon arbetar med parläsning eller läsgrupper där de som har 

läst samma bok får reflektera tillsammans över innehållet. Dessa mindre boksamtal ger 

ytterligare en dimension till den tysta läsningen vilket medför att eleverna utvecklas som läsare. 

Det sociokulturella perspektivet styrker att språket behöver användas som ett medierande 

redskap. Genom att kommunicera om det lästa hittar vi uttryck och formas som tänkande 

individer (Säljö 2014:305). Vygotskijs sätt att se på lärande är att det sker i progression, det vill 

säga när människan behärskar en färdighet så kan hon klara av att möta nya färdigheter. Han 

beskriver detta som ”den närmaste proximala utvecklingszonen” (Zone of Proximal 

Development) (Säljö 2014:305).   

 

Elevernas bokval är avgörande. De behöver få möjlighet att välja en passande bok, i samråd 

med vuxen, från ett stort utbud. Boken behöver vara anpassad efter elevens förmåga och gärna 

med ett elevnära innehåll. I valet av bok behöver läraren lotsa eleverna och rollen som förebild 

är viktig. Bibliotekarierna vi intervjuat säger att arbetet med läslust har förändrats i och med att 

vår vardag har digitaliserats och föräldrar inte läser för sina barn i samma utsträckning som 

tidigare. Det faktum att läsande förebilder inte hör till vardagen på samma sätt som tidigare gör 

att lärarens läsande i samband med tyst läsning blir än viktigare. Westlund (2017:152) betonar 

att elevernas läsengagemang ökar när läraren läser tyst tillsammans med sina elever.   

   

7.2.3.3 Boksamtal   

I enkäten har 42 % svarat att de använder boksamtal som metod för att främja läslust. En 

respondent menar att samtal om texter gör att intresset växer och att läsglädjen smittar av sig. 
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En annan beskriver att metoden att gemensamt samtala om text främjar läslusten då eleverna 

inspirerar varandra. Ibland arbetar de i mindre grupper med att samtala om text och ibland görs 

det gemensamt i helklass i samband med högläsning. Parläsning kombineras med tyst läsning 

och högläsning. Chambers (2011:136–139) menar att samtal är en grundläggande del av våra 

liv men när man samtalar om böcker är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med det. I 

intervjun med Åsa berättar hon om RT-metoden (reciprocal teaching) som hon och kollegorna 

använder genomgående på skolan. Redan från förskolan introduceras eleverna till metoden som 

utgår från fyra läsförståelsestrategier. Hon berättar att kollegiet har haft läsecirklar kring Barbro 

Westlunds forskning om RT-metoden för att säkerställa att alla arbetar likvärdigt och med en 

röd tråd från sexåringar upp till årskurs 9. RT-metoden använder även respondenter till enkäten 

i samtal om texter vilket visar att arbetet utgår från ett syfte.  

 

En respondent beskriver att hen arbetar systematiskt med texter för att samtala om karaktärer, 

miljön i boken och viktiga händelser. Genom att använda de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför samtalar de om det som står i texten men även om det som står ”mellan och bortom”. 

Chambers (2011:180–181) är kritisk mot begreppet varför? Han menar att det kan vara en för 

komplex fråga att svara på. Ofta kan eleven svara kortfattat och det leder inte vidare till samtal.  

 

Bibliotekarierna berättar att de tidigare åkt ut i skolorna och haft boksamtal med olika klasser 

men att klasserna nu istället får besöka biblioteket för bokprat. De tycker att deras besök i skolan 

inte gav så mycket då de ofta hade valt ut böcker att bokprata om och att det inte alltid passade 

alla elever. Bibliotekarierna var också kritiska mot lärarna då dessa ibland lämnat klassrummet 

den tid de varit där och haft sitt boksamtal och att de sedan inte fått någon återkoppling på sitt 

besök. De förordar istället att eleverna ska besöka biblioteket då urvalet av böcker är större där 

och det är större chans att eleven får den ”rätta boken”. De säger:   

 

Nej, kom gärna till biblioteket istället! Barnen lånar böcker vi aldrig kunnat drömma om 

att de kunde välja. Någon tar en undulatbok, en annan väljer Stephen King från 

vuxenavdelningen medan någon annan behöver bilder. De böckerna hade vi aldrig tagit 

med oss ut till skolan.  

