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Abstrakt 
Som blivande lärare har jag ställt mig frågan om hur man ska gestalta en undervisning i 
läsning så att eleverna känner glädje och motiveras till att läsa. Sökandet efter en eller flera 
konkreta metoder som jag kan använda mig av i min framtida undervisning ledde till mitt 
syfte, vilket är att jämföra hur olika metoder i läsundervisning motiverar elever till att läsa. De 
läsmetoder jag främst ville undersöka var enskild läsning, parläsning, gruppläsning, 
högläsning och lässamtal. Fokuserad på dessa fem läsmetoder samt sökande efter alternativa 
metoder började jag fördjupa mig i teorier, styrdokument och litteraturstudier. Vidare besökte 
jag en skola där jag i en 3–4: a höll en lektion kring läsning. Jag genomförde därefter 
djupintervjuer med fyra elever. Resultatet visade att flyt i läsning var en mycket viktigt 
utgångspunkt för elevernas motivation för att läsa. Faktorer som utbudet av böcker, 
valfriheten att välja den bok som skall läsas själv samt att eleverna var intresserade av boken 
upprepades som faktorer som bidrog till ökad motivation. I de samtliga fem läsmetoderna 
fann jag olika faktorer som bidrog till att eleverna kunde uppleva lästillfällena som lustfyllda 
eller som destruktiva. Studien visar också att elevers upplevelser av olika läsmetoder skiljer 
sig åt från varandra och därför blir eleverna också motiverade på olika sätt. 
 
Nyckelord: läsning, läsmetod, motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Förord 
Fyra år på lärarutbildningen har i hög grad bidragit till en kunskapsmässig och personlig 
utveckling. De sista månaderna av arbete har nu utmynnat i detta examensarbete. Min studie 
hade inte kunnat genomföras utan de fyra intervjuade eleverna från en skola i norra Sverige 
och deras klasslärare. Därför skulle jag vilja tacka dem för att ha delat med sig av sin tid och 
sitt engagemang. Tack till eleverna för att de ställde upp på intervjun och delade med sig av 
sina funderingar och synpunkter och tack till klassläraren för att ha gett mig möjligheten att 
genomföra min studie i hennes klass.  
 
Till min handledare Kristina Persson vill jag rikta ett stort tack för att ha väglett mig genom 
detta arbete samt för alla synpunkter och råd jag erhållit under vägen.  
 
Slutligen riktas ett varmt tack till mina föräldrar som stöttat mig under hela den perioden jag 
studerat här på universitetet. 
 
 
Lena Saatkamp  
Luleå, den 5 juni 2009 
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Inledning 
Jag anser att läsning är oerhört viktig för ens mentala och kunskapsmässiga utveckling samt 
för ens välmående. När man läser drivs man till att tänka sig in i andra människors tankar och 
känslor eftersom man försöker förstå skeenden genom andra personers ögon. Detta främjar 
och övar upp ens koncentration och förmåga till empati. Verklighetsuppfattningen breddas 
genom verkliga eller fiktiva personers känslor och tankar och det öppnas en port till det 
förflutnas tid, det nutida och det framtida möjliga eller fantastiska skeendet. Man tillägnar sig 
kunskaper om såväl historiska som nutida levnadsförhållanden samt synsätt vars intryck 
genom skönlitteratur kan förstärkas men också vilseleda. Litteratur av olika slag väcker 
existentiella livsfrågor vilket bidrar till att man utvecklas som människa. Detta anser jag gör 
det så viktigt att barn och ungdomar motiveras till att läsa. Vidare vill jag också nämna att 
läsning framför allt är en källa till glädje och det är bland annat ur denna synpunkt mitt 
examensarbete har vuxit fram ur. Jag tycker alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att 
uppleva läsglädje, inte bara hemma och på fritiden utan även i skolan.  
 
Anledningen till att jag blev intresserad av min idé till detta att utforska hur elever stimuleras 
till att läsa är att jag under många av mina praktiker har upplevt motivationen och lusten som 
något utslagsgivande för en del elevers läsande. Många elever byter bok flera gånger under 
samma lektion för att de tappar lusten efter några sidors läsning. Det jag vill ta reda på är 
huruvida läsning är motiverande vid enskild läsning respektive läsning i par eller grupp, 
högläsning samt hur stor betydelse samtal kring det lästa har för intresset för en text. Jag 
tycker att det skulle vara intressant att se hur elever reagerar när de samtalar om olika slags 
texter tillsammans. När man läser enskild skapar man sig en alldeles egen uppfattning om vad 
som händer i till exempel en roman eller dikt. Här vill jag påstå att ens möjlighet att tolka en 
text är begränsad av ens egen fantasi och erfarenheter. Möjligen är samtal därför en 
motivationshöjande faktor som bidrar till att man blir mer intresserad av viss slags litteratur. 
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att jämföra hur olika metoder i läsundervisning motiverar elever 
till att läsa. 
 
De frågeställningar jag har valt för att kunna uppfylla mitt syfte är följande: 
 
Vilka upplevelser i enskild läsning, läsning i par, läsning i grupp, högläsning och lässamtal 
bidrar till att eleverna blir motiverade?  
 
De ovanstående metoderna exkluderade, vilka metoder anser elever bidrar till en ökad läslust? 
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Bakgrund  
 
En introduktion 
Inledningsvis i detta examensarbete presenterar jag begreppet läsning samt dess betydelse för 
lärande och utveckling. Därefter följer en historisk överblick kring läsundervisning i Sverige 
från 1600-talet till dagens läroplan. För att få en förståelse för olika sätt att tänka kring 
lärande, motivation och läsundervisning presenterar jag fyra olika teorier: den sociokulturella, 
den kognitiva och den behavioristiska teorin samt en intelligensteori. Därpå följer aktuell 
forskning och några studier jag valt att beskriva. Avslutningsvis presenterar jag de fem 
utvalda metoderna samt några exempel på alternativa metoder.   
 
Läsning 
När jag läste i olika tidskrifter, rapporter och böcker märkte jag att läsning beskrivs och 
belyses på många olika sätt. För att skapa en utgångspunkt för begreppet läsning, presenterar 
jag en sammanfattning av faktorerna kring vad anledningen till att vi läser är, vad läsning kan 
bidra till samt vad det beror på när barn misslyckas med läsning. Inledningsvis granskar jag 
ordet läsning.  
 
Ordet läsning betyder enligt Nationalencyklopedin konsten att läsa och begreppet innehåller 
två huvudsakliga moment: avkodning och förståelse. Vidare konstateras det att läsning kräver 
lång tid och övning att utveckla. Anledningen till att man överhuvudtaget läser uttrycker Bjar 
& Lidberg (2003) genom detta citat: ”Läsning är en meningsskapande verksamhet. Man läser 
för att förstå det som står i texten.” (Bjar & Lidberg, 2003, s. 224.) Detta tar även Smith 
(2000) upp som menar att anledningen till att vi läser är förutom att förstå en texts budskap 
även att få reda på frågor. Detta gäller t.ex. när vi läser av gatuskyltar och de urval vi gör när 
vi läser en dagstidning. Medan vi försöker förstå en texts budskap som Smith (2000) skrivit, 
utvecklas vi också på ett flerfaldigt sätt. Upprepad läsning bidrar till såväl personlig, 
kunskapsmässig utveckling som en säkrare färdighet enligt följande källor. Amborn & 
Hansson (1998) beskriver läsningens betydelse för dels empatins, tankens, kunskapens och 
språkutvecklingen skull. De framställer läsningen som en faktor som påverkar ens identitet 
och leder till glädje. Vidare blir man förmodligen en bättre tänkare när man inser hur olika 
man kan tolka varje händelse i livet och kommer på lösningar som man aldrig förut kunnat 
föreställa sig. Alleklev & Lindvall (2000) kopplar ihop läsningen med bland annat orden 
självkänsla, inställning, meningsfullhet, förståelse, motivation, kompetens och utveckling. 
Amborn & Hansson (1998) anser att de kunskapsområden som utvecklas är bland annat de 
historiska, geografiska och naturvetenskapliga. Svensson (1995) tycker att barn genom 
kontakt med böcker möter olika språkliga uttryckssätt vilket bidrar till att de blir mer 
självständiga i förhållande till språket. 
 
För att kunna utvecklas på de ovanstående sätten krävs dock att man har ett visst flyt i 
läsningen. Rasinski & Padak (2008) lyfter fram den återkommande läsningens betydelse för 
att få flyt i läsningen. “Reading is reading, whatever the reading material might be. The more 
a child reads, the better reader that child will become.” (Rasinski & Padak, 2008, s. 584.)  
 
Att få flyt i läsningen får man på så sätt genom att läsa mycket. Cunningham & Stanovich 
(1998) beskriver en ond cirkel som leder till att man misslyckas med läsningen. Där leder 
bristande avkodningsförmåga, för lite övning och svårt läsmaterial till svaga läsupplevelser 
som i sin tur bidrar till att man läser mindre och får mindre övning. Eleven uppehåller sig vid 
avkodningsprocessen istället för att lägga sin energi på läsförståelsen. Meningsfulla 
upplevelser från läsningen hindras därmed. Om man däremot lyckas, påpekar Cunningham & 
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Stanovich (1998) att läsaren tillägnar sig ett nytt ordförråd, en högre intelligens och bättre flyt 
i läsningen.  
 
Ännu några faktorer som Smith (2000) anser leder till att barn misslyckas med läsning är när 
barnen inte vill läsa och inte anser att det är en meningsfull aktivitet. 
 
Historik 
Under denna rubrik har jag valt att presentera hur läsundervisningen har sett ut i Sverige från 
1600-talet fram till 1900-talets läroplaner. Detta har jag gjort för att ge en förståelse för hur 
lärare har hanterat läsning och motiverat elever fram till idag. Historiken visar också ofta på 
vad som visat sig fungerat bra och vad som visat sig fungera sämre och som man övergivit. 
 
Furuland (1991) beskriver att konsten att läsa länge var de skriftlärdas privilegium. Under 
1600-talet var det i stort sätt bara kyrkans och statens män som kunde läsa. Högläsning och 
utantilläxor dominerade läskulturen till in på 1800-talet. 1868 kom Läsebok för folkskolan ut. 
Isling (1988) skriver att i folkskolans början skulle läsundervisning förmedla en viss moral 
och leda till förmågan att ta till sig katekesens innehåll och Bibelns historia. Läsning skulle 
bidra till läskunnighet och sakkunskaper samt ha en disciplinerande funktion. Läsning skedde 
i helklass där eleverna först fick läsa själv en efter en för att därpå läsa i kör. Man läste med 
hjälp av tabeller på väggen eller i ett ställ.  
 
Persson (2000) beskriver att från ett tidigare språkligt studium av texter hade under andra 
hälften av 1800-talet litteratur blivit ett eget ämne. Eleverna fick dock endast möta de 
framstående svenska verken. Det sågs med stor misstro på skönlitteratur och romaner då de 
ansågs som skadliga.  
 
Runt 1900-talet, skriver Furuland (1991), att den gångna disciplinerade och formaliserande 
träningen av läsfärdigheter fick mycket kritik. Vidare skriver Furuland m.fl. (red.) 
(1988) att barnlitteraturen i Sverige började blomstra kring detta sekelskifte. Vissa pedagoger 
och kulturpersonligheter ansåg att det var viktigt att barnen fick läsa böcker som var av ”hög 
litterär och konstnärlig kvalitet”. Samtidigt skulle böcker och konst kunna bli tillgängliga för 
fler barn än enbart de välbeställdas. Ewald (2007) nämner Ellen Key, en känd pedagog, som 
framträdde som en stark förespråkare för att litteraturläsningen skulle vara lustfylld. Under 
1900- talets början blev svenskundervisningen som enbart varit ett språkämne även ett 
litteraturämne.  
 
Edfeldts skrifter från mitten av 1900-talet visar på högläsningen och tystläsningens roll under 
tidiga 1900-talet. Edfeldt (1959) menar att före 1919 år läroplan nämndes tystläsning 
överhuvudtaget inte. Vidare skriver Edfeldt (1960) att det innan 1900-talet var högläsningen 
som dominerade läsundervisningen. Här nedan följer ett sammandrag kring några av Sveriges 
läroplaner under 1900-talet. 
 
1919 års läroplan visar att övningar i tyst läsning skulle vara återkommande under grund-
skolans år 1–6. Läraren skulle läsa högt för barnen varpå barnen skulle läsa högt. Eleverna 
skulle kunna återge texters innehåll och det var viktigt med omläsning och inlärning av olika 
stycken. Eleverna skulle bli vana till att gå till skolbibliotek och på så sätt uppmuntras till 
läsning på egen hand.  
 
Grundskolans första läroplan kom ut 1962, Lgr 62. Läsning blev ett eget moment i 
svenskundervisningen. Svenskundervisningen skulle stimulera elevernas läslust och väcka 
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deras intresse för litteratur som kvalificerades som ”god”. ( Lgr 62, s 125.) I Lgr 62 återfinns 
anvisningar om hur läsundervisning skulle organiseras. Läsning skulle ske genom lästräning, 
informationsläsning, upplevelseläsning, fri läsning, individuell tyst läsning, uppläsning, 
återberättande, samt samtal och diskussioner kring det lästa. Upplevelseläsning innebar enligt 
Lgr 62 ett tyst läsning- eller högläsningstillfälle där texten inte skulle utredas språkligt utan 
väcka elevernas fantasi och intressera dem i det lästa. Ewald (2007) menar att ofta skulle ett 
rätt svar formuleras. Fri läsning innebar att eleverna fick välja sina böcker själva. Ewald 
(2007) beskriver att skolbiblioteket regelbundet besöktes där eleverna valde böcker som de 
kunde ta hem eller ha som bänkbok i skolan. Den fria läsningen pågick ofta som en aktivitet 
vid sidan om övrig undervisning där läraren inte hade kontroll och/eller ett pedagogiskt 
ansvar. Lgr 62 fastslår vidare att inlärning måste vara motiverande för att ge bestående 
resultat. Exempel som Lgr 62 ger på detta är att man måste anpassa undervisningsformerna 
till elevernas mognadsgrad, knyta an till aktuella händelser, elevernas erfarenheter, t ex 
fritids-intressen, elevers inflytande och medvetenhet om skolarbetet samt att arbete ska ingå i 
ett sammanhang och inte presenteras som lösryckt fakta.  
 
I Lgr 69 fastslås att elevers läslust hämmas om de läser texter de inte är intresserade av eller 
mogna för. Vidare nämns det att man bör inbjuda författare till skolan om tillfället finns. 
Barnen skulle också uppmuntras till att låna böcker och besök på ortens bibliotek ska vara ett 
normalt inslag i undervisningen. Enligt Lgr 69 skulle alla slags texter läsas och bidra till 
läslust.  
 
Enligt 1980 års läroplan ska elever och lärare tillsammans bestämma vilka läromedel och 
frågor som ska bearbetas i skolan. Elever ska motiveras till att ta ställning och vara öppen för 
sakliga argument. Det är viktigt att eleverna får reda på varför de ska lära sig något och de 
måste känna att de lyckas och lär sig. Skolan höjer motivationen genom att ta hänsyn till 
elevernas intressen. Litteratur ska läsas för att väcka läsintresse och eleverna ”skall få erfara 
att litteraturen är en källa till kunskap och glädje”. (Lgr 80, s. 133.)  
 
Lars Wolfs (1989) studie från slutet av 1980-talet visade att högläsning spelade en viktig roll i 
såväl låg som högstadiet. I lågstadiet läste man högt för varandra och hade hemläxa att läsa en 
text medan man på mellanstadiet läste en bänkbok vid avsatt tid eller ”för att fylla ut tiden” 
(Wolf, 1989, s. 11) när man var klar med ett annat arbete. Undersökningen visade att det var 
vanligare att läraren ledde samtal på lågstadiet istället för på mellanstadiet. På mellanstadiet 
hade man 50 % uppföljning av olika texter. Högläsning var den dominerande metoden för 
litteraturämnet.  
 
