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Abstrakt 
Syftet med arbetet var att undersöka hur väl högläsning, individuell läsning och boksamtal 
kunde stimulera elevers läslust. Vi ville även ta reda på pedagogers eget förhållningssätt till 
litteratur och om de trodde att det påverkade elevers lust att läsa. Bakgrunden tar upp tidigare 
forskning kring läsning och påverkande faktorer. Den kvalitativa undersökningen 
genomfördes under fem veckor i två klasser i år 2, där sex slumpmässigt utvalda elever samt  
två pedagoger intervjuades. Vid observationerna deltog även övriga elever i år 2. Vi arbetade 
med högläsning, individuell läsning samt boksamtal. Resultatet av undersökningen visade att 
tre av de sex eleverna fått en ökad läslust. Pedagogerna anser, och observationerna visar, att 
en ökning av läslusten hos eleverna påvisats. Vi kan inte med säkerhet påstå att elevernas 
ökade läslust helt beror på våra arbetsmetoder men vi tycker oss se ett klart samband.  
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Inledning 
Vi är tre blivande lärare som har ett eget intresse för all slags litteratur. Att läsa böcker är för 
oss en del av vår vardag. Eftersom vi själva är föräldrar och läser med våra barn, vet vi att 
man kan upptäcka böckernas fantastiska värld tillsammans på ett lustfyllt sätt. Genom att 
uppleva glädje, sorg, lust och spänning i böckerna får man en starkare känsla för bland annat 
andra människors livsöden och kulturer.  
 
Dagens textbaserade samhälle med dess snabba utveckling (tv, data, tidningar) ställer allt 
högre krav på människans läsförmåga. Förr fördes information vidare muntligt generationer 
emellan. I dagens informationssamhälle exponeras vi för en mängd information, som innebär 
att vi måste kunna hantera texter och förstå innehållet och budskapet. De som inte uppfyller 
detta krav löper stor risk att falla utanför samhällets ramar.    
 
Under våra praktikperioder har vi sett att litteraturen mestadels används som utfyllnad mellan 
andra lektioner och inte som en del av det övriga skolarbetet. Litteraturbaserade skolor samt 
de föreläsningar vi tagit del av under vår utbildning har väckt vårt intresse att undersöka 
vilket inflytande litteratur kan ha på elevers läslust.  
 
Vår förhoppning är att vi genom vår positiva inställning till litteratur kan stimulera elevernas 
lust att läsa samt ge dem möjligheten att upptäcka mer av böckernas fantastiska värld.  Med 
hjälp av högläsning, individuell läsning och boksamtal hoppas vi kunna ge eleverna 
möjligheter att finna sin egen läsglädje. 
 

Bakgrund 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning, förankring i styrdokument samt en definition av 
begreppet läslust. Slutligen presenteras kort olika läsprojekt med kreativa arbetsmetoder  

Läsning ur ett historiskt perspektiv 
Amborn och Hansson visar i Läsglädje i skolan (2002) hur man sett på läsning och 
skönlitteratur ur ett historiskt perspektiv. 1842 fick vi folkskolan och 1858 småskolan, men 
före detta var det kyrkan som bestämde och husförhören förutsatte läskunnighet. Om man inte 
kunde läsa fick man varken konfirmera eller gifta sig. 1868 började Läsebok för folkskolan 
spridas, syftet med den var att fostra. Flit, dygd, skötsamhet och nytta genomsyrade böckerna. 
1878 kom ”Normalplan för undervisning i Folkskolor och Småskolor” vilket var den första 
läroplanen. 1898 och 1900 kom efterföljarna och i alla tre var syftet med undervisningen i 
modersmålet att eleverna skulle lära sig utantilläsning och högläsning samt det outtalade 
syftet att socialisera eleverna till samhället som höll på att industrialiseras. (Amborn & 
Hansson, 2002). 
 
Författarna skriver vidare att i 1919 års Undervisningsplan skulle eleverna bekantas med 
svensk litteratur anpassad till elevernas ålder och utveckling. Man förordade texter som 
handlade om svensk natur, hembygd, människor och texter med historiska motiv. I 1955 års 
Undervisningsplan nämndes litteraturen för första gången i anvisningarna. Där stod att 
skönlitteraturen skulle lära eleverna vad som var litterärt värdefullt och dessutom ”säga 
eleverna något” samt ge dem lust att läsa mer. Nu kom även den fria läsningen in och 
förmodligen var det då begreppet ”bänkbok” föddes. I Lgr-62 står det om skönlitteraturen att  
 



2  
 
 
undervisningen bör stimulera läslust, intresse för god litteratur och ”uppodling av sinnet för 
språkets skönhet” (s.12). (Amborn & Hansson, 2002). 
 