 

Vår erfarenhet av boktips på bibliotek och besök av bibliotekarie i klassrummet är positiv. 

Dessa stunder har skapat läslust där eleverna vill sätta igång att läsa direkt och redan samma 

dag besöker många elever biblioteket för att låna böcker och fortsätta läsa hemma. När vi 

berättar för bibliotekarierna om våra egna erfarenheter blir de glatt överraskade då de sällan får 

återkoppling på sitt arbete med skolan.   

 

I intervjun med Åsa berättar hon att de haft författarbesök där eleverna inför detta besök arbetat 

med författarens böcker. De har haft boksamtal enligt RT-metoden. Dessa besök har varit 

väldigt uppskattade av eleverna då läsningen har haft ett tydligt mål och eleverna har fått 

möjligheten att lära känna författaren och ställa direkta frågor. Hon säger: ”Det skapar en känsla 

av en mer intim relation mellan elev och författare och dennes bok.”  
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En viktig aspekt som framkommit i enkäten och intervjuerna är att även den svaga läsaren kan 

delta i boksamtalet. Genom att samtala och sammanfatta den lästa texten kan alla delta mer eller 

mindre. Det eleven inte kan eller vågar säga kan den lyssna till från en mer pratsam kamrat. 

Både Heimer (2016:18–19) och Ingemansson (2016:177–178) beskriver kamraten som ”den 

goda läsande förebilden”. En av respondenterna beskriver att vissa elever behöver ”draghjälp” 

vilket kan innebära en mer pratsam kamrat eller en läsande förebild. Gibbons (2010:39–40) 

beskriver boksamtal som ett kunskapsutvecklande arbetssätt och att det gynnar språksvaga 

elever. Hon menar att språket då får ingå i ett sammanhang och att svaga elever kan ingå i det 

sammanhanget genom att välja att prata mer eller mindre. Medan Dewey beskriver learning by 

doing (Säljö 2014:288), att arbeta aktivt och tillsammans med andra, så menar Piaget att när 

man arbetar med andra utvecklas tänkandet genom assimilation och ackommodation (Säljö 

2014:278). Även Vygotskij menar att lärande sker i ett sammanhang och för att det ska ske 

progression behöver eleven stöttning av läraren, så kallad scaffolding (Säljö 2014:305).  

7.2.3.4 Läsläxa    

Inte många respondenter nämner läsläxa som en metod de använder för att skapa läslust. Endast 

7 % har svarat att de använder läxa som metod. En av respondenterna anser att läsläxa är ett 

måste idag för att barn inte ska bli helt förlorade till datorn eller Ipaden. Hens erfarenhet är att 

föräldrar är tacksamma om en läxa beordras av lärare då föräldrarna själva har svårt att motivera 

till läsning. En annan beskriver att de har en stående läsläxa varje vecka där läraren 

kommenterar elevernas loggböcker eller som en annan svarade att de har efterföljande 

boksamtal och läsning i mindre grupp. Vi tror att arbetet efter läxan är minst lika viktigt som 

själva läxan. Gambrell (2011) menar att när elever får dela med sig av det lästa ökar deras 

motivation till läsning. En tredje respondent nämner föräldrar som en viktig faktor när det 

handlar om läsläxa. De behöver vara med på tåget och delaktiga i elevernas läsning. Även 

bibliotekarierna nämner vikten av att föräldrar är engagerade i barnens läsning för att det ska 

skapa läslust.   

 

I intervjun med Åsa framkom inte läsläxa som metod över huvud taget. En reflektion kring det 

låga antal som nämnt läsläxa som metod för läslust är att läxa vanligtvis inte förknippas med 

läslust. När Åsas elever får läsläxa är det för att träna läsning och arbeta med läsförståelse. Läxa 

eller inte läxa är något som diskuteras flitigt bland dagens lärare. Ofta är syftet med en sådan 

läxa att få mängdträning, något som en respondent beskriver är ett måste då tiden i skolan inte 

räcker till.  