LPO94 
Den nu gällande läroplanen är LPO 94. Den fastslår att skolan har i uppgift att bidra till 
elevernas förståelse för andra människor och deras förmåga till inlevelse. Vidare bedöms 
förmedling och förankring av de grundläggande värden vi har i samhället som en av skolans 
viktiga uppgifter. Syftet med mitt examensarbete handlar om att väcka lust och enligt LPO 94 
är det just lusten och nyfikenheten för att lära sig som är ett av skolans viktigaste mål att 
sträva mot. Vad gäller läsning, konstaterar LPO 94, att när man läser tar man del av och 
påverkas av sin egen kultur och dess värden men även andras kulturer, traditioner och värden. 
I LPO 94 anses att utbildning och fostran innebär en utveckling av ett kulturarv. ”Utbildning 
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (LPO 94, s. 5.) Då LPO 94 
menar att internationaliseringen bidragit till en växande rörlighet över nationsgränser, krävs 
förmågan till att leva sig in i andras värderingar och villkor. En annan sak läroplanen påpekar 
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är läsningens betydelse för dels identitetsutvecklingen men även för elevens lärande och 
språkutveckling vilket detta citat visar:  
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (LPO 94, s. 5.) 

 
Kursplanen i svenska 
Kursplanen i svenska (2009) anger att språket och litteraturen har stor betydelse för den 
personliga identiteten samt att det är dessa två delar som är svenskämnets ”centrala innehåll 
och en källa till kunskap om världen runt omkring oss”. Elever möter kunskaper och 
värderingar genom skönlitteratur, och genom läsning utvecklas språkkunskaper. Kursplanen 
framhåller att eleven ska ”utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av 
olika slag”. (Kursplanen i svenska 2009.) De ska även stimuleras till eget sökande efter 
meningsfull läsning.  
 
Teorier 
Under avsnittet teorier har jag ur en mångfald av teorier valt att belysa den sociokulturella, 
kognitiva samt behavioristiska teorin kring lärande, motivation och undervisning. Vidare har 
jag även tagit upp en intelligensteori av Howard Gardner. Jag har valt många teorier för att 
läsaren av denna uppsats ska få en överblick över några kända lärandeteorier som finns och 
för att mitt resultat ska kunna granskas och diskuteras ur olika synvinklar. Samtliga teorier har 
jag stött på återkommande gånger under min lärarutbildning och ibland har jag märkt spår av 
de olika teorierna i lärarnas undervisning under mina praktiker.  
 
Sociokulturell teori 
Lev S. Vygotskij (1896–1934), rysk språkpsykolog, har varit framstående för den socio-
kulturella teorin. I Lindqvist (1999) har jag hittat till svenska översatta texter ur Vygotskijs 
Pedagogitjeskaja psichologija (Pedagogisk psykologi), Moskva, 1996. Enligt dessa delar 
Vygotskij in uppfostringsprocessen i tre delar; dessa är miljön, lärare och eleven. Vygotskij 
menar att eleven påverkas av dennes miljö, lärarens roll och elevens egen aktivitet vid en 
inlärningssituation. Vidare anser han att läraren vid ett nytt ämne för eleven ska ta med delar 
ur något som redan är känt för eleven samt något som är helt nytt. Dessutom måste ämnet 
hänga samman med något som eleven intresserar sig för. På så sätt ska man via barnets 
intresse väcka nya intressen. Innan man inför ett nytt ämne ska man även undersöka om 
eleven är mogen för det och sedan väcka intresse för uppgiften. Detta krävs för att barnet 
sedan ska kunna vara aktivt. Undervisningsprocessen måste sammanfalla med barnets 
utvecklings-process men barnet kan lära sig ännu mer genom en vuxens handledning.  
 
Vidare skriver Lindqvist (1999) att Vygotskij ansåg att man inte ska använda sig av belöning. 
Risken som han såg var att barnet då inte lär sig för att det är intresserat av ämnet utan för 
belöningens skull. Vygotskij ansåg också att intresset är betydelsefullt för ens minne. Vi har 
lättare att komma ihåg något om vi är intresserade av det.  
 
Säljö (2000) står även för ett sociokulturellt perspektiv och dess betydelse för lärande utreder 
han i sin forskning. Där fastslår han att kommunikation och språket har en betydande roll för 
en människas lärande. Genom att utbyta information, kunskaper och färdigheter med andra 
människor lär vi oss mycket mer än vad vi skulle ha lärt oss på egen hand. Språket hjälper till 
att ge oss såväl direkta som indirekta erfarenheter. Säljö (2000) skriver att människan är en 
kulturvarelse och en deltagare i en social interaktion. En människas sätt att bete sig, ”tänka, 
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kommunicera och uppfatta verkligheten” är ”formade av sociala och kulturella erfarenheter.” 
(Säljö, 2000, s. 35.) Således är det ens kunskaper och erfarenheter samt de kommunikativa 
spelreglerna som bestämmer vårt handlande.  Detta visar sig när äldre barn (6–7 år) uppfattar 
tävlingar och konkurrens som mer motiverande än yngre barn. Säljö (2000) menar att det 
beror på att de äldre barnen har mer erfarenhet av vad tävling går ut på medan de yngre 
barnen följer mer strukturella förutsättningar som de känner till sen tidigare. Detta innebär 
däremot inte att människan lär sig följa en serie regler, utan snarare att människor förstår när 
och var olika regler är lämpliga att följa. 
 
Säljö (2000) menar att skriftspråket är ”en konstgjord kommunikationsform” (Säljö, 2000, s. 
205). Jag har tolkat det som att han menar att texten är beständig, kan förflyttas från sändaren 
till mottagaren utan att de behöver träffas, kan förflyttas genom tid och rum och är en 
monolog som skapas enligt särskilda språkliga mönster och regler. Vidare skriver han att för 
att kunna ta del av skriftsspråket behöver vi intellektuella redskap så som insikter och 
erfarenhet av dessa språkliga mönster och konventioner samt praktiskt material som t ex en 
bok. Skillnaden mellan samtal och läsning är att man vid samtal alltid kan fråga om 
förtydligande ifall det är något man inte förstått. Vidare har man kroppsspråket till sin hjälp 
för att tolka den andre med eller att visa att man inte förstår. Vad gäller skriven text är 
tolkningen av texten upp till läsaren själv. 
 
Kognitiv teori 
Jerome S. Bruner ( f. 1915) är känd för sina tankar kring kognitiv psykologi och inlärnings-
teori. Bruner (1971) menar att nästan alla barn har en vilja att lära, man gör något pga. att man 
får en inre belöning. Det kan utmärka sig genom att man är nöjd och man tyckt att det varit 
roligt att genomföra en aktivitet. Aktiviteten måste upplevas som meningsfull och ligga lite 
över den skicklighet som personen just nu har för att man ska anstränga sig för att klara av en 
aktivitet. Det krävs nyfikenhet och förebilder som man strävar efter att likna. 
 
Vidare anser Bruner (1977) att det finns olika slags motivationer för ett barn så som att man 
vill få sina föräldrars och lärarnas uppskattning, konkurrera med sina klasskamrater eller att 
känna att man själv kan klara av något. Motivation för att lära sig får inte ske genom en passiv 
och kortvarig aktivitet så som t ex film utan de måste väcka intresse för det som ska läras och 
det kan ske på olika sätt.  
 
Bruner (1971) ställer sig tveksamt till om belöningar som vänliga ord, guldstjärnor, betyg och 
hopp om att få ett väl betalt jobb i framtiden höjer ens motivation. Han menar att dessa yttre 
förstärkningar kan leda till att man utför en handling återkommande men han tror inte att det 
alltid räcker för den långvariga inlärningsprocessen. Om att väcka intresse för ett ämne säger 
Bruner följande: 
 

Det bästa sättet att skapa intresse för ett ämne är att göra det värt att kunna, vilket vill säga att 
man ser till att den inhämtade kunskapen kan användas i ens tänkande även i andra situationer 
än i den då inlärningen skedde. (Bruner, 1977, s. 46.)  

 
Därför anser Bruner (1977) att faktakunskaper inte ska vara fristående då man lätt glömmer 
bort dessa.  
 
Behavioristisk teori 
Imsen (2006) beskriver att inom behavioristisk teori utgår man ifrån att om en individ får en 
viss sorts stimuli så kommer den att ge en viss reaktion på den. Om vi vet hur förhållandet 
mellan stimuli och respons ser ut, kan vi därefter forma en individs beteende. Människan 
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eftersträvar lust och undviker smärta. Med hjälp av belöning och bestraffning kan vi således 
uppnå ett visst beteende. Burrhus Frederic Skinner (1904–1990), en känd psykolog som 
förespråkat behaviorism, använde ordet förstärkning för tillfällen där på en stimulus följer 
återkommande respons. En förstärkare bidrar till att individen fortsätter på en aktivitet. En 
positiv förstärkare kan innebära en belöning och en negativ förstärkare när belöningen 
avlägsnas. Skinner menade att ett straff kan ha påföljden att rädsla uppstår, men inte att ett 
visst beteende försvinner. Imsen (2006) skriver att han på så sätt menade att belöning är 
effektivare än bestraffning.  
 
Gardner om läsning och motivation  
Lundgren (red.) (1996) skriver att Howard Gardner (f. 1943) har utmärkt sig för att ha skapat 
teorin om de multipla intelligenserna. Enligt Gardner (1994) innebär dessa att människan har 
sju olika intelligenser vilket medför att elever lär sig bäst på olika sätt. De sju intelligenserna 
är lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, spatial 
(rumslig) intelligens, kroppslig-kinetisk intelligens, självkännedom och social intelligens. I 
Gardner (2001) har det tillkommit ytterligare två intelligenser, den interpersonella och 
intrapersonella intelligenserna, dvs. ens förmåga att förstå andra människor, förmågan till 
samarbete och förmågan att förstå sig själv. Gardner (2001) menar att en skola där alla 
individer behandlas lika inte är en rättvis skola. Han menar att då alla elever har olika 
personligheter och olika blandning av intelligenser ska utbildningen individualiseras.  Vidare 
pekar han på att det i skolans värld ofta fokuseras på det språklogiska intellektet. Gardner 
(1994) skriver att vissa intelligenser (spatial, kroppslig-kinetisk och musikalisk) utvecklas 
enbart om eleverna i skolan väljer ett specifikt ämne.  
 
Vad gäller läsning anser Gardner (1994) att vi lär oss en mängd nya kunskaper via läsandet 
för att vi möter saker vi inte träffar på i naturliga sammanhang. På så sätt får vi tillgång till en 
helt ny värld genom läsningen. Människor kan genom skriftspråket även kommunicera och 
upprätta relationer med personer de aldrig träffat. Genom att läsa utvecklar man sin förmåga 
att använda sig av symboler vilket minskar belastningen för minnet. Gardner (2001) menar att 
läsning bör ses som ett verktyg som gör det möjligt att öka förståelsen kring olika frågor och 
ämnen. 
 
Vidare menar han att alla individer kan komma väldigt långt inom ett område beroende på om 
det värdesätts, får stöd av kulturen, om personen är motiverad och om pedagogiska metoder 
och förstärkningsmekanismer finns tillgängliga. Gardner (1994) anser att ett visst beteende 
behöver träning för att man ska kunna prestera maximalt.  
 
Om motivation 
Liksom begreppet läsning är även motivation ett mångtydligt begrepp. Inom detta avsnitt 
försöker jag klarlägga begreppen flow, inre och yttre motivation, samt förväntningarnas och 
intressets betydelse för motivationen. 
 
Ahl (2004) anser att motivation är ”det som får människan att göra något” (Ahl, 2004, s 20). 
Vidare anser hon att det eventuellt även innebär hur detta ska ske. Hon förklarar att 
motivation är något man kan ha, få eller skaffa sig samt något man kan ge till någon annan. 
Ordet motivera menar Ahl (2004) kan förstås som att man utrustar sig själv eller någon annan 
med det. I SOU (1974:53) har begreppet betydelse för varseblivningens, uppmärksamhetens, 
inlärningens och minnets skull.  
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Flow  
Lundgren (red.) (1996) presenterar Csikszentmihalyi som den som har skapat termen flow. 
Enligt Csikszentmihalyi (1990) är flow ett sinnestillstånd där man är så uppfylld av glädje vid 
genomförande av en uppgift så att man varken vill sluta eller där något annat känns intressant. 
Flow innebär bland annat dessa 6 faktorer: 
 
– Motivationen stiger om en lärandesituation är balanserad med ens förmåga och det som vi    

upplever som en utmaning. Utmaningen ska vara exakt så stor att vi precis kan klara av 
den. 

– Vi ska kunna koncentrera oss på det vi gör. Problem, oro och frustrationer från 
alldagslivet kan därför kopplas bort under arbete med uppgiften. 

– Vi ska veta de tydliga målen för uppgiften, och få snabb och entydig feedback. 
– Vi ska känna att vi kan kontrollera potentiella, farliga situationer.  
– Förlust av vår självmedvetenhet vilken ibland resulterar i känslan att vara ett med 

omgivningen. 
– Tidsuppfattningen förändras. 
 
Bland aktiviteterna Csikszentmihalyi (1990) nämner som skapar flow finns en gemensam 
faktor, vilket är att ”förse oss med njutbara upplevelser” (Csikszentmihalyi, 1990, s. 97). Han 
nämner tävlingar, konst och sportevenemang. Bland de intellektuella verksamheterna är 
läsning den mest omnämnda flowaktiviteten. Det som krävs är att det ska finnas regler, mål 
och feedback. Nivån ska vara anpassad till ens skicklighet och man måste kunna koncentrera 
sig. Csikszentmihalyi (1990) menar att anledningen till att man tappat koncentrationen till 
läsning efter några sidor i boken beror på brist i övning.  
 
Vidare menar Csikszentmihalyi (1997) att vi upplever flow när vi försöker finna större 
utmaningar och lära oss nya förmågor. Han menar att det inte är de yttre omständigheterna vid 
ett arbete som leder till att man njuter av livet utan att det är hur man trivs med sitt arbete och 
de upplevelser man får av utmaningarna på jobbet.  
 
Inre och yttre motivation 
Stipek (2002) förklarar tre olika sorters motivationer som människor kan uppleva. Den yttre 
motivationen är när en aktivitet leder till en yttre belöning. När en aktivitet inte leder till en 
yttre belöning eller mål motiveras den av en inre motivation. Newman (1990) menar att den 
inre motivationen karaktäriseras av akademisk utmaning, nyfikenhet och intresse.  
 
Den tredje sortens motivation som Stipek (2002) nämner är de värden som finns i ens sociala 
nätverk som man accepterar och gör till sina egna. Övriga motiverande faktorer är att en 
aktivitet upplevs som roligt, leder till ett mål eller har betydelse även utanför klassrummet. 
Stipek (2002) menar att människor drivs av att vilja tillägna sig kompetens, upptäcka nya 
saker och av att få bestämma. Därför ska man ge eleven valfrihet om hur en läst bok ska 
bearbetas. 
 
Förväntningar 
Victor H.Vroom (f. 1932) (1995) menar att motivation är ens självstyrda val över olika 
aktiviteter. Inspirerad av de grekiska filosoferna och inom hedonism, belyser han att beteende 
är riktat mot njutning och bort från smärta.  
 
Vroom (1995) talar om ordet valance som är vår föreställning om vilken tillfredsställelse vi 
kommer att få från ett resultat (outcome). Resultatet kan innebära en belöning. Min egen 
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tolkning av begreppet valence är ens värdering av ett resultat. Positiv värdering innebär att 
man skulle föredra att uppnå resultatet istället för att inte uppnå resultatet. Negativ värdering 
är när man skulle föredra att inte få resultatet istället för att få resultatet. När man är likgiltig 
är valence= 0. En person blir motiverad av att göra något om den förväntar sig att få en 
tillfredsställelse. En person känner motvilja ifall personen tror att handling leder till en 
otillfredsställelse. En tillfredsställelse kan vara yttre och inre t ex status i gemenskapen, högre 
lön eller en befodran. Vrooms formel som styr varför vi handlar på ett visst sätt är: 
 
(Föreställning av belöning) • (tron om uppfyllelse av belöning) = (kraften att handla).  
 
Relationen mellan förmåga och motivation är sådan:  
 
(förmåga) • (motivation) = (prestation) (Vroom, 1995, s. 237.)  
 
Vroom (1995) menar att ens prestationer ändrar sig beroende på ens behov av att åstadkomma 
en bedrift. Individer presterar mer om de tror att de klarar av bedrifterna. Personer som får 
delta vid beslutsfattande som har effekter på dem själva i framtiden presterar högre likaså när 
man får feedback på sina prestationer.  
 
Förutom Vrooms förväntningsteori om belöning och prestationer finns det även andra faktorer 
som spelar in i en individs beteende. Liksom Vygotskij (1999) som anser att elevens sociala 
miljö har betydelse för inlärningen tror Verhoeven & Snow (2001) att elevens sociala miljös 
inställning till läsning har betydelse för elevens motivation för att läsa.  
 
Guthrie, Schafer, Wang & Afflerbachs (1995) undersökning visar att de elever som hade 
regler för TV-tittande hemma, läste mer i hemmet. Vidare beskriver forskarna att där lärare 
hade mer samtal i klassen, där tonvikten låg på att göra jämförelser och yttra sina åsikter, 
ökade läsningen. Lärare som framhöll förståelsen vid läsning och att man ska lära sig något av 
att läsa, bidrog till att motivera eleverna. 
 
Intresse 
Stipek (2002) skriver att ens intresse är beroende av ens känslor och ens värderingar. Barnen 
ska ges material som är intressanta för dem.  
 
Johan Friedrich Herbart (1766–1841) som aldrig fick särskilt mycket uppmärksamhet under 
sin livstid räknas historiskt sett till en av didaktikens huvudfigurer enligt Tomas Kroksmark 
(inledning i Herbart, 1993 ). Herbart (1993) anser att ett ämne ska skapa varaktigt intresse. Är 
intresset byggt på kortsiktighet och lätt underhållning är det värdelöst. Intresse är det som gör 
ett resultat varaktigt. Det som leder till att man lär för livet är övning i samband med det som 
intresserar en. Undervisningen ska bedrivas så länge barnen är intresserade. Därför är det 
viktigt att man läser korta stunder och att man har flera pauser. Undervisningen ska också 
bedrivas omväxlande. Herbart (1993) anser det vara viktigt att eleverna får veta i början av 
lektionen vad som ska hända under lektionen och de ska få märka sina framsteg.  
 
Litteratur och motivation 
Inom detta avsnitt exemplifieras valmöjligheternas och upprepningarnas betydelse för ens 
motivation och två studier om litteraturundervisning presenteras. 
 
Verhoeven & Snow (2001) menar att valmöjligheter av texter och ett stort urval av böcker 
behövs för att elevernas fria val ska resultera i en belöning. Denna belöning skulle innebära 
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att de hittar och får läsa böcker de tycker om. För mycket valmöjligheter kan leda till att 
eleven upplever förvirring och att eleven står planlös och utan strategier när en bok ska väljas. 
Detta kan leda till irritationer. För att uppnå flyt vid val av böcker krävs det att eleven har lärt 
sig strategier om hur man hittar böcker på biblioteket och identifierar speciella teman.  
 
Förutom valmöjligheter är också upprepande läsning av betydelse för motivationen. Frost 
(2002) menar att upprepning av läsövningar är något man ofta glömmer bort men att det kan 
ge barnet ett tillfälle till att bemästra uppgiften. Dock måste läraren alltid ta hänsyn till det 
enskilda barnet, i annat fall kan upprepning förstöra motivationen. Vidare anser han att läraren 
behöver förklara sammanhanget i det som eleven arbetar med. Om detta sker kan eleverna 
överföra erfarenheter mellan de olika aktiviteterna under lektionerna. 
 
I The reading teacher presenterar Pachtman & Wilson (2006) en studie som kartlade 
lässtimulerande faktorer. De kom fram till att elever tyckte att det viktigaste för att bli 
motiverad var att det fanns många böcker i klassens bibliotek så att man hade många böcker 
att välja mellan. De näst bästa alternativen var att man fick välja själv vilka böcker man skulle 
läsa samt att man räknade de böcker man hade läst och hade bokfirande. Eleverna 
argumenterade för att man på så sätt läste de böcker man ville och hade ett mål att se fram 
emot. Enligt Pachtman & Wilson (2006) studie tyckte eleverna om när läsning resulterade i 
diskussioner istället för en bokrecension.  
 
Millers (2003) studie i läs- och skrivuppgifter visar att eleverna har en högre inre motivation 
och fokusering på arbetet när de arbetar över flera dagar och i kamratgrupper istället för att 
jobba själva och när det finns en variation av olika textavsnitt. Genom att jobba i flera dagar 
gavs eleverna tillfällen att tillägna sig strategier för att styra själva. I kamratgrupper kunde 
eleverna dela med sig och få idéer och feedback, och variationen av olika texter ledde till mer 
ansträngning och utmaningar för eleven.  
 
Läsundervisning och metoder 
Detta avsnitt tar upp olika forskares tankar kring hur läsundervisning bör utformas. 
Avslutningsvis presenteras tidigare forskning kring tyst läsning, högläsning, par- och 
gruppläsning, lässamtal samt alternativa metoder. Anledningen till att jag valde att undersöka 
just dessa metoder är att det är dem man i skolan är mest van vid enligt mina upplevelser 
under min egen skoltid och under de praktiker jag haft. 
 
Enligt Lundgren (red.) (1996) är metoden ett tillvägagångssätt vid undervisningen och 
undervisning innebär ”förmedlande av kunskaper”. (Lundgren, 1996, s. 647.) 
 
Smith (2000) konstaterar att det finns tusentals olika metoder för läsundervisning och var och 
en av dem ger till vissa barn vid en del tillfällen positiva resultat. Vidare menar författaren att 
det lärarna främst behöver är förståelse för läsning och hur barn lär sig läsa. På så sätt kan de 
själva anpassa metoder till eleverna istället för att följa experters uppmaningar. Smith (2000) 
anser att det finns två grundläggande villkor för att man ska lära sig att läsa. Det behövs 
intressant läsmaterial och en förstående och erfaren läsare som kan vägleda eleven. Läraren 
måste alltså kunna välja sitt läsmaterial ur ett stort utbud och ha kunskaper om vad läsning 
innebär eller hur barn lär sig.  
 
Alla har olika inlärningsstilar och de är beroende av ens närmaste omgivning, ens känslo-
mässighet, sociologiska behov, utformning av miljö, fysiska egenskaper och psykologiska 
benägenheter. De känslomässiga faktorerna som spelar in är bland annat motivationen. Om 
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motivation skriver Carbo, Dunn & Dunn (1986) att det finns ett samband mellan motivation 
och prestation. De påstår att omotiverade elever kan bli motiverade genom att de får lära sig 
genom sina personliga lärstilar, får nivåanpassat material, uppmuntran, omedelbar feedback 
och har inblick i sin läroprocess.  
 
Enligt Carbo, Dunn & Dunn (1986) är de sociologiska behoven olika för olika människor. 
Vissa lär bäst när de arbetar själv, andra lär bäst i samspel med andra. En del elever tycker 
inte om att lära sig tillsammans med en vuxen, medan andra föredrar en auktoritär ledare. 
Personer som föredrar att jobba själv vill jobba med saker istället för människor, t ex media 
och datorer. För grupporienterade elever är fallstudier, brainstorming, gruppstudium lämpligt. 
När elevernas behov vad gäller arbetssätt inte tillgodoses, kan detta leda till problem vid 
inlärning och en sänkt motivation.  
 
Carbo, Dunn & Dunn (1986) förklarar även uthållighetens och strukturens påverkan på 
motivation. Därför föreslår de att man ska dela in ett arbete i mindre områden och att man ska 
ta hänsyn till under vilka sociologiska omständigheter som eleven lär sig bäst på. På så sätt 
finns det större chans att eleven gör klart ett projekt innan ett nytt börjar. Struktur är viktigt 
för att eleven ska veta vad som ska hända och vad som ska göras. 
 
Lindö (1998) anser det vara viktigt att arrangera en klassrumsmiljö där det ges möjlighet till 
koncentration och att kunna sitta själv, t ex en läsvrå. Vidare menar hon att man ska variera 
läsningen så att barnen får tillfällen att få lyssna till högläsning, läsa själv, läsa med lärares 
handledning och läsa tillsammans. Enligt Amborn & Hansson (1998) ska man variera mellan 
läsning i helklass och gruppläsning.  
 
Enskild läsning 
Med enskild läsning eller tyst läsning menar jag tyst individuell läsning.  
 
Säljö (2000) beskriver att vid ett samtal tänker flera personer tillsammans medan vid tyst 
läsning av en text sker enbart en envägskommunikation. Eleven är ensam med sina egna 
interpretationer av texten. De budskap som eleven förknippar med boken bildas av elevens 
intresse, kunskaper och meningstolkande. Eleven måste vara uppmärksam och försöka förstå 
författarens tankar och det budskap den vill förmedla.  
 
Amborn & Hansson (1998) menar att vid tyst läsning kan läraren ha enskilda samtal runt den 
boken eller texten eleven läser just då. Om flera elever läser samma bok och befinner sig på 
samma ställe kan de få diskutera i små grupper. Chambers (1998) menar att vid enskild 
läsning ska i regel barnen välja böcker själva.  
 
Par och gruppläsning 
Gemensam läsning där alla parter är inblandade räknar jag som par eller gruppläsning. Då 
läser två eller flera individer ett stycke ur en text var högt för varandra.  
 
Bruns & Pierce (2007) belyser betydelsen av att barn får läsa tillsammans med sina föräldrar 
eller syskon dagligen för att det inte bara ger mellanmänskliga färdigheter utan också 
påverkar ens läs- och skrivfärdigheter.  
 
Topping & Bryce (2004) lyfter i en studie fram för och nackdelar med parläsning där de äldre 
eleverna läser med de yngre. I de urvalsgrupper där de äldre ställde djupare frågor om texten i 
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boken och där eleverna försökte relatera det lästa till sina egna liv ökade intresset för läsning 
hos de yngre barnen. Hos de äldre barnen skedde dock ingen större förändring. 
 
Högläsning 
Med högläsning avser jag när läraren läser högt för eleverna. I vissa fall, när detta nämns, 
läser eleven högt för någon annan. Läsningen ska dock bara komma från en av individerna.  
 
Dominković (2006) menar att den egna läsningen bör kompletteras med högläsning. 
Högläsningssituationen är ett växelspel mellan barn, lärare och text, där de tittar, bläddrar och 
samtalar. Lindö (1998) menar att detta bidrar till utveckling av relationer och omvärlds-
förståelse och skapande av gemenskap.  
 
Dominković (2006) beskriver fyra komponenter som leder till talspråksutveckling. Dessa är 
dialog, närhet, gemensamt fokus och tid. Vidare finns fyra komponenter som leder till 
skriftspråkskunnighet vilka är att man begriper bokens funktion (vad en bok är för något), 
bokens struktur (hur man använder den), innehåll (vad den handlar om) och språkligt lärande 
(meningsbyggnad+ ordförråd). Detta fungerar annorlunda i en större grupp med barn än när 
en vuxen endast läser för ett eller två barn. Dialogen och närheten blir begränsad. Genom en 
”storbok” kan alla elever få se bokens struktur, dvs. vad som är fram och bak samt skillnaden 
mellan text och bild. Dominković (2006) påpekar också att det kan vara svårt att få alla barn i 
en skolklass intresserade av samma bok.  
 
Hemerick (1999) har genomfört en studie där några klasser under en åtta veckors period fick 
lyssna på högläsning i 30 minuter varje dag. Studien resulterade i att eleverna fick högre 
motivation och en positivare attityd till läsning. 
 
Samtal 
Molloy (2008) menar att eleverna har en önskan att prata om sådant de läst och därför tycker 
hon att man ska ha litteratursamtal. Här påpekar hon att det finns en svårighet för lärarna att få 
alla elever, de läsvana och de ovana läsare att komma till tals. Att ha samtal i en större grupp 
kan vara svårt menar även Fast (2001) men det ger möjlighet för eleverna att lyssna på andras 
tankar och upplevelser. Förståelsen för berättelsen blir på så sätt fördjupad.  
 
Chambers (1998) menar att det finns tre beståndsdelar i ett samtal. Man delar med sig av vad 
man tyckte var bra, reder ut svårigheter och hittar olika samband och mönster. På så sätt 
formas våra tankar, känslor och tolkning kring bokens budskap. Vid ett boksamtal måste de 
inblandade känna sig trygga för att kunna våga berätta det som de har lust att delge. Bokval 
ska ske med hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och deras nivå och genom samtal med 
eleven så att läraren tar hänsyn till deras intressen. Högläsning tar lika lång tid för alla vilket 
Chambers (1998) anser vara bra då man inte behöver ta hänsyn till barnens förmågor och 
inställning till läsning på lediga stunder. Efter första läsningen av en text är elevernas 
reflektioner inte alltid så insiktsfulla, därför kan man vänta en tid innan ny läsning och ett 
samtal. Regelbundna samtal vid den längre högläsningsboken är bra för att upprätthålla 
intresset för boken.  
 
Alternativa metoder 
Molloy (2008) menar att läraren behöver metodiska redskap för att arbetet med läsning och 
skönlitteratur ska lyckas. Eleverna måste hinna bli trygga med en metod innan en ny 
introduceras. På lång sikt kan eleverna välja mellan metoder och tillämpa olika metoder vid 
arbete med andra ämnen. Exempel på metoder är meta-reflektion, lässlogg, tankekarta, 
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stafettläsning, dramatisering, uttrycka sig genom bild med flera. Sammanlagt nämner hon 15 
redskap. Meta-reflektionens avsikt är att bidra till elevernas reflektion över hur de lärt sig 
något. Läsloggen däremot är till för att eleverna ska formulera sina tankar och funderingar 
kring det lästa. Staffettläsningen innebär att läraren inleder det första stycket i en text, sedan 
får vem som helst i klassen ta ordet och välja mellan att läsa en rad eller högst en halv sida. 
Eleverna lär sig att samsas om ordet. Ingen blir tvingad till att läsa högt, men alla elever 
lyssnar på hela texten.  
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Metod 
 
Min undersökning har genomförts med kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär enligt 
Backman (1998) att man studerar människor i pågående situationer. Det man då vill 
undersöka är främst personers uppfattning kring den omgivande verkligheten. Den kvalitativa 
metoden passade bra till mitt syfte som är att ta reda på hur olika metoder påverkar elevernas 
motivation för att läsa. 
 
Jag började med att samla in tidigare forskning om motivation och om olika läsmetoder. Innan 
detta beslutade jag mig för att koncentrera mig på de fem läsmetoderna som jag hade upplevt 
som de vanligast använda under mina praktiker. Tidigare teorier och forskning behövde 
granskas för att reda ut begrepp, upptäcka mönster och för att jag skulle få en bättre 
uppfattning om vad man redan vet kring elevers läslust. Forskningen skulle även komplettera 
eller ifrågasätta mitt undersökningsmaterial. 
 