 

7.2.3.5 Samarbete med kollegor  

47 % svarar att de arbetar tillsammans med kollegor kring arbete med skönlitterära böcker. 

Håkansson och Sundberg (2012:161) beskriver att elever som har effektiva lärare lär sig mer 

än de elever som har mindre effektiva lärare. Skillnaden mellan effektiva och mindre effektiva 

lärare är hur lärarens kompetens, värderingar och förhållningssätt används i samspel med 

eleverna och deras lärande. Med det menas vilka ämneskunskaper en lärare har, vilken 

pedagogisk kunskap läraren besitter och hur läraren strukturerar upp sitt arbete med stöd av 

läroplanen. Ersgård (2016:84) menar att ”tiden att fördjupa sig och det kollegiala lärandet är 

det som gör att läraren lyckas med sitt pedagogiska arbete”. Metoder som respondenterna i 



 

59 

 

enkäten nämner att de använder tillsammans med kollegor är boktips, boksamtal och utbyte av 

material. En respondent berättar att de har ett bokråd på skolan där samarbete sker mellan 

bibliotekarie, lärare och elever som är representanter i bokrådet. Bokrådet hjälper till att tipsa 

elever om olika böcker och skriver recensioner för alla att läsa. En annan respondent berättar 

att hen tillsammans med en kollega köpt in helklassuppsättningar av böcker som de arbetar 

med. Eleverna delas in i grupper och arbetar sedan med läslogg och har gruppdiskussioner eller 

helklassdiskussioner. De anser att elevernas intresse för läsning ökar då de arbetar på det sättet.  

 

En tredje respondent nämner läslyftet som en bra fortbildningskurs de gått. Timperleys 

forskning visar att fortbildning är bra om det leder till fortsatt arbete mellan kollegor, och att 

det ska följas upp för att det ska leda till utveckling av elevers lärande (Ersgård 2016:79). Än 

viktigare är att fortbildningen är något som läraren valt och behöver för sin undervisning. Ofta 

bestäms fortbildning för lärare på en central nivå, kanske av skolledning eller rektor och utgår 

inte alltid från lärarnas behov. Timperley menar att det inte spelar någon roll om en föreläsning 

eller en fortbildningskurs är bra eller inte. Finns inte intresse från läraren så kommer den inte 

att arbeta vidare på ett effektivt sätt (Ersgård 2016:84). Tiden nämns ofta som en bristvara inom 

skolans värld. Tid till planering, tid till undervisning och tid till återkoppling. I det kollegiala 

lärandet behövs tid till att fördjupa sig och diskutera med varandra för att det ska leda till en 

undervisning av god kvalité. Timperley menar att när lärare ska fortbilda sig behöver man utgå 

från elevernas behov och därefter bestämma vilken utbildning lärarna behöver. Det är därför 

viktigt att rektor är medveten om vad eleverna behöver och vad lärarna behöver för att välja rätt 

fortbildning. Än viktigare är att tid avsätts till lärarna för att de ska lyckas med sitt arbete 

(Ersgård 2016:91–92). 

  

Även bibliotekarierna berättar att de har samarbete med skolor men framförallt förskolan. De 

är kritiska till arbetet på mellanstadiet då de sällan får återkoppling och att det är sådan 

omsättning av personal. De berättar att det ofta saknas skolbibliotekarier eller så är det ny 

personal vilket gör att det är svårt att få till ett samarbete. Det samarbete som sker är ofta med 

den lärare som på eget initiativ tar kontakt och vill ha samarbete. Det är alltså mycket upp till 

varje enskild lärare om samarbete ska ske. Bibliotekarierna berättar vidare att de just nu håller 

på att sätta upp ”kapprumsbibliotek” på förskolorna. Det är ett enkelt sätt att involvera föräldrar 

genom att få dem att låna böcker när de hämtar och lämnar sina barn. Även på fritids pågår ett 

projekt för att öka läslusten. De kallar det för ”Lättläst på fritids”. De lyfter fram vikten av att 

ha en röd tråd från Barnavårdscentralen genom åren i skolan fram till vuxen ålder.  