Att ta del av styrdokumenten som Kursplanen i svenska och Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet var av stor betydelse för det är dessa mitt 
ämne kretsar kring och förankras i. Litteraturinhämtning skedde enligt trattmodellen som 
Nyberg (2000) beskrivit, dvs. först granskade jag olika begrepp i uppslagsverk och encyklo-
pedier för att sedan fördjupa mig i teorier och olika forskningsprojekt i facklitteratur och 
specialartiklar. Jag har använt mig av sk. systematiskt sökning. Det innebär att man går 
igenom specialdatabaser med hjälp av sökord, och använder sig av kedjesökning, dvs. att man 
letar vidare från de källor författaren nämnt. Referensdatabaser som jag hittat via Luleå 
universitetsbibliotekets hemsida, Libris, Ebrary och ERIC har jag använt mig av för att både 
hitta avhandlingar och artiklar. Jag använde mig av flera referensdatabaser då Backman 
(1998) anser att en för det mesta inte är heltäckande. Vidare fick jag hjälp av bibliotekarierna 
på Luleå tekniska universitet.  
 
Efter att jag hade granskat det litterära materialet tog jag kontakt med en lärare som jobbade i 
en 3–4:a på en skola i norra Sverige. Min avsikt var att genomföra fyra djupintervjuer i 
lärarens klass vilka skulle leda till att jag kunde få genomföra och uppfylla mitt syfte och få 
svar på mina frågeställningar genom eget forskningsmaterial. För att intervjuerna skulle bli så 
bra som möjligt krävdes en del förberedande arbete. Jag fick möjlighet att intervjua läraren 
och kartlade i vilken utsträckning hon jobbat med de olika metoderna i klassen genom en 
intervju med henne. Jag tog även hjälp av läraren vid urval av de elever i klassen som var 
lämpliga att intervjua. Två dagar senare höll jag i en lektion vars syfte var att få eleverna att 
bilda sig en känslomässig uppfattning kring olika läsmetoder vilka de kanske inte hade stött 
på under den senaste tiden. Inom loppet av en vecka efter lektionen genomförde jag fyra 
djupintervjuer med elever i denna klass.  
 
Förberedande arbete 
 
Intervju med läraren 
Intervjun med klassläraren hade jag två dagar före lektionen. Intervjun var en förundersökning 
med syfte att ta reda på i vilken utsträckning läraren hade jobbat med de olika läsmetoderna. 
Intervjun skulle vara en kartläggning av elevernas tidigare möten med de fem metoderna. De 
svar jag fick skulle bidra till att forma den kommande lektionen som jag ville anpassa till 
elevernas tidigare erfarenheter samt hjälpa mig under intervjun genom att få eleverna 
uppmärksamma på hur de arbetade i klassen samt deras upplevelser kring detta. För att se de 
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punkter jag tagit hänsyn till vid intervju med lärare se avsnittet kvalitativ intervju och för 
intervjufrågor se bilaga 1. 
 
Jag fick reda på att läraren tyckte att det var mycket viktigt att man läser. Hon menade att 
läsning var viktigt för den gemensamma upplevelsen och att man kunde relatera det lästa till 
sig själv, t ex att man inte var ensam med sina problem. Vidare belyste hon vikten av att 
läsning gav ett historiskt perspektiv, att man lärde sig att stava och utvecklade sitt fotografiska 
minne. Hon menade att läsandet var grunden till det mesta lärare höll på med i skolan.  
 
I samtal med läraren framkom följande: Läraren förde ofta samtal kring texter klassen hade 
läst. Hon arbetade med högläsningsboken genom att avsluta varje lästillfälle med frågan –Vad 
kan hända? Efter att hon hade läst ut en högläsningsbok höll hon i ett samtal om den. 
Parläsning skedde genom att eleverna turades om att läsa och att de fick förståelsefrågor på 
det de läst som de skulle diskutera tillsammans. Gruppläsning förekom genom att eleverna 
fick läsa ett stycke var från en text högt framför klassen.  
 
Ibland fick eleverna även skriva om det de hade läst. Läraren berättade att innan jag kom till 
klassen hade de jobbat med en saga och gjort en tankekarta varpå eleverna återberättat det de 
läst skriftligt. Jag fick reda på att eleverna hade en bänkbok som de läste tyst i och läsningen 
följdes upp av en bokrecension. Dessa redovisades muntligt framför klassen.  
 
Läraren förklarade att de arbetat med en så kallad bokhylla och när man kom upp till ett visst 
antal böcker firades ett månadskalas då man fikade tillsammans. Vidare berättade hon 
följande: En gång varje månad gick klassen till det närmaste kommunala biblioteket för att 
låna böcker. Förut hade eleverna fått läsa en kvart om dagen och gjort en läsläxa regelbundet 
där man fick återberätta det man hade läst för en vuxen hemma. Läraren menade att hon 
använt sig mycket av skönlitteratur. 
 
Läraren berättade att hon under den senaste tiden motiverat eleverna mer och mer med hjälp 
av målen ur Kursplanen i svenska. Hon sade att hon visar målen och pratar med eleverna om 
dem. Hon ställer krav på eleverna där hon talar om för varje elev att den kommer att bedömas 
extra mycket i vissa mål vid vissa tillfällen/perioder. Läraren jag intervjuat berättade att hon 
läste mycket på sin fritid och hade alltid gjort det. Avslutningsvis trodde läraren att eleverna 
såg och märkte om deras lärare var intresserad av böcker och av att läsa och genom det 
påverkade man dem.  
 
Lektionen 
Den andra förberedande åtgärden förutom intervjun med läraren var att hålla i en lektion. 
Lektionen som jag höll i bestod av fyra olika moment där eleverna fick prova på olika 
läsmetoder. För att testa de olika läsmetoderna användes olika texter som eleverna fick prova 
på att arbeta med. Läsövningarna skulle inspirera eleverna till att läsa samt få eleverna som 
sedan blev intervjuade att komma ihåg hur det kändes att ställas inför dessa arbetssätt. Jag 
anser att eleverna nyligen måste ha stött på de metoder jag undersöker för att kunna värdera 
dem.  
 
Det som skulle läsas var en fabel och tre olika sagor. Lektionen inleddes med att jag berättade 
vad som skulle ske under passet. Jag hade skrivit upp de fyra momenten vi skulle hinna med 
på tavlan. Det första momentet var att jag skulle läsa en fabel högt för dem. Innan det 
påminde jag dem om vad för en slags text en fabel är och vad en sensmoral är för något. Efter 
att eleverna hade lyssnat på fabeln fick de fundera och diskutera i helklass kring sensmoralen i 
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den. Därefter delade jag ut en saga till varje elev som de skulle läsa tyst för sig själva. Efteråt 
skrev de ner vad de trodde budskapet var längst ned på sagopappret. Då eleverna var nyfikna 
på varandras tolkningar fick några läsa upp dem. Under det tredje momentet skulle hela 
klassen läsa en annan saga tillsammans där jag bestämde vem som skulle läsa vilket stycke 
högt. Under sista momentet delade klassläraren upp klassen i par och placerade ut dem i 
klassrummet och rummen bredvid. Eleverna skulle läsa den sista sagan två och två och de fick 
själva bestämma hur mycket var och en skulle läsa. Därefter diskuterade de som läst 
tillsammans en fråga om sagan. Avslutningsvis fick de som ville dela med sig ta upp det de 
hade sagt i paren för hela klassen. Jag hade 60 minuter till mitt förfogande för lektionen 
istället för mina önskade 80 minuter. Därför fick jag hasta igenom de olika momenten och 
lyckades på så sätt få med alla metoder. Min upplevelse är att eleverna trots det skapade sig 
en uppfattning av de olika läsmetoderna vilket visade sig när jag berörde min lektion under 
intervjuerna. För lektionsplanering se bilaga 3. 
 
Anledningen till att jag valde temat fabler och sagor var att jag ville att texten inte skulle 
påverka läsmetoderna. Genom att ta ungefär samma slags texter försökte jag undvika att 
eleverna skulle tycka mer om en metod än den andra på grund av textval. Detta visade sig inte 
hjälpa, se avsnittet reliabilitet i diskussionen. 
 
Den kvalitativa intervjun 
Trost (2005) menar att i en kvalitativ intervju försöker vi förstå människors sätt att reagera, 
resonera och hitta mönster. Istället för att analysera relationer mellan människor, analyserar vi 
relationer mellan variabler. Trost (2005) menar att syftet med att genomföra en intervju är att 
få fram respondentens känslor, tankesätt och sätt att bete sig. Vidare anser Trost (2005) att en 
kvalitativ intervju har en hög grad av strukturering men låg grad av standardisering. Hög 
strukturering innebär att man vet vad man vill fråga och rör sig inom det ämne man ska prata 
om. Patel & Davidsson (2003) menar att strukturering innebär i vilken grad intervjupersonen 
får ett eget svarsutrymme. I en intervju med hög strukturering finns således ett antal svar som 
man kan förvänta sig av den intervjuade. Därför menar Patel & Davidsson (2003) att även vid 
kvalitativa intervjuer kan struktureringen även vara låg, dvs. att den intervjuade får tolka 
frågorna fritt utan förbestämda svarsalternativ t ex genom öppna frågor. Enligt Trost (2005) 
innebär låg standardisering att man inte tar frågorna i en viss ordning, inte har färdigt 
formulerade följdfrågor utan anpassar sig efter hur samtalet utvecklas. Svensson & Starrin 
(1996) menar att intervjuaren inte kan veta vilka frågor som är viktiga och formulerar dem 
därför allt eftersom. Min intervju fick låg standardisering och mitt mål var att få hög 
strukturering. Jag har haft en mall med några ämnesrubriker och tillhörande 
orienteringsfrågor. Några ämnesrubriker jag valt att utgå ifrån är: elevens läsning, enskild 
läsning och högläsning, medan några frågor är öppna frågor som syftar direkt på elevernas 
upplevelser av läsning i olika situationer: När är det roligt att läsa? Har du något exempel på 
när det var kul/tråkigt? För samtliga ämnesrubriker och frågor, se bilaga 4. Anledningen att 
jag hade många färdigformulerade frågor var att jag skulle ha några riktlinjer som skulle 
fungera som ett stöd under intervjun. Dessa kunde jag utgå ifrån och komma tillbaka till. 
Frågorna fungerade inte som ett obligatorium, utan fick jag svar på dem på annat sätt ställde 
jag dem aldrig. Jag ställde frågorna inte nödvändigtvis i ordning förutom att jag började alla 
intervjuer med samma fråga. Frågan var en första på frågepappret som var en fråga om vad 
eleverna tyckte om att läsa böcker och berättelser.  
 
Urvalet 
Innan jag kunde genomföra mina intervjuer behövde jag göra två olika slags urval. Ett urval 
var valet av skola och klass och det andra urvalet var valet av fyra elever som jag skulle 
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intervjua.  Läraren och klassen hade jag mött under en tidigare praktik där jag fått ett bra 
förhållande till både elever och lärare. Jag hade fått uppfattningen av att elever från denna 
klass var nyfikna och vågade dela med sig av sina synpunkter. Genom mina tidigare kontakter 
trodde jag att det skulle bidra till att eleverna i klassen vågade öppna sig mer till mig jämfört 
med en klass jag inte kände så bra. Jag valde att intervjua fyra elever i denna klass. Trost 
(2005) menar att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att man når en stor variation av olika 
människor. Olika källor visar att detta inte innebär att man behöver många intervjuer. Nyberg 
(2000) anger att antalet intervjuer bör vara minst tio stycken. Trost (2005) anser däremot att 
det kan räcka med fyra intervjuer då ett större material blir oöversiktligt. Jag tycker också att 
fyra intervjuer är lagom om man går på djupet och hittar elevernas tankar kring vad som gör 
att de blir motiverade. Jag har valt att intervjua fyra elever som är olika duktiga på att läsa och 
tycker att läsning är olika roligt. Här frågade jag klassläraren om råd och på så sätt blev 
urvalet selektivt. De utvalda eleverna skulle vara så pass öppna så att jag kunde räkna med att 
få längre svar av dem. Här hade jag den fördelen att jag hade haft praktik i klassen före och 
visste själv ungefär vilka som skulle vara öppna mot mig. Klassläraren tipsade mig om tre 
flickor i klassen och en pojke så att jag skulle få spridda svar. Jag benämner eleverna med 
siffror och i examensarbetet hänvisar jag det eleven har sagt genom att sätta elevens 
respektive förkortning i parantes, t ex (e1) för elev 1. 
 
Elev 1 går i årskurs 4 och klassläraren anser att elev 1 har svårt för att läsa men börjar bli 
bättre. På grund av sina svårigheter bedömer läraren att elev 1 inte tycker om att läsa så 
mycket.  
 
Elev 2 går i årskurs 3 och läraren bedömer att eleven är en medelgod läsare och 
medelintresserad av läsning.  
 
Elev 3 går i årskurs 3 och klassläraren säger att eleven har svårt för att läsa. Läraren tror att 
eleven inte tycker att det är roligt att läsa.  
 
Elev 4 går i årskurs 4. Läraren bedömer att eleven har lätt för att läsa och tycker att det är 
roligt att läsa.  
 
Enligt de råd jag fick av klassläraren valde jag dessa fyra elever att basera min kvalitativa 
intervju på.  
 
Genomförande av intervjun 
Intervjuerna ville jag genomföra så fort som möjligt efter lektionen. Detta för att eleverna 
skulle komma ihåg sina känslor kring läsning som de fått under läslektionen. Eleverna 
intervjuades var för sig och varje intervju blev mellan 20 och 30 minuter lång. Intervjuerna 
var kvalitativa djupintervjuer och de ägde rum vid olika tillfällen efter lektionen. Elev 1 blev 
intervjuad dagen efter lektionen i klassens klassrum. Elev 2 intervjuades två dagar efter 
lektionen i klassrummet bredvid elevens klassrum. Elev 3 intervjuades i klassrummet bredvid 
elevens klassrum och intervjuades två dagar efter lektionen. Elev 4 blev intervjuad i grupp-
rummet bredvid klassrummet veckan efter lektionen.  
 
Innan intervjun började berättade jag om vad intervjun skulle handla och varför jag gjorde 
den, vilket Doverborg & Pramling (1995) anser vara viktigt att man gör. Därefter började jag 
med att fråga varje elev om vad den tyckte om att läsa, hur mycket eleven läser samt när det 
är roligt och tråkigt att läsa. Jag var ute efter metoder och elevens känslor kring dem, inte 
vilka slags texter som var roliga. Härefter gick jag in på mina fem nämnda läsmetoder, dvs. 
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enskild läsning, läsning i par, läsning i grupp, högläsning och lässamtal. Jag frågade eleven 
hur den upplevde dessa lästillfällen och när den inte kom på något svar hänvisade jag till min 
lektion eller det klassläraren hade berättat att de hade arbetat med. Frågorna jag ställde 
försökte jag formulera som öppna frågor för att inte styra intervjun för mycket. Jag ställde 
följdfrågor tills den intervjuade inte hade något mer att säga. Detta är något som Svenning 
(2003) menar är karakteriserande för en djupintervju. För elevernas svar se resultat. 
 
Vid sidan om mitt frågeblad hade jag ett anteckningsblock så att jag, ifall jag märkte några 
kroppsliga känslouttryck hos barnet, kunde anteckna dem. Svensson & Starrin (1996) menar 
att det är viktigt att anteckna gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Jag försökte vidare låta 
eleverna berätta så mycket som möjligt fritt och ställa frågor kring det de var villiga att prata 
om. Mishler (1991) menar att det för en bra intervju krävs att intervjuaren stärker 
respondentens kontroll över intervjun för då öppnar sig respondenten och vågar berätta 
historier. Svensson & Starrin (1996) anser att i den kvalitativa intervjun beror informationen 
man får på hur den intervjuade och respondenten samspelar med varandra menar. 
Orienteringsfrågorna och de löpande frågorna under intervjun formulerade jag på bland annat 
två olika sätt. Av Spradleys (1979) deskriptiva frågor hade jag mest använt mig av 
exempelfrågor, t.ex. " Kan du ge något exempel på när det var riktigt roligt att läsa?" (till e1) 
När respondenten skulle beskriva ett exempel och inte kom på något försökte jag hänvisa till 
min lektion. Svensson & Starrin (1996) menar att bl. a. en särskilt betydelsefull öppen fråga 
vid kvalitativa intervjuer är när intervjuaren frågar efter den personliga upplevelsen av en 
händelse t ex "Hur känns det när någon läser högt?" (till e3)  
 
Jag anser att intervju är en lämpig form för att ta reda på vad elever tycker eftersom man då 
kan ställa följdfrågor och det ges tillfälle att få djupare svar på de frågeställningar man har. 
Jag använde mig av en bandspelare då Svenning (2003) anser att man inte hinner skriva ned 
intervjun samtidigt som den genomförs. Det blev på så sätt också lättare för mig att fokusera 
på vad eleverna sade än om jag hade varit tvungen att anteckna hela intervjun. Dessutom 
mindes jag i större grad med hjälp av att lyssna på bandet efteråt vad som hade sagts. Alla 
elever gav sitt tillstånd till att spelas in på band. 
 