 

   

7.3 Slutsatser  
  

När lärare beskriver begreppet läslust handlar det om en vilja att läsa och en längtan efter att 

läsa. Både svaren i enkäten och intervjuerna beskriver vikten av att utgå från elevernas 

önskemål när det handlar om vad de ska läsa för att känna motivation. Utbudet av olika texter 

behöver vara stort så att det finns något för alla. Att aktiviteter kring läsning behöver prioriteras 

och att det behöver vara ett samlat ansvar från lärare och föräldrar är alla respondenter eniga 

om. Ofta är bristen på tid något som nämns som negativt när det handlar om läsning då många 
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beskriver att tiden inte finns eller i alla fall är begränsad. Miljön, val av bok, läsande förebilder 

och skolbiblioteket är andra faktorer som spelar stor roll för att skapa läslust. Att sitta på en 

mysig och avskild plats med en bok som för eleven är intressant är en god start till att finna 

läslust. Lärare, föräldrar och kamrater kan alla vara goda läsande förebilder och hjälpa till med 

att skapa intresse för läsning. Något som framkom från enkätsvar och intervju med lärare är 

avsaknaden av skolbibliotek och skolbibliotekarier. Det är i allra högsta grad en politisk fråga 

som tyvärr visar sig på många sätt. Skolan efterfrågar skolbibliotekarier, och biblioteken är inte 

nöjda med sitt samarbete med skolan och har fått begränsade möjligheter att samverka med 

skolan. Barn läser allt mindre och andra aktiviteter tar plats från den fysiska boken. Det satsas 

fortfarande på de mindre barnen men inte på samma sätt på elever i mellanstadieålder och äldre 

vilket alla informanter vittnar om. Detta kan vara en bidragande faktor till att läslusten ofta 

avtar i mellanstadiet. Rapporten PIRLS 2016 (Skolverket 2017a) visar att en stor andel elever i 

årskurs 4 inte tycker om att läsa och därför inte ägnar tid åt läsning.  

 

Några av de metoder lärare använder för att locka till läsning är högläsning, tyst läsning, 

boksamtal, läxa och ett kollegialt samarbete. Högläsning är en ingång i böckernas värld för de 

mindre barnen och prioriteras av lärare. Tyst läsning är det många som vittnar om att de 

schemalägger, ofta som en start på dagen. Båda metoderna kräver mycket samtal kring det lästa 

och det sker genom boksamtal i olika former. Både enkäten och intervjuerna beskriver vikten 

av att samtala om det lästa, både i mindre grupper och i helklass. Det hjälper eleverna att 

utveckla sitt ordförråd och förståelsen av texten. Läsläxa var det ett fåtal (sju personer) som 

nämnde som metod så det är svårt att dra några slutsatser av det. Slutligen beskrivs det 

kollegiala samarbetet som en metod. I den utsträckning det idag finns ett samarbete uppger 

respondenter och informanter att det mest handlar om boktips och utbyte av material men det 

finns en stark önskan om tid att planera ihop, att strukturera och följa upp arbetet med läsning. 

Genom att samarbeta har elever större möjlighet att hitta sin läslust. Att kommunen inte satsar, 

personal byts ut och rektorer inte är delaktiga kan ses som en stor brist som i slutändan drabbar 

eleverna. För att läslust ska infinna sig är det många parametrar som behöver samspela och 

skolan behöver inse att undervisning inte är ett enmansuppdrag utan alla som arbetar i skolan, 

föräldrar och huvudmän behöver samarbeta.   

 

 

7.4 Vidare forskning  
   

I denna studie har det framkommit stora skillnader vad gäller arbetet med läsning av 

skönlitteratur mellan de skolor som samarbetar med skolbibliotekarier och de skolor som saknar 

samarbete med skolbibliotekarie. Ett förslag till vidare forskning är en studie där detta jämförs 

för att se hur det påverkar elevers läslust och även deras lärande på lång sikt. Då vår studie 

handlar om lärarnas uppfattningar om läslust och faktorer som spelar roll samt metoder för att 

finna läslust skulle det vara intressant att göra en studie utifrån elevernas perspektiv. Hur ser 

eleverna på begreppet läslust och vilka faktorer spelar roll för att de ska finna läslust? Läslusten 

verkar avta i takt med att barn blir äldre. Varför är det så?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Missiv 
 

Till lärare i årskurs 4–6!  