Då eleverna gjorde intervjun under sin fritid innebar detta även att jag inte kunde hålla min 
intervju längre än maximal 30 minuter då eleverna sedan ville gå hem. Doverborg & Pramling 
(1995) anser att det är viktigt att man har tillräcklig med tid för intervjun så att intervjuaren 
inte behövde känna sig stressad och skynda på barnet.  
 
Doverborg & Pramling (1995) menar att barn är följsamma när de talar med vuxna och 
försöker lista ut vad den vuxne vill ha reda på. I intervjuerna med två elever (e2,3) upplevde 
jag sådana moment och då försökte jag fråga djupare kring hur de tänkte när de svarade så att 
de fick möjlighet att tänka efter.  
 
Etiska överväganden 
Enligt Kvale (1997) finns det sju olika etiska frågor man måste ta hänsyn till under 
forskningsprocessen. Bland annat ska insamlat material hållas konfidentiellt under såväl 
utskriftsstadiet och vid rapportering. I mina utskrifter och vid den slutgiltiga rapporteringen 
har samtliga namn tagits bort och ersatts med elev och dess respektive nummer. Vidare har 
jag inte skrivit ut vilket kön det är på eleverna för att det annars skulle ha varit för enkelt för 
de som känner klassen att lista ut vem som sade vad. Jag hoppas på så sätt att det är enbart jag 
som kommer att veta vem av de intervjuade som sagt vad.  
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För att vara säker på att jag återger det eleverna har sagt och inte egna tolkningar, har jag 
försökt att skriva av intervjun från det inspelade bandet och sedan återgett fakta och citat i 
uppsatsen istället för att göra sammanfattningar. För att vara säker på att jag har tolkat det 
läraren vid kartläggningen har sagt korrekt har jag skickat min sammanfattning till henne och 
hon har intygat att kartläggningen är korrekt.  
 
Innan intervjun frågade jag de intervjuade om tillstånd. Detta är något Svenning (2003) anser 
vara viktig. Jag frågade även elevernas föräldrar om tillstånd i förväg. Brevet hem gavs till de 
fyra utvalda eleverna en dag före lektionen. Då jag bara fick tre svar tillbaka och en elev 
påstod att eleven inte fått något brev hem, ringde jag dennes föräldrar och frågade om tillstånd 
pga. tidsbrist. Då berättade jag enbart varför jag skulle göra intervjun och vem jag var. I 
brevet hem försäkrade jag också barnets anonymitet. Kvale (1997) menar att det är viktigt att 
säkra den intervjuades konfidentialitet före intervjun. För att se brevet hem se bilaga 2.  
 
Databearbetningsmetod 
Efter varje intervju förde jag anteckningar kring intervjun så som på vilken plats och tid 
intervjun genomförts, hur jag hade tyckt att intervjun gått samt hur jag uppfattade att eleven 
hade förhållit sig till intervjusituationen. Anledningen till att jag förde anteckningar var för att 
kunna diskutera senare om hur tillförlitligt intervjun hade varit. Jag lyssnade igenom intervjun 
samma dag som intervjun skett eller under följande dag och försökte skriva ned intervjun ord 
för ord. Vissa delar sammanfattade jag, t ex sådant som jag bedömde som oväsentlig för min 
undersökning. Därefter sammanfattade jag hela intervjun under de relevanta rubrikerna i min 
lista över frågeområden. När en av intervjuerna spelades in var mikrofonen långt borta från 
eleven och eleven talade tystare än övriga elever. Därför var det ibland mycket svårt att höra 
vad eleven sade. Av den anledningen återfinns inga citat av den intervjun i uppsatsen vilket 
jag tycker är synd då läsarens möjlighet till egna tolkningar begränsas. Med hjälp av det 
inspelade materialet och mitt minne har jag dock kunnat återge intervjuns innehåll och 
presenterat elevens svar och synpunkter, även om jag inte kan återge dem ord för ord.  
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Resultat 
I mitt resultat har jag valt att presentera sådant som är av relevans för mina frågeställningar. 
Således tar jag upp de fem utvalda metoderna, alternativa metoder samt andra faktorer som 
framkom som betydelsefulla under intervjuerna. Därunder faller bland annat elevernas tankar 
kring biblioteket vilket presenteras i det första avsnittet.  
 
Elevens läsning 
Jag inledde min intervju med att fråga vad eleverna tyckte om att läsa. Två elever tyckte att 
det var kul att läsa, medan en elev uttryckte läsning som "jätte roligt" (e3) och en annan sade 
"jag tycker att det är ganska kul, men inte jätte kul." (e1). 
 
En avgörande faktor för att läsning skulle bli ett nöje var valet av boken. Eleverna tyckte att 
boken skulle vara "bra" (e1,3), "spännande" (e3) och att man skulle vara intresserad av den 
(e3). En elev framhävde även att man skulle "känna för att läsa" (e3). Vidare var det viktigt att 
man fick välja boken själv (e1,2, 4). Två elever (e1, 3) ansåg det vara kul när man läste tyst 
och fick jobba med en bokhylla, se avsnittet alternativa metoder. Två elever (e1, 4) ansåg att 
det var roligare att läsa än att jobba i matteboken. Om hur det kändes att läsa en riktig bra bok 
uttryckte sig en elev (e1) att "Det känns som om man inte vill sluta, bara läsa mer". 
 
Tre elever (e1,2,3) yttrade sig positivt om besök på biblioteket varav bara en (e3) gick till 
biblioteket "ofta". Eleven berättade: "Det finns så mycket att välja på så att man vet inte 
riktigt vad man ska välja" (e3) En elev (e1) som tyckte om att gå till biblioteket men sällan 
gick dit berättade att den fick böcker av sina föräldrar, föräldrarnas gamla böcker, föräldrarna 
köpte böcker när det var rea eller gav böcker i födelsedagspresenter. Eleven (e4) som inte 
uttalade sig om sina upplevelser av biblioteket berättade att föräldrarna köpte böcker åt eleven 
vid födelsedagar eller vid annat tillfälle köpte en bok som eleven önskat sig. Samma elev kom 
med förslag på hur man skulle kunna utnyttja biblioteket, se avsnittet alternativa metoder. 
 
Under intervjuerna kom det fram att läsning kunde konkurrera med andra intressen. Två av 
eleverna menade att det var tråkigt att läsa på sin fritid under dagtid när man kunde vara med 
kompisar eller spela på datorn (e1,4). En elev (e1) tyckte att det var tråkigt att läsa när 
inledningen uppfattades som "så lång" och när någon annan bestämt vilken bok som skulle 
läsas. Som exempel berättade eleven om läshemläxan de haft där läraren valt text, något 
eleven inte uppskattat. Så här säger samma elev om när läsning blir tråkigt: "När det inte 
händer något i boken, om man inte läser och, det känns som om man inte läser för sin egen 
skull när det är någon annan som valt ut en bok åt en själv, då blir det som inte min smak att 
läsa" (e1). 
 
En elev (e4) ur klassen hade gått i en annan skola tidigare där eleven hade fått läsa en kvart 
med föräldrarna som hemläxa. Detta upplevde denna elev som tråkigt. En elev (e3) tyckte att 
det var tråkigt att läsa när man skulle läsa men inte kände för det och en annan elev (e2) 
skildrade läsning som jobbig när man hade sprungit på rasten och var trött.  
 
Jag frågade eleverna om vad som skulle få dem att läsa mer. Två av eleverna lyfte fram vikten 
av tillgång på böcker och lästillfällenas betydelse. En elev sade: "Att man läser mer och får 
mer flyt". Denna elev (e1) hade inte tyckt om läsning förut och förklarade att det hade 
ändrats: "För att vi läser mer i skolan och då har det blivit roligare och roligare för att man får 
mer flyt". Nedan följer fler citat som var svar på frågan vad som skulle bidra eleven till att 
läsa mer. "Läsa en bok som jag aldrig läst förr som är jätte, jätte bra." (e3) och "Om man får 
jätte mycket böcker som man aldrig har läst förr då har man jätte mycket att läsa och då sätter 
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man igång att läsa jätte mycket. Då är det kul" (e3). En elev (e4) berättade att eleven skulle 
läsa mer om de var tvungna att läsa en halv timme hemma varje dag. 
 
Enskild läsning 
Den läsmetoden som tre av fyra elever tyckte bäst om var att läsa enskilt. Den fjärde eleven 
(e2) tyckte att det ibland var roligt med enskild läsning medan det vid vissa tillfällen var 
roligare att läsa i par. Ett argument för tyst läsning var att det gick snabbare att läsa själv än 
när man läste tillsammans (e4). Samma elev (e4) berättade att det inte alltid var lugnt vid tyst 
läsning i klassrummet. Eleven tyckte att det var acceptabelt ifall två i klassen pratade med 
varandra om boken de höll på att läsa. En annan elev (e2) fann lästillfällen där det inte var tyst 
störande, för elevens förslag, se avsnittet alternativa metoder. En elev (e1) menade att det 
kunde vara jobbigt att läsa i tystläsningsboken av en annan anledning. "Det kan vara lite 
jobbigt om den andra är lite bättre att läsa för sig själv och sen kommer den före." (e1). 
 
Om eleverna fick bestämma hur de skulle jobba med tyst läsning skulle en elev (e2) vilja ha 
tyst läsning fyra gånger i veckan under skoltid. En annan elev (e3) sade att efter att man läst 
boken skulle man skriva ned det man mindes för att sedan återberätta det. Eleven (s4) som 
hade gått i en annan skola tidigare menade att de där hade fått läsläxa varje dag och det 
uppskattade eleven, se avsnittet alternativa metoder. Denna elev tyckte att det var ansträng-
ande att skriva bokrecensioner utan föredrog att använda tiden till att läsa en ny bok istället. 
En annan elev (e1) menade att det var "jobbigt" att skriva ett eget slut på en bok som de hade 
fått göra.  
 
Par- och gruppläsning 
Det fanns ingen gemensam åsikt kring om eleverna föredrog par eller gruppläsning. Två 
elever (e1,3) föredrog att läsa i par. En elev (e4) tyckte inte att det spelade någon roll medan 
den sista eleven (e2) föredrog att läsa i storgrupp. Det kom fram genom tre av eleverna 
(e1,2,3) att de kändes "pirrigt" eller att eleverna blev nervösa när de läste högt för klassen, se 
följande citat: "Lite pirrigt, för tänk om man läser fel" (e1). Vidare sade samma elev angående 
parläsning: "Det tycker jag är ganska bra. Då blir det inte lika pirrigt och man tränar på att 
läsa högt med kompisar". Vidare belyste eleven en annan sida av parläsningen: "Det är bra för 
då slipper man läsa allting själv". 
 
En annan elevs svar visar på skillnader mellan att läsa i skolan med klassen och läraren och att 
läsa hemma med familjen. "...om man läser för läraren om man då läser fel då blir man så 
himla stressad." (e2). Om att läsa för familjen sade eleven: "det känns bättre än än att läsa för 
hela klassen för då känner man dem så mycket bättre och det gör inget om man läser fel".  
 
Den tredje eleven belyste ens egen högläsningsförmågas betydelse för viljan att läsa högt för 
någon annan. Eleven berättade följande: " När jag läser så hära högt då tycker jag, då kan jag 
inte läsa lika bra som när jag läser tyst, då fastnar jag på nånting liksom." (e3). En elev (e4) 
yppade att det kändes bekvämt att läsa inför klassen men att det skulle kännas pirrigt att läsa 
inför hela Globen. 
 
Samtliga elever läste högt för någon i familjen ibland och de tyckte att det kändes bra. 
Kvantiteten av det som skulle läsas i par var att läsa ett stycke eller en sida var. En elev (e4) 
tyckte att när man läste i grupp skulle man läsa ett längre stycke var för om man läste ett kort 
stycke eller bara några meningar var skulle det ta så lång tid. Eleverna ansåg att när man 
skulle läsa skulle detta ske turvis. Två av fyra elever (e2,4) berättade att de oftast fick läsa 



22  

faktaböcker högt i par eller grupp vilket de tyckte var synd. En av dessa två elever (e2) 
uttryckte en önskan om att läsa humorböcker.  
 
Om eleverna fick välja mellan att läsa högt eller få lyssna på hur någon annan läste högt 
skulle en elev (e4) vilja läsa högt inför hela klassen, en elev (e1) skulle vilja läsa högt om det 
enbart var inför en annan person och två elever (e2,3) skulle föredra att lyssna på högläsning. 
I det följande avsnittet presenteras elevernas tankar kring när någon annan läser högt för dem. 
 
Högläsning 
Eleverna tyckte att högläsning var "roligt" (e3), "bra" (e1), "ganska kul" (e2) och "ibland 
jobbigt" (e4). En elev sade följande: "Det är lite skönt för att då får man vila huvudet när man 
tänker. För annars tänker man ju hela tiden" (e1). En annan elev kände ett behov av att rita 
samtidigt som eleven lyssnade för att kunna koncentrera sig. Eleven sade: "Det är roligast när 
man sitter och ritar för annars vad heter det då hör man inte och somnar nästan " (e2). En elev 
(e3) tyckte att det var roligt med högläsning för att läraren läste längre berättelser än de eleven 
själv läste. Samtidigt tyckte eleven att det var tråkigt om boken var dålig. 
 
Det eleverna ansåg var viktigt för att en högläsningssituation skulle bli roligt var att 
högläsaren skulle kunna leva sig in i boken och läsa "i lagom takt" (e1). En elev (e4) 
förklarade att en bra högläsare skulle prata högt och tydligt, titta upp och inte ha boken rakt 
framför sig. Vidare ansåg eleven att det kunde vara jobbigt att lyssna på någon som "hackar". 
På frågan om vilka personer eleverna föredrog som skulle läsa högt för dem var åsikterna 
splittrade. En elev (e2) ansåg att föräldrarna inte kunde förmedla lika mycket inlevelse medan 
en lässtund med föräldrar uppskattades av en annan elev (e3) som ansåg att dennes föräldrar 
var bäst på att läsa och att det var roligt och mysigt när de läste tillsammans. Övriga elever 
(e1,4) tyckte inte att det spelade någon roll vem som läste högt för dem. 
 
Eleverna gav förslag på hur man skulle kunna bearbeta högläsningsboken på olika sätt. En 
elev (e3) skulle helst vilja skriva om högläsningsboken efter att man hade läst ut den och en 
annan elev (e2) ville skriva en bokrecension. En av eleverna (e4) menade att man kunde 
arbeta med ett stycke ur boken och rita en bild från en scen i boken. Bilderna skulle sedan 
hängas upp i klassrummet.  
 