 

Vi heter Ingela Bergquist och Elin Guander och är lärarstuderande vid Högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete som syftar till att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 

undervisar för att främja elevers läslust. Vi vill veta hur lärare definierar läslust, vilka metoder 

lärare använder och vilka faktorer som påverkar läslusten i ett klassrum. I rapporten från PIRLS 

2016 visar resultaten att svenska elever ägnar mindre tid åt läsning nu än 2011. De visar också 

att många elever inte tycker om att läsa. Därför vill vi undersöka vilka metoder du använder 

och vilka faktorer du tycker påverkar elevers läslust.   

 

Vi hoppas att du kan avvara några minuter av din tid för att besvara några frågor om elevers 

läslust. Dina erfarenheter och tankar kring läslust är viktiga för oss för att vi ska få en fördjupad 

bild av hur lärare arbetar i klassrummet. Det kan också ge oss verktyg i vår profession som 

lärare i framtiden.    

 

Frågeformuläret vänder sig till dig som arbetar som lärare i årskurs 4–6 och undervisar i 

svenska. Det förväntas ta cirka 15 minuter att fylla i. Länken till det finner du längre ner i detta 

brev. Din medverkan är frivillig och dina svar kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt. 

De ska lagras och användas enbart i vetenskapligt syfte i detta examensarbete.   

 

Länk till frågeformuläret:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DGHpsqKkyE2BLGvl3ZPHmNhg9W 

7tSFBOpw1yIw77RNlUQ0VNWFAwWDRKQ1RZUzFKSURPQjhZVkQ4SC4u 

 

Vi behöver ha dina svar senast 17 mars 2019. Vid eventuella frågor eller funderingar angående 

frågeformuläret och examensarbetet är du välkommen att kontakta oss:  

ofk14ifd@student.hig.se eller hkk05enm@student.hig.se  

  

Vår handledare vid Högskolan i Gävle är Ann Blückert (ann.bluckert@hig.se).  

  

Tack för ditt bidrag!   

  

Med vänliga hälsningar  

Ingela Bergquist och Elin Guander  

Högskolan i Gävle

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DGHpsqKkyE2BLGvl3ZPHmNhg9W%207tSFBOpw1yIw77RNlUQ0VNWFAwWDRKQ1RZUzFKSURPQjhZVkQ4SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DGHpsqKkyE2BLGvl3ZPHmNhg9W%207tSFBOpw1yIw77RNlUQ0VNWFAwWDRKQ1RZUzFKSURPQjhZVkQ4SC4u


 

 

Bilaga 2. Frågeformulär om läslust i årskurs 4–6 
 

Frågeformulär om Läslust i årskurs 4–6. 

 
Ett frågeformulär om hur lärare i årskurs 4–6 arbetar med begreppet läslust, vad 

begreppet står för och hur lärare främjar läslust. Vilka metoder och faktorer är 

betydelsefulla för lärarna för att skapa läslust för deras elever?  

 

 

1.Hur gammal är du? 

20–35 år 

36–50 år  

51–65 år 

Äldre än 65 år 

 

 

2.Hur länge har du arbetat som lärare? 

1–10 år 

11–20 år 

21–30 år 

Mer än 30 år 

 

 

3.Är du behörig lärare i svenska i årskurs 4–6? 

Ja 

Nej 

Nej, men i andra ämnen 

 

 

4.I vilka årskurser undervisar du i svenska?  

1–3 

4–6 

7–9 

 

 

5.Hur mycket tid per vecka lägger du på läsning av skönlitteratur i 

klassrummet? 

Mindre än 1 timme 

1–2 timmar 

Mer än två timmar 

 



 

 

6.Vad innebär begreppet läslust enligt dig? 

 

 
 

 

7.Vilka metoder använder du för att främja elevers läslust? 

 

 
 

 

8.Motivera ditt svar på frågan ovan. 