Lässamtal 
Ingen av eleverna såg lässamtal som ett naturligt inslag vid tyst läsning hemma. Några elever 
(e3,4) menade att de kunde berätta för sina föräldrar eller kompisar om de hade läst en riktig 
bra bok. En elev (e1) tyckte att det kändes jobbigt att ha lässamtal när man var stressad av 
andra skolarbeten som skulle hinnas göras. Eleven ansåg att lässamtal kunde vara roligt "om 
man har något tråkigt framför sig" (e1). En elev förde fram att det var tråkigt att samtala om 
fakta. "Jag tycker det är det är ganska tråkigt ibland, men vad heter det. Jag tycker det är roligt 
att prata, att prata om när det är att prata om recension om en bok men inte om fakta det är så 
tråkigt att prata om det" (e2). Vidare kunde lässamtal upplevas som svårt om man hörde en 
text för första gången, se följande citat: "Det är kul, det är om det är en saga som man redan 
har hört är det lätt. Om man har man inte hört den förr är det svårare för att man glömmer lite 
snabbare." (e3). Vidare menade denna elev (e3) att lässamtal inte var kul när man inte mindes 
vad boken handlade om. Om man skulle prata om boken i hela klassen skulle eleven (e3) vilja 
att man sade en sak var om det man mindes om boken. En elev (e2) tyckte att man skulle 
prata två och två. Ett annat förslag från en elev (e4) var att man kunde läsa i smågrupper. Det 
skulle vara roligt för att det inte skulle ta så lång tid och alla hade tid att prata.  
 



23  

Alternativa metoder 
Jag använde mig av fyra olika exempel som jag hade hittat på för alternativa metoder, dessa 
var utställning, bokcafe, belöning och tävling. Dessa metoder har jag blivit inspirerad till 
genom min utbildning och de praktiker jag har varit på. Jag fick mycket spridda svar på vad 
eleverna upplevde som roligt.  
 
Att ha en utställningen förklarade jag som att man ritar bilder till en bok och skriver korta 
texter om boken på en plansch som man hängde upp i klassrummet eller i korridoren. Detta 
uppskattades av en elev (e2), medan en tyckte det var överdrivet (e4), en var ointresserad (e1) 
och en tyckte att det räckte att ha den en gång om året (e3). Bokcaféet var en ny term för 
eleverna och jag försökte förklara att det i princip var att man berättade om boken man hade 
läst medan man fikade. Alla elever ansåg att det skulle vara kul att fika, trots det ansåg en elev 
(e1) att "Det kanske inte är riktigt något för mig", en elev (e2) var positivt inställd, en elev 
(e3) skulle önska sig ett bokcafe per vecka medan en elev (e4) ansåg att ett bokcafe var 
"konstigt" och skulle därför inte vilja ha det. 
 
Två elever var positivt inställda till att läsa mer om de erhöll en belöning. Med belöning 
menade jag en yttre förstärkning i from av något materiellt. En elev (e2) föreslog att sluta 20 
minuter tidigare och en annan elev (e4) önskade sig att få spela mer dataspel hemma. Två 
elever (e1,3) var inte intresserade och en av dem yttrade denna förklaring: "Nej. (Bestämd) 
Jag vill ju mer läsa det jag själv har valt." (e1). 
 
Att ha en tävling i läsning var två elever positiva till. Med tävling avsåg jag att eleverna kunde 
tävla om vem som läste flest sidor eller böcker på en begränsad tid. En av dessa elever (e3) 
ansåg att det skulle vara "kul" och tävlingen skulle gå ut på att man kunde säga att "den som 
läser mest böcker på den här veckan den är bäst på att läsa". Den andra eleven (e4) skulle 
också tycka att det vore kul med en tävling i klassen och om eleven skulle vinna ett pris skulle 
den vilja vinna en påse med godis. Två elever ställde sig negativa till att ha en tävling i 
klassen. Nedan följer deras argument. Två kommentarer jag fick var: "Nej, då blir det mer 
stressigt" (e1) och "Nä, det kanske det är inte så kul för det är inte så kul för dem som läser 
lite långsammare för då kanske de bli lite ledsen för att för att de ligger efter" (e2). 
 
Eleverna kom även med egna förslag för på vilket sätt man kunde arbeta så att de skulle bli 
motiverade till att läsa. Två av eleverna (e1,3) ansåg att det var ett bra arbetssätt att jobba med 
en "bokhylla" och "bokryggar". Detta innebar att man hade en remsa (en bokrygg), som 
representerade en bok man hade läst, som man klistrade på en stor plansch- den gemensamma 
bokhyllan. På bokryggen skrev den som läst boken, bokens titel, författare samt hur många 
stjärnor, dvs. vilket betyg, man tyckte att boken var värd. Före sommarlovet räknade man hur 
många böcker man hade läst och eleverna kunde gå till bokhyllan och titta efter vilka böcker 
som hade fått många stjärnor.  
 
Ett annat förslag (e2) var att man vid tyst läsning fick läsa fyra i ett eget rum så att det skulle 
bli tyst under lässtunden. En elev (e4) värderade den regelbundna läsläxan de hade haft i 
elevens förra skola där man skulle läsa 30 minuter per dag och skriva upp datumet för 
lästillfället samt hur många sidor man hade läst. Eleven önskade att de skulle ha en sådan 
läsläxa i den nuvarande klassen. Vidare konstaterade eleven att 30 minuter gick så fort.  
Ytterligare en metod som samma elev (e4) hänvisade till, som en motivationshöjande faktor 
för läsningen, var att man skulle gå i par till biblioteket och välja en valfri bok som sedan 
skulle läsas i par i skolan. Då skulle man välja en bok som båda tyckte om. 
 



24  

Resultatsammanfattning 
Min intervju visade att de flesta eleverna förutom en tyckte att läsning var roligt. De 
faktorerna som lyftes fram som viktiga var att man fick välja boken själv, att det fanns ett 
stort utbud av böcker och att man skulle ha flyt i sin läsning. Vidare sade även en elev att 
läshemläxa skulle få eleven att läsa mer. Alla elever i min studie förutom en var positiva 
inställda till att gå och besöka biblioteket. Studien visade också att eleverna gick dit på sin 
fritid mycket sällan. Genom min intervju fick jag reda på att läsning kunde konkurrera med 
elevernas fritidsintressen. Om enskild läsning som uppskattades mest, sade en elev att eleven 
tyckte bäst om den för att det gick snabbare att läsa själv. En viktig faktor vid enskild läsning 
var att man skulle kunna sitta ostört. Läsning i par och grupp kunde upplevas som pirrigt och 
det var viktigt att man läste med personer man kände. Vid högläsning behövde en elev rita 
samtidigt för att kunna koncentrera sig medan en annan behövde sitta stilla för att kunna 
lyssna. En elev påpekade att eleven kunde ta del av berättelser eleven inte kunde läsa själv än. 
Lässamtal sågs inte som ett naturligt inslag hemma utan något man bara gör i skolan. För en 
elev var det viktigt att eleven hade hört berättelsen en gång förut för att kunna samtala om 
den. En faktor som lyftes fram under intervjuerna var att eleverna uppskattade skönlitterära 
texter mer än faktaböcker. Av de alternativa metoderna lyfte eleverna fram bokhyllan som ett 
motivationshöjande arbetssätt. Tävling och belöning uppskattades av hälften av eleverna. 
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Diskussion 
Min diskussion inleds med en diskussion kring min studies reliabilitet, dvs. tillförlitlighet för 
att sedan granska validiteten, dvs. studiens giltighet. Därefter diskuteras det vad mitt resultat 
visar med hänsyn till den tidigare forskningen. 
 
Metoddiskussion  
Begreppen som validitet och reliabilitet skiljer sig åt mellan olika forskare. Enligt Trost 
(2005) innebär validitet att man mäter det som man vill mäta och använder rätt instrument 
eller frågor. Reliabilitet anser Trost (2005) är inte lika aktuell inom en kvalitativ studie 
jämfört med en kvantitativ studie. Han menar att människan är för deltagande i en intervju för 
att man ska kunna få samma svar på frågor om man skulle ställa dem vid olika tillfällen. Om 
man skulle göra om intervjuerna vid ett senare tillfälle menar Denscombe (2009) att det i 
princip är omöjligt att kopiera den sociala miljön. Patel & Davidsson (2003) menar att 
reliabilitet och validitet får en annan betydelse i  kvalitativa studier än i kvantitativa studier. 
Reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet  och de är så sammanflätande att en del 
forskare enbart talar om validitet. Validitet enligt Patel & Davidsson (2003) täcker hela 
forskningsprocessen och innebär att lyckas "upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur". I metoddiskussionen 
kommer jag att diskutera hela forskningsprocessen förutom resultatet som presenteras i 
resultatdiskussionen. 
 
Min litteraturinhämtning fungerade bra och jag anser mig ha granskat mitt ämne från olika 
synvinklar för att få en helhetstäckande bild av tidigare forskning och teorier. Det har forskats 
mycket inom områden som vilka faktorer som spelar in när man motiverar barn och kring 
metoder som högläsning och boksamtal. Däremot hittade jag mindre tidigare forskning om 
par och gruppläsning. Detta område har för mig därför varit särskilt intressant att få svar på 
under min intervju. Hur pass tillförlitligt mitt resultat är vad gäller par- och gruppläsningen är 
svårt att bedöma, då det inte går att jämföra med tidigare resultat.  
 
Andra faktorer där man kan diskutera tillförlitligheten är: val av texter under lektionen, 
urvalet av intervjupersoner och intervjuns tidsåtgång. Under min intervju frågade jag en elev 
om vilket moment i min lektion som eleven tyckte bäst om. Elevens svar visade att det som 
eleven tyckte hade varit det roligaste momentet baserade sig i första hand på den specifika 
sagan som skulle bearbetas, inte själva metoden. Detta visar att det är svårt att, trots mina 
försök till att ha texter som liknar varandra, granska metoder självständigt och oberoende av 
andra faktorer. Om man skulle göra om denna studie med andra sagor hade denna elev kanske 
svarat annorlunda på vad som var den roligaste delen av lektionen. Vad gäller mitt urval av 
intervjupersoner hade jag som önskemål att få en jämn könsfördelning för att eventuellt 
upptäcka fler synvinklar. Vidare upplevde jag det som svårt att få tid för intervjuerna. Det 
slutade med att jag fick fråga eleverna om de gick med på att bli intervjuade efter lektionstid. 
För samtliga gick det bra men med den följden att alla inte kunde intervjuas under samma dag 
som lektionen och inte dagen efter heller. Sista intervjun fick således ske fem dagar efter 
lektionen. Mitt önskemål hade varit att ha intervjuerna så snabbt som möjligt efter lektionen 
för att eleverna skulle komma ihåg sina känslor kring läsupplevelserna. Detta blev nu bara 
delvis uppfyllt. Min upplevelse var att jag ville ta reda på för mycket för att jag skulle få ett 
djup på varje fråga när jag bara hade ungefär en halv timme på mig. Helst skulle jag ha velat 
dela upp intervjun i två tillfällen men att få den tiden från lektionerna var inte möjligt och jag 
ville inte ta mer tid av elevernas fritid. För att höja kvaliteten på min intervju hade jag i 
efterhand önskat mig att jag valt ett mindre område att intervjua om alternativt mer intervjutid 
till förfogande. Genom mer intervjutid eller en begränsning av forskningsområdet hade jag 
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kunnat erhålla ett djupare resultat. Fler synvinklar och ett djupare resultat skulle ha bidragit 
till ett arbete där möjligtvis vissa avsnitt av min diskussion hade fått ett annan fokus. 
 
Det som jag tycker kan påverka resultatets validitet är elevernas uppriktighet vid intervjuerna 
och lärarens kännedom om sina elever. Vid kartläggning med läraren fick jag olika svar kring 
vad läraren trodde att eleverna ansåg om läsning och vad eleverna sade att de tyckte om 
läsning. En elev (e3) som läraren beskrev som någon som upplevde läsning mindre lustfylld, 
sade under min intervju att läsning var "jätte roligt" och genom hela intervjun försökte eleven 
om och om igen beskriva läsning som något positivt. Detta tycker jag visar att det är ytterst 
svårt att ta reda på vad som verkligen motiverar en individ. Det som kan ha påverkat elevens 
svar på frågan är positiva upplevelser precis innan intervjun eller att eleven tänker på ett visst 
lästillfälle. Då jag hade hållit i en lektion om läsning innan kan även detta påverkat elevens 
svar när det var jag som intervjuade eleven. Vidare kan det även ha berott på att läraren hade 
missbedömt elevens inställning till läsning. Läraren hade också berättat att de hade ett 
månadskalas efter arbetet med bokhyllan, något som visade sig under min intervju att 
eleverna inte kopplade ihop med varandra. Eleverna berättade att ett månadskalas var när alla 
barns födelsedagar firades. Denna skillnad kan bero på att det var ett tag sedan eleverna hade 
arbetat med bokhyllan och att de därför inte kom ihåg att månadskalaset hade en annan 
funktion förut. Vidare kan skillnaden också bero på att eleverna inte kopplade ihop att 
fikastunden som läraren hade kallat för månadskalas hade något med arbetet med bokhyllan 
att göra. Dessa två faktor ska man därför vara uppmärksam på när man läser mitt resultat.  
 
I min intervju försökte jag använda mig av låg standardisering och hög strukturering. 
Struktureringen kändes lite svår att hålla för att det fanns så många frågeområden jag ville ta 
reda på. Under intervjuerna insåg jag att frågepappret blev en aning svåröverskådligt pga. 
antalet frågor. Detta ledde till att jag fick anpassa mina frågor helt och hållet efter situationen. 
Alla elever svarade således inte på samma frågor vilket jag vid sammanställning av resultatet 
fann som frustrerande då det var svårt att jämföra svaren.  
 
För att intervjuerna skulle få en så bra validitet som möjligt använde jag mig av en 
bandspelare som jag testade före första intervjun då jag bedömde avståndet för hur nära man 
skulle sitta och hur högt man skulle prata. Mina förberedelser ledde till att användandet av 
bandspelaren fortlöpte oklanderligt förutom vid den intervjun då mikrofonen var för långt 
borta från den intervjuade. Doverborg & Pramling (1995) menar att det är viktigt att en 
intervju är inspelad och att intervjuaren ska vara bekant med bandspelaren för att inte missa 
viktig information och göra sig en egen tolkning. 
 
Min upplevelse av intervjusituationen var för övrigt bra. Dock blev en av intervjuerna (e4) 
avbruten genom att en annan elev kom in och frågade om intervjun skulle vara färdig snart för 
att eleven skulle följa respondenten hem. För att respondenten åter skulle koncentrera sig på 
intervjun och inte tappa intresset frågade jag denne hur länge till vi kunde fortsätta med 
intervjun. Doverborg & Pramling (1995) tycker att platsen för intervjun ska vara lugn vilket 
den för övrigt också var. 
 
Denscombe (2009) lyfter fram att man till exempel kan kontrollera data med andra källor för 
att få en högre validitet. Detta har jag gjort under min kartläggning av elevernas inställning 
och erfarenhet av läsning i skolan dvs. genom min intervju med klassläraren. Denscombe 
(2009) föreslår att ens utskrift av intervjun ska kontrolleras av den intervjuade. Då detta skulle 
ta för mycket tid av eleverna har jag nöjt mig med att kontrollera att den information jag fick 
genom intervjun med klassläraren var korrekt. Detta gjorde jag genom att få lärarens 
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bekräftelse på min sammanställning av kartläggningen. Vidare menar Denscombe (2009) att 
man ska basera sig på olika intervjuer och inte enbart en, vilket är något jag också har gjort.  
 
Denscombe (2009) anser vidare att det är viktigt att man styrker sin data. Data måste vara 
preciserande, kunna sammankopplas med ämnet, och forskarens inverkan på data måste vara 
opartiskt. För att stärka läsares möjlighet att se objektiviteten och rimligheten i denna studie 
samt kunna dra egna slutsatser har jag presenterat elevernas läsbakgrund så som läraren 
uppfattat den samt utförligt beskrivit i hur intervjuerna gick till. 
 
Trost (2005) skriver att det är viktigt att data från intervjuer blir trovärdiga. Min presentation 
av  resultatet anser jag vara tillförlitligt baserad på intervjuerna då jag valt att presentera det 
som är centralt i min studie, dvs. det som har relevans för mitt syfte och frågeställningarna. I 
resultatet återfinns därför allt material jag kunnat koppla till orden motivation och läsning 
samt det som eleverna delat med sig om tankar och upplevelser kring de fem läsmetoderna. 
Jag har även presenterat samtliga förslag på alternativa läsmetoder som eleverna har kommit 
fram till. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen tar jag förutom de fem utvalda metoderna och alternativa metoderna 
även upp min reflektion kring elevernas syn på biblioteket. Vidare har eleverna under 
resultatet givit exempel på hur de skulle vilja bearbeta det lästa. Detta diskuterar jag i slutet. 
 
Elevernas intresse 
I min litteraturgenomgång finns återkommande inslag om att läsning ska upplevas som 
lustfylld. Detta fastslogs så tidigt som i början av 1900−talet av Ellen Key samt i läroplanerna 
från 1969 och 1994. I vissa skrifter, Lgr 80 och Amborn & Hansson (1998), formulerade man 
även att läsning skulle vara en utlösande faktor till glädje. Om jag jämför elevernas svar på 
hur de upplever läsning får jag främst positiva svar. Faktorer som motiverade eleverna till att 
läsa var att boken som skulle läsas överensstämde med deras smak och att det skulle finnas 
valfrihet. Vidare påpekade en elev vikten av att man ska känna för att läsa. På så sätt är ens 
intresse avgörande för ens motivation för att läsa. Det är både ens intresse för att läsa vid ett 
visst tillfälle samt ens intresse för det som skall läsas som är viktigt. Dessutom skall läsandet 
ske under förutsättning att man får välja boken själv. Stipek (2002) har tidigare beskrivit att 
självbestämmande är något människor drivs av. 
 
Hur man kan motivera eleverna kan man läsa av genom såväl de positiva som de negativa 
faktorerna som eleverna förknippar med läsning. Enligt Smith (2000) är läsning inte roligt när 
det inte känns meningsfull. Eleverna i min undersökning påpekade vikten av en bra bok som 
inte har en lång inledning där det inte händer något. Det kom fram att läslusten kunde bli 
förstörd när läraren hade valt ut en bok. En del elever visade på ointresse att läsa under 
eftermiddagen när kompisar och dataspel fick mer uppmärksamhet än läsning. Guthrie, 
Schafer, Wang & Afflerbach (1995) nämnde att regler kring TV-tittande fick elever att läsa 
oftare. Således kan jag tänka mig att regler som inskränker datoranvändningen också behövs 
för att inte förtränga läsandet. TV-tittande och datorspel kan ofta uppfattas som mindre 
ansträngande och krävande än läsande. Jag tror att avsaknaden av bilder i en skönlitterär bok 
bidrar till detta. Genom TV-tittande och dataspel utmanas ens fantasi inte på samma sätt som 
genom läsning. Ännu en faktor som försvårade elevernas motivation var att läsa direkt efter 
rasten. Detta visar på att ens koncentration för att läsa är mycket viktigt. 
 



28  

Vad är viktigast?  
Det som eleverna upplevde som de viktigaste faktorerna som skulle bidra till att de läste mer 
var tillgången till många böcker, något även Pachtman & Wilson (2006) studie har visat, och 
böcker de inte hade läst förr. Vidare belyste en elev vikten av att man skulle läsa mycket i 
skolan för att få flyt. Detta överensstämde mycket bra med följande citat: “Reading is reading, 
whatever the reading material might be. The more a child reads, the better reader that child 
will become. ” (Rasinski & Padak, 2008, s. 584.) Jag tror att anledningen till att man blir 
bättre på att läsa genom återkommande läsning är att man tillägnar sig ett bättre läsflyt och det 
Gardner (1994) har lyft fram om träningens betydelse för att ett visst beteende ska prestera 
optimalt. 
 
En elev menade att 30 minuter läshemläxa varje dag skulle bidra till mer läsning. Om eleven 
menade att läsläxan skulle bidra till mer läsning utöver hemläxan blev osagt under intervjun. 
Det som detta i huvudsak visar är att eleven har en önskan om att läsa hemma. För denna elev 
konkurrerar dataspel med läsningen på eftermiddagarna. Jag tror att dataspelet är mer 
lockande och därför upplever eleven att läsningen kommer i skymundan vilket eleven tycker 
är synd. På så sätt kan eleven koppla den önskade läshemläxa till en ursäkt eller ett tvång för 
att läsa vilket eleven annars hade valt bort. Detta tror jag inte är en tillfällig observation utan 
jag tror att många elever skulle önska att de läste mer och att de skulle uppskatta läsning mer 
ifall de blev tvungna att läsa en stund varje dag. Detta har bland annat Hemerick (1999) studie 
visat där det istället för enskild läsning var 30 minuters högläsning varje dag som bidrog till 
högre motivation för att läsa. Troligen beror detta på att man vänjer sig vid läsning, blir bättre 
på att läsa eller lyssna, börjar uppskatta det, får önskemål om att det blir fler tillfällen och 
saknar det när det slutar. 
 
Biblioteket 
En elev kom med förslaget om att man kunde utnyttja biblioteket i samband med parläsning, 
se avsnittet alternativa metoder i resultatet. Däremot använde sig denne elev inte av 
biblioteket på sin fritid. Det jag tyckte var väldigt intressant var att konstatera att nästan alla 
elever uttryckte att de uppskattade biblioteket men berättade att de bara gick dit väldigt sällan 
på sin fritid. Jag tror detta kan bero på hur pass mycket föräldrarna till barnen går till 
biblioteket. Enligt det socio-kulturella perspektivet, skriver Säljö (2000), baserar sig vårt 
handlande på våra kulturella och sociala erfarenheter. Om barnet således är vant vid att 
biblioteket upplevs som värdefullt och familjen går dit med barnet regelbundet kommer 
barnet troligen att utveckla samma värderingar och handlingar. Skolan har även en roll i 
samband med ett barns kulturella och sociala erfarenheter då barnen en stor del av dagen 
befinner sig i skolan. På så sätt tycker jag att skolan bör ta initiativet till att gå regelbundet till 
biblioteket, ta hjälp av bibliotekarierna och göra vistelsen intressant. Vidare kan man ge 
hemuppgifter där eleverna kan utnyttja biblioteket. Som tidigare konstaterats är det viktigt att 
väcka intresse genom återkommande inslag av en aktivitet. För att som lärare planera en 
sådan utflykt finns det med säkerhet en hel del motivationshöjande faktorer att tänka igenom 
före. En sådan kan vara att guida eleverna genom biblioteket så de vet vilka slags böcker de 
kan hitta var. På så sätt kan man förebygga en kommentar som denna: "Det finns så mycket 
att välja på så att man vet inte riktigt vad man ska välja". Lindqvist (1999) skriver att enligt 
Vygotskijs tankar om ett barns utvecklingsprocess kan ett barn lära sig mer genom en vuxens 
handledning. Vidare skriver Verhoeven & Snow (2001) att eleverna behöver strategier 
eftersom för många valmöjligheter kan utmynna i förvirring och planlöshet. Ett besök på 
biblioteket, anser jag, ska således mynna ut i att eleverna hittar de böcker de uppskattar.  
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Enskild läsning 
Enligt min intervju är det enskild läsning som är den främsta läsmetoden som eleverna 
uppskattar. Då min intervju endast baserar sig på fyra yttranden kan en sådan slutsats dock ej 
dras. Därför blir det mer intressant att belysa faktorerna till vad det är som motiverar eleverna 
till att läsa tyst. Enligt Säljö (2000) blir man i en tystläsningssituation lämnad med sina egna 
interpretationer och måste försöka förstå författarens budskap själv. Kanske är det den 
individuella utmaningen eller önskemålet att få vara själv en stund som lockar. Under 
intervjun kom det fram att tystläsning gick snabbare än när man läste tillsammans och därför 
var det roligare. Då jag inte fick några andra direkta svar på denna fråga tänker jag jämföra 
nackdelarna med de andra metoderna och på så sätt lista ut vilka positiva faktorer som finns 
hos tystläsningen. Nackdelar hos par- och gruppläsning var rädslan för att läsa fel inför andra 
personer vilket utmynnade som en stressfaktor medan det var besvärligt att lyssna på 
högläsning när läsaren inte hade läsflyt och högläsningsboken var dålig. En klar fördel ser jag 
således med enskild läsning att man kan läsa för sig själv i sin egen takt. Man behöver därför 
inte bevisa för någon annan vilken bra eller mindre bra läsare man är och stressmomentet 
återfinns inte. 
 
Under intervjun kom det även fram nackdelar med tystläsning och dessa berodde främst på 
betingelser i miljön. Eleverna ville främst ha det tyst i klassrummet vid enskild läsning. Flera 
källor menar att koncentrationen är viktigt, såsom Csikszentmihalyi (1990). Vidare menar 
Lindö (1998) att det är klassrumsmiljön som måste arrangeras genom t ex en läsvrå. Intervjun 
visar också att en av de svagare eleverna jämförde sig själv med andra elever under tyst 
läsningstillfällen och upplevde därför läsningstillfället som ansträngande.  
 
Par- och gruppläsning 
Inledningsvis, vad gäller par- och gruppläsning, skulle jag vilja påpeka att då jag hittat mycket 
lite tidigare forskning kring detta område blir min diskussion därför begränsad. Par- och 
gruppläsning, varav främst gruppläsning, upplevdes av de flesta intervjuade som en speciell 
situation när man skulle läsa högt för andra. Vissa elever ansåg att det i skolan var viktigt att 
man läste korrekt vilket bidrog till att de upplevde sig stressade och mindre trygga att läsa 
högt. Intervjun visar att dessa känslor inte fanns när eleven läste högt för familjen för då 
spelade det inte lika stor roll om man läste fel. 
 
Två elever menade att beroende på omständigheter kunde det kännas pirrigt men de var dock 
positivt inställda till att läsa högt för andra personer. En elev menade också att det var roligare 
att läsa högt än att lyssna på andra. Detta visar att eleverna föredrar olika slags lärstilar så som 
Carbo, Dunn & Dunn (1986) beskrivit. Ytterligare en aspekt som kom fram var 
högläsningsförmågan som kunde påverka ens intresse för högläsning. 
 
Högläsning 
Variationen på hur eleverna uppfattade ett högläsningstillfälle var stor. Det som var de 
positiva reaktionerna var att det upplevdes som en stund där man kunde koppla bort övriga 
tankar vilket jag tolkar genom detta citat. En elev tyckte att det var skönt att lyssna på 
högläsning för att eleven då fick vila huvudet och behövde inte tänka på något annat än 
berättelsen som lästes upp. En annan elev menade att det var viktigt att man kunde utföra en 
fysisk aktivitet, dvs. rita, samtidigt som man lyssnade. Dominković (2006) menade att 
högläsningssituationen är ett växelspel mellan barn, lärare och text. I skolan idag, är det 
däremot oftast så att läraren sitter ett stycke ifrån eleverna och eleverna bläddrar sällan i 
lärarens högläsningsbok har jag upplevt. Detta kan jag tänka mig upplevs som ett problem för 
många barn som behöver närhet och göra något fysiskt för att kunna koncentrera sig. De två 
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ovannämnda eleverna verkar uppskatta högläsning på olika sätt och kan behöva olika 
förutsättningar för en högläsningsstund. 
 
Vidare visade min intervju att en högläsningssituation kunde uppfattas som ett tillfälle att 
lyssna på berättelser som var för långa för en själv att läsa. Detta kan jag koppla till 
Vygotskijs tankar, där ett barn kan lära sig mer genom en vuxens handledning. Denna elev 
kunde genom en högläsningssituation lyssna på berättelser och ta till sig upplevelsen och 
innehållet vilket den själv aldrig hade klarat av att göra. 
 
Eleverna hade klara uppfattningar om hur en bra högläsare skulle vara. Högläsaren skulle 
framförallt kunna leva sig in i boken, läsa högt, tydligt och i lagom takt.  
 
Lässamtal 
Min intervju visade att elever inte uppfattade lässamtal som ett naturligt inslag hemma. 
Tankarna kring lässamtal skiljde sig åt mellan eleverna. En elev ansåg att det var mycket 
viktigt att man kom ihåg vad det lästa handlade om, dvs. att minnet var viktigt. Detta kan visa 
att lässamtal i denna klass anknyter direkt till det lästa istället för till exempel kring ett tema 
som det lästa handlade om. Vidare kan detta uttalande visa att boken som eleven läste och inte 
kom ihåg innehållet kring inte upplevdes som bra. SOU (1974:53) menar att motivation och 
minnet hänger ihop. Om eleven inte kommer ihåg en text på grund av att texten inte var 
intressant leder detta i sin tur till att det påföljande samtalet blir ointressant. Överlag var en 
del elever inte så positiva till lässamtal vilket framkommer i t ex detta citat som svarar på 
frågan om när det är roligt att prata om det lästa: "Om man har något tråkigt framför sig". 
 
Molloy (2008) menar att eleverna har en önskan att prata om sådant de läst. Detta framkom 
dock ej genom min studie och jag tror att det kan bero på många faktorer. Chambers (1993) 
lyfter fram betydelsen av att alla elever måste känna sig trygga och att man ska ta hänsyn till 
elevernas intressen. Vidare måste man ha regelbundna samtal vid en högläsningsbok så att 
intresset upprätthålls. Det senare påstår klassläraren att hon gör. En av de intervjuade eleverna 
framförde ett förslag som gick ut på att alla skulle kunna prata en stund och att man skulle 
spara tid vid samtalen. Förslaget innebar att man skulle läsa i smågrupper. Detta kan visa att 
samtal inte uppskattades för att det blev för rörigt och alla inte fick prata så mycket som de 
önskade.  
 
Guthrie, Schafer, Wang & Afflerbach (1995) menar att det är viktigt att man lär sig något 
av att läsa. Under min intervju kom det fram att flera elever inte uppskattade att de fick 
läsa och samtala om faktatexter. Det kan hända att de upplevdes som utryckta ur sitt 
sammanhang och därför inte sågs som meningsfulla. Bruner (1977) belyste vikten av att 
den inhämtade kunskapen ska vara värt att kunna, något som kanske inte uppfylldes under 
lektionen. Det kan bero på val av arbetsformer. Vidare kan jag tänka mig att det hänger 
ihop med att eleverna inte pratade om fakta eller skönlitterära böcker de läst hemma med 
föräldrarna och på så sätt inte upplevde det meningsfullt i skolan heller. Hit kan jag 
koppla den socio-kulturella teorin där en elevs handlande påverkas av elevens kulturella 
och social miljö. 
 
Alternativa metoder 
Av ett flertal alternativa metoder har jag tänkt diskutera några utvalda. I stort sett kan jag 
konstatera att eleverna uttryckte sig försiktigt om sådana arbetssätt som de inte varit med om 
som utställning och bokcafé. Herbart (1993) menar att lätt underhållning är värdelös och jag 
kan tänka mig att när jag berättade kort om dessa arbetsmetoder kan eleverna ha uppfattat 



31  

dem som metoder som ska göra läsning roligare men egentligen missar poängen med 
läsningen. Vidare kan jag tänka mig att eleverna inte förstår målet med dessa arbetsmetoder, 
vilket är viktigt menar Csikszentmihalyi (1990) och eleverna uppfattar dem således som 
meningslösa. Om eleverna hade provat på arbetsmetoderna tror jag att elevernas svar kunde 
ha sett annorlunda ut. Detsamma kan eleverna ha uppfattat förslaget om tävling. Belöning och 
tävling hade samtliga elever en mycket stabil uppfattning om. Jag kan tänka mig att dessa två 
metoder även är aktuella inom andra ämnen i skolan och även inom vardagslivet. En belöning 
förknippades av en elev med minskade valmöjligheter. Belöningar, som de eleverna som 
ställde sig positiva till dem gav exempel på, var att spela mer dataspel hemma och att sluta 20 
minuter tidigare. Gemensamt för dessa belöningar är att de hänger ihop med elevernas fritid. 
Enligt behaviorism är det belöningar och bestraffningar som styr ett visst beteende. Jag tror att 
de två som var positiva till belöningar skulle uppskatta att få belöningar och anstränga sig för 
att få dem. Hur pass ihållande ansträngningen skulle vara och om belöningen är på bekostnad 
av läslusten vet jag däremot inte. Bland annat menar Bruner (1971) att belöning ger kortsiktigt 
resultat men inte räcker i längden. Bruner (1971) menar snarare att man lär sig något genom 
att man känner sig nöjd och upplever det som roligt att genomföra en aktivitet, dvs. genom en 
inre belöning. Denna diskussion kunde vara utgångspunkt för vidare forskning. Tävling hade 
två elever inget emot, och förutom att få något materiellt som en påse godis uttryckte en 
annan elev önskan om att få prestige. Det uttrycks i denna mening där eleven förklarade att 
man kunde man säga i klassen att: "den som läser mest böcker på den här veckan den är bäst 
på att läsa". Bruner (1977) anser att konkurrens med klasskamrater kan vara 
motivationshöjande och Csikszentmihalyi (1990) beskriver tävling som en aktivitet som är 
njutbar. Två av eleverna var dock inte så intresserade av tävling. De förknippade tävling med 
stress och uttryckte medlidsamhet för de långsammare eleverna. 
 