 

 
 

 

9.I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Jag arbetar aktivt 

för att främja elevernas läslust. Ange en siffra mellan 1 och 5 där 1 står för 

"Instämmer inte" och 5 står för "Instämmer helt". 

 

 
 

 

10.Arbetar du tillsammans med kollegor med skönlitterära böcker? I så fall 

hur? 

 

 
 

 

 



 

 

11.Arbetar du tillsammans med biblioteket med skönlitterära böcker? I så fall 

hur? 

 

 
 

 

 

12.Finns det något du vill tillägga som du tycker saknas i frågorna om hur du 

arbetar för att skapa läslust i ditt klassrum? 

 

 
 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide – intervju med bibliotekarier  

 

Allmän information  

• Studiens syfte och frågeställningar  

• Anonymitet  

• Informanternas godkännande av inspelning av intervjun.  

• Intervjun utgår från svar i enkät   

Intervjuguiden utgår från studiens syfte och frågeställningar samt enkätens svar på följande 

frågor:  

• Arbetar du tillsammans med biblioteket med skönlitterära böcker? I så fall hur?  

• Vad innebär begreppet läslust för dig?  

Intervjufrågor  

• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?   

• Vilka arbetsuppgifter har en bibliotekarie?   

• Vilka aktiviteter anordnas på biblioteket?  

• Har biblioteket personal som arbetar mot skolan?  

• Hur mycket tid är avsatt för samarbete med skolan?  

• Vilket samarbete har ni med skolan? (lärare, elever rektorer, skolbibliotekarie)   

• När ni besöker skolor/klasser, vad gör ni då? (bokprat, boktips, bokklubb, teater)   

• Får alla årskurser besök eller vilka får? (aktiva lärare, rektorer, skolor)  

• Har ni författarbesök? Om svaret är ja på frågan finns där då något samarbete med 

skolan?  

• Har ni föreläsningar? Om svaret är ja på frågan finns där då något samarbete med 

skolan?   

• Många svarar i enkäten som vi gjort berättar om att bokbussen kommer med jämna 

mellanrum. Hur tänker ni kring det?  

• Klassuppsättningar, har ni det? Är det gamla böcker eller köps det även in ny litteratur 

i klassuppsättningar?   

• Vad innebär begreppet läslust för dig?  

• Hur skapar du läslust?  

• Har ditt arbete kring att främja läslust förändrats under dina år som bibliotekarie?  

• I de bästa av världar. Hur skulle du vilja ha ett samarbete med skolan?   

 

 



 

 

Bilaga 4. Intervjuguide – intervju med lärare  

 

Allmän information  

• Studiens syfte och frågeställningar  

• Anonymitet  

• Informantens godkännande av inspelning av intervjun. 

• Intervjun utgår från svar i enkät   

Intervjuguiden utgår från studiens syfte och frågeställningar samt enkätens svar på följande 

frågor:  

• Arbetar du tillsammans med biblioteket med skönlitterära böcker? I så fall hur?  

• Vad innebär begreppet läslust för dig?  

Intervjufrågor  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vad innebär begreppet läslust för dig?   

• På vilka sätt arbetar du för att skapa läslust i ditt klassrum?   

• Hur arbetar ni på skolan med läsning/läslust? Finns det några speciella metoder som du 

anser vara bättre än andra? Har ni till exempel något läsprojekt eller samarbetar du med 

kollegor på något sätt?   

• Finns det ett skolbibliotek på din skola och hur utnyttjas det i så fall?    

• Hur är utbudet av böcker eller andra texter?   

• Finns det en skolbibliotekarie på din skola?    

• Samarbetar ni på något vis?   

• Hur skulle du önska att ett skolbibliotek skulle arbeta eller samarbeta?   

• Klassrumsmiljö kan innebära det faktiska rummet men också klimatet bland eleverna. 

Hur är klassrumsmiljön i ditt klassrum?    

• Har du tillgång till stadsbiblioteket och i så fall hur utnyttjar du det?    

• Slutligen, vad gör skolledningen eller rektor för att lärarna ska kunna arbeta med 

läsning/läslust?  

 

 

 

 

  

  