Den av elevernas beprövade alternativa metod är arbetet med bokhyllan. Arbetet med 
bokryggarna bygger på att alla elever får bidra till att bygga upp bokhyllan som representerar 
hur pass mycket de hade läst under en viss period. Detta kan jag tänka mig inger stolthet. 
Vidare tror jag att det är en motivationshöjande faktor att man arbetar med läsningen under en 
längre tid och att det i slutet utmynnar i ett resultat. I Pachtman & Wilsons (2006) studie var 
det populärt att man räknade de böcker man läst och hade bokfirande. Detta påminner mig 
mycket om bokhyllan. Det verkar som om barn tycker om att presentera det de har arbetat 
med och få någon slags belöning.  
 
Att bearbeta det lästa 
Under flera av metoderna kom det fram hos eleverna hur de skulle vilja och inte vilja bearbeta 
och arbeta med en lästtext på olika sätt. Angående tyst läsning kom förslaget om bokhyllan 
och olika förslag kring att skriva om boken som t ex en bokrecension. Samtidigt menade en 
elev att det var ansträngande att hitta på ett eget slut på en bok. Här var alltså problemet inte 
skrivandet utan att komma på vad man skulle skriva. Här kan man tänka sig att berätta 
muntligt ifall det är skrivandet som är problemet medan man kan jobba tillsammans om det är 
fantasin man vill få hjälp med. En elev föredrog att läsa en ny bok istället för att skriva en 
bokrecension. Denna elev anser med andra ord att det inte är meningsfullt att skriva en 
bokrecension. Jag tycker att läraren måste fråga sig vad som är syftet med att låta eleverna 
skriva en recension och sedan kunna förmedla det till eleverna. Vad gäller par- och 
gruppläsning ansåg eleverna att de skulle läsas turvis, ett stycke eller vid parläsning en sida 
var. Eleverna tyckte att man skulle bearbeta högläsningsboken skriftligt, genom att skriva om 
den eller skriva en bokrecension. En elev menade att man skulle ta ut ett stycke ur boken som 
man bearbetade och eleven ville gärna bearbeta den i kombination med bild. Enligt Pachtman 
& Wilsons (2006) studie tyckte eleverna om när läsning resulterade i diskussioner istället för 
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en bokrecension. Eleverna jag intervjuade föredrog oftast att bearbeta boken skriftligt eller 
med hjälp av bilder. Att eleverna inte tyckt om att samtala kan bero på att de stött på det för 
lite i hemmet, skolan eller att samtalen för de intervjuade eleverna inte har skett på ett 
intressant sätt. 
 
Vidare forskning 
Jag är mycket nöjd med den information jag har fått genom litteraturstudien och mina 
intervjuer. De metoder jag från början hade mycket lite information att utgå i från var främst 
par- och gruppläsning. Det är inom detta område mina intervjuer främst har bidragit med ny 
information. I övrigt har jag känt igen mycket av det mina intervjuer gav i tidigare forskning. 
Jag vill även påstå att det går att gräva djupare i samtliga metoder jag har belyst. Mina förslag 
på fortsatt forskning är därför att forska vidare inom främst par- och gruppläsning men även 
övriga metoder, där varje metod kan stå för ett eget forskningsprojekt.  
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Sammanfattning 
 
I inledningen till denna uppsats skrev jag att många barn lägger undan en bok efter att ha läst 
några sidor. Enligt en elev berodde det på att inledningen var för lång utan att något hände, 
medan Csikszentmihalyi (1990) menar att det beror på brist i övning. Min studie visar att flyt i 
läsning är mycket viktigt för ens motivation för att läsa. Ytterligare faktorer som spelade in 
var ett stort utbud av böcker som eleverna blev guidade igenom, att eleverna fick välja boken 
som skulle läsas själv och att boken motsvarade deras intressen. 
 
Vad gäller val av metoder kom det i stort sett fram att eleverna ville läsa och jobba med det 
lästa på olika sätt. Detta känner jag igen enligt det Herbart (1993) skrev; att undervisningen 
skulle bedrivas omväxlande för att bevara elevernas intresse. Även Gardner (2001) lyfter fram 
att elever lär sig på olika sätt och på så sätt ska man bemöta alla elever olika i en rättvis skola. 
I min undersökning fann jag även skillnader elever emellan vad gäller hur de upplevde en 
lässituation eller läsmetod samt deras förslag om vad som skulle motivera dem. Den 
viktigaste faktorn som bidrog till uppskattning vid enskild läsning var att man skulle kunna 
sitta ostört. Vidare skulle boken vid enskild läsning bearbetas individuellt. Läsning i grupp 
uppskattades främst när man läste med de personer eleverna kände bäst, dvs. familjen. Även 
inom parläsning var det viktigt att man kände personerna man läste med. Högläsning kunde 
uppskattas av vissa elever för att de mötte texter de annars inte hade mött för att de låg över 
deras läsförmåga. Det kom fram att olika elever har olika behov inför en högläsningssituation, 
vissa behöver sitta stilla och bara lyssna medan andra behöver t ex rita samtidigt för att kunna 
koncentrera sig. Lässamtal uppskattades av en elev när boken redan var känd för eleven och 
för flera elever var det betydelsefullt att den var av skönlitterär karaktär. Av de alternativa 
metoderna uppskattades den sk bokhyllan, tävling och belöning av cirka hälften av eleverna. 
Här skulle jag ha fått ett betydligt större underlag om jag skulle ha intervjuat fler elever.  
 
Avslutandevis är jag nöjd med min studie och anser mig ha fått svar på en hel del av mina 
frågor. Jag tar med mig den kunskapen jag fått in i ett kommande läraryrke. 
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Bilagor: 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor till läraren  
 
Vad är din inställning till att läsa med hänseende till lärande? 
 
 
 
Hur mycket/ hur ofta läser du på din fritid? 
 
 
 
Hur arbetar du med texter, berättelser och böcker i klassen? 
 
 
 
Har du arbetat under den senaste tiden med tystläsning, högläsning, par- och gruppläsning 
samt samtal om böcker, texter? På vilket sätt? 
 
 
 
Har du använd några andra metoder? 
 
 
 
Motiverar du eleverna till att läsa? Hur motiverar du eleverna till att läsa? I de olika 
metoderna? 
 
 
 
Kan du hjälpa mig med att ge förslag på elever som jag skulle kunna intervjua. Eleverna ska 
kunna våga prata och ska befinna sig läskunskapsmässigt på olika nivåer. De ska också vara 
olika starkt motiverade till att läsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2. Brevet hem 
 

Hej! 
Jag heter Lena Saatkamp och är student på Luleå tekniska universitet där jag studerar till 
lärare. Jag håller på att skriva mitt examensarbete och då jag praktiserat fem veckor under 
hösten i ditt barns klass tänkte jag göra min undersökning där. 
 
Mitt examensarbete kommer att handla om vilka faktorer som bidrar till att barn blir 
motiverade till att läsa. Därför kommer jag att genomföra djupintervjuer med några barn. Allt 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och i rapporten kommer barnet att bli 
anonymt. Det innebär att man i min uppsats inte kommer att se eller kunna gissa sig fram till 
vilka barn jag har intervjuat. 
 
Jag skulle väldigt gärna intervjua _____________ och ber härmed om samtycke. 
 
 
 
Föräldern       
 
Jag tillåter att mitt barn blir intervjuad.    
 
_____________________________ 
 förälders namnteckning 
 
 
 
Jag vill inte att mitt barn blir intervjuad. 
 
_____________________________ 
 förälders namnteckning 
 
 
 
Till eleven! 
Hej! Jag kommer att hålla i en lektion och intervjua några av er i klassen nästa vecka. Går det 
bra om jag intervjuar dig? 
 
�Jag har ingenting emot att bli intervjuad. 
 
�Jag vill inte bli intervjuad. 
 
 
Om du har några frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt med mig! 
Med vänliga hälsningar, 
Lena Saatkamp 
telefonnummer 
e-mail adress 
 
 
 



  

Bilaga 3. Lektionsplanering 
 
Onsdag den 1 april, 12.20-13.20 
 
De texter som ska läsas inom temat fabler och sagor är: 

• högläsning+samtal, Eken och vasstråt (15 min)  
 Vad är sensmoralen, budskapet, vad vill fabeln berätta? 
• tystläsning, Bockarna Bruse (10 min)  
 Fundera över om sagan har ett budskap. Skriv ned det på pappret. 
• gruppläsning, Stadsmusikanterna från Bremen (15 min)  
 Inget samtal. 
• parläsning, När gubben och gumman gjorde arbetsbyte. (20 min) 
 Fundera: skulle det bli tokigt om mamma och pappa bytte arbete?  

 
Litteratur: 
Aisopos (1975). Aisopos' fabler: de gamla goda djursagorna. [1. uppl.] Stockholm, Bonnier. 
ISBN 91-0-040619-8 , Eken och vasstråt s 29 
 
Olenius, Elsa (red.) (1979). Sagans skepp: sagor. 2. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
ISBN 9129529514 , De tre bockarna Bruse- Norsk folksaga. s 21-24 
 
Schildt, Margareta (red.) (1986). Barndomslandets klassiska sagor. Stockholm: Bonniers 
juniorförl. ISBN 91-48-51326-1 , Stadsmusikanterna i Bremen- Bröderna Grimm, s. 106-113, 
När gubben och gumman gjorde arbetsbyte- Asbjörnsen & Moe, s. 161-165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4. Orienteringsfrågor till djupintervjun 
 
Elevens läsning  

• Vad tycker du om att läsa böcker och berättelser, sagor, tidningar? 
• Hur mycket/ hur ofta brukar du läsa? 
• När är det roligt att läsa? (Personer, platsen-miljön (lugnt/tyst/musik), tidspunkt? när 

det är frivilligt hemma, när man måste läsa i skolan, välja egna texter/ ha bestämda 
texter, läshemläxa?) Kan du ge exempel på någon gång det var riktigt roligt att läsa? 

• När är det tråkigt att läsa? Kan du ge exempel på en gång du/någon annan läst och det 
varit tråkigt? 

• Hur viktigt/ oviktigt är det att man läser? 
• Hur viktigt/oviktigt är det att man tycker om att läsa? Hur tänker du då? 

 
Enskild läsning 
 

• Vad tycker du om att läsa tyst för dig själv? 
• Var brukar du läsa själv? (hemma, skolan, hur ofta? på vilket sätt?) 
• När tycker du att det är kul att läsa själv? (miljö, bearbeta det lästa)  
• Har du något exempel på när det var kul/tråkigt?  
• När är det inte kul att läsa själv? Hur känner du då? 

 
Läser tillsammans i par/grupper 

• Hur känns det / är det att läsa en text/bok tillsammans med någon? Hur gör man då? 
(Turas om att läsa högt för varandra?)  

• Vem vill du helst läsa högt för? (Vuxen/ kompis/ syskon/ lärare/ annan) 
• Hur många kan vara med och lyssna när du läser? (hela klassen, lärare, familj) 
• Hur känns det att läsa högt för någon i familjen, en i klassen, en kompis, läraren, hela 

klassen? Har du gjort det någon gång? Hur gick det till? 
• Hur känns det att turas om att läsa högt några meningar var för hela klassen? Har du 

gjort det någon gång? Hur gick det till? 
 
Högläsning  
 

• Vad tycker du om när någon annan läser ur en bok/ en berättelse för dig? Vad tror du 
det beror på?  

• När kan det vara roligt/ jobbigt? (svår/lätt bok, vem läser högt?, är alla lika bra på att 
läsa högt?, vad är det som gör en bra högläsare?) 

• Vem vill du helst ska läsa högt för dig? (Vuxen/ kompis/ syskon/ lärare/ annan) 
• Hur många ska vara med och lyssna? (hela klassen, bara eleven) 
• Vad tycker du är viktigt när någon läser högt för dig? 
• Hur känns det när någon läser högt? 

 
 
Föräldrar/ familj/ kompisar  
 

• Hur mycket läser dina föräldrar?  
• Hur ofta sitter ni tillsammans och läser något? 
• På vilket sätt läser ni tillsammans? (vem läser högt, turas ni om? ) 



  

• Hur mycket läser de tillsammans med dig nu för tiden? (hur var det förut?) Vad tror du 
det beror på? 

 
• Hur ofta läser du med dina syskon?  
• På vilket sätt läser ni tillsammans? (vem läser högt, turas om? )  

 
• Hur ofta läser du med dina kompisar?  
• På vilket sätt läser ni tillsammans? (vem läser högt, turas om? )  

 
För/ nackdelar 

• Vad är roligast? Läsa själv, läsa tillsammans med en person eller med flera (vilka är 
”flera”)?  

• Vad är roligast? Att någon läser högt för en eller att man själv får läsa högt? (berätta 
hur du tänker!) 

 
Samtala 

• Vad tycker du om att prata om det lästa?  
• Med vem tycker du om att prata om det lästa? 
• Hur många ska man vara och samtala? (helst bara med en person, en liten grupp, hela 

klassen) 
• Berätta hur du tänker! Beror det på situationen/ personerna? Kan du ge exempel, har 

du varit med om någon gång då det har varit roligt/ tråkigt att prata kring en bok? 
 
Elevens läslust 

• Berätta vad du tror att det är som gör att du blir intresserat av något? (Hur måste något 
vara för att vara roligt?)  

• Hur kan man göra läsning roligt? 
 
”Drömlässkola”  

• Hur skulle du helst vilja att ni läste i klassen?  
• Hur skulle du vilja prata om en bok för att det ska bli roligt?  
• Hur skulle du vilja jobba med högläsningsboken i skolan? 
• Hur skulle du vilja jobba med tyst läsning i skolan? 
• Hur skulle du vilja jobba med parläsning? 
• Hur skulle du vilja jobba med gruppläsning i klassen?  

 
Brukar du? Vad tycker du om?: 

• Gå till biblioteket i stan (viktigt? Hur ofta? Vad brukar du göra där?) 
• Skriva om det lästa t ex en bokrecension (viktigt? Hur ofta? Vad ska man göra med 

recensionen sen? Spara i pärm, visa föräldrar, läraren, tipsa kompisar) 
• Skriva ett nytt slut på berättelsen (viktigt? Ofta?) 
• Ha utställning (göra planscher om en bok, rita bilder, skriv lite grann om boken, 

betygsätt böcker) (viktigt? Hur ofta?) 
• Ha bokcafe (berätta om olika böcker i grupper medan man fikar) (viktigt, hur ofta?) 
• Har du något eget förslag? 

 
• Vad tror du skulle göra så att du tyckte mer om att läsa? 
• Vad är det viktigaste som får dig att bli intresserad av läsning? 

 