Vidare skriver Amborn och Hansson att i Lgr-69 får svenskämnet karaktär av att bli en slags 
”sophög” åt alla andra ämnen. Allt som inte fick plats någon annanstans fördes till 
svenskämnet. 
 

Flera undersökningar gjordes om skönlitteraturens roll i skolan. Resultaten var nedslående. 
Antingen lästes ingenting eller så var eleverna mycket negativt inställda till läsning. Genom 
Lgr-80 fick skönlitteraturen en central plats i kursplanen och 1988 skrevs ännu en ny kursplan 
i svenska. Skönlitteraturen blev ett huvudmoment och det stod uttryckligen att den skulle 
dominera undervisningen i svenska. Ämnet blev dessutom ett bildningsämne då man talade 
om kulturarv – det var och är inte längre bara ett färdighetsämne såsom det varit tidigare i 
grundskolans historia. (Amborn & Hansson, 2002, s.12). 
 

Vad säger läroplanen? 
I Utbildningsdepartementets Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94, (1998) fastställs det, att ett av skolans uppdrag är att individen ska 
stimuleras att inhämta kunskaper.  
 
Lpo 94 lägger stor vikt vid att skolan ska ge eleverna en grund för att klara av mötet med 
samhället på bästa sätt. ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (s.7). 
Vidare betonar Lpo 94 vikten av ett varierat och rikt språk. ”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” (s.7). 
 
Under rubriken God miljö för utveckling och lärande står: ”Skolan skall sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s.9). 

 
Fortsättningsvis står det i Mål och riktlinjer under rubriken Kunskaper 2.2  bl.a. följande: 
”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (s.11). 
 
Mål att sträva mot i Lpo 94: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
– utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
– utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
– utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
– lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för    
       att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och   
       kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (s.11). 



3  

 

Vad säger Kursplanen? 
Skolverkets (2000) Kursplaner och betygskriterier för grundskolan fastställer i ämnet 
Svenska, under rubriken: Ämnets syfte och roll i utbildningen, vikten av att arbeta med 
skönlitteratur i skolan.   
 
 Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 

sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film 
och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter 
för elevernas språkutveckling (s.96). 
 

I kursplanen anges att skolan ska sträva efter att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
litterära förmåga, detta för att uppnå samhällets krav. ”Det skrivna ordets betydelse är stor 
och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter” 
(s.96). ”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 
värderingar” (s.96). 
 
Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det fortsättningsvis att:  
 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 
uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera och tala 
om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld (s.98). 
 
Skönlitteratur ger kunskap om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i 
olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till 
att ge svar på de stora livsfrågorna (s.99). 
  

Mål att sträva mot i kursplanen: 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen   
hand och av eget intresse, 

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att  
anpassa läsningen och arbetet med texten dess syfte och karaktär, 

• får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap  
från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, 

• stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta  
aktiv del i kulturutbudet (s.96). 

 

Språkteorier 
Imsen (2000) skriver i boken Elevens värld, att Lev Vygotskij (1896-1934) ansåg att all 
intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i sociala aktiviteter. Utveckling 
löper från ett tillstånd där barnet kan göra saker tillsammans med andra till ett tillstånd där 
barnet kan agera ensam. Det sociala kommer först, därefter det individuella. Jean Piagets 
(1896-1980) teori går helt isär med Vygotskij i detta sammanhang, hans föreställning var 
istället att kunskap inte kan förmedlas direkt från den vuxne till barnet. Varje barn ska själv 
konstruera sin version av den yttre världen. (Imsen, 2000). 
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Vygotskij ser på inlärning och utveckling först och främst som ett resultat av samspel, 
företrädesvis socialt samspel. Han menar att eleven genom övning kan tillägna sig de redskap, 
som ligger i språket. Piaget menar däremot att kunskapsstrukturerna utvecklas av sig själva 
(spontant) genom handling och inte genom språklig påverkan.  (Imsen, 2000). 
 

Läslust och läsutveckling 
Det är svårt att finna någon direkt definition av ordet läslust. Därför redogör vi för vad ordet 
lust står för samt de sammanhang där läslust som begrepp används. I Nordstedts ordbok 
(1999) definieras lust på följande sätt: ”önskan att pröva något som man känner skulle skänka 
nöje eller tillfredställelse”. 
 
Nationalencyklopedins (NE) definition på ordet lust är: ”(något som ger upphov till) känslan 
av glädje och tillfredsställelse: lustkänsla; lustläsa; lustvandra”. Lustläsare definieras av NE 
som en person som läser (enbart) för nöjes skull.  
 
Lisa Henriksson, författare till Bokpuffar (2003), anser ”att läsa med lust innebär att vi kan se 
det som händer för vår inre syn, att vi kan skapa medan vi läser. Läsupplevelsen växer ju fler 
läsare som delar läsupplevelserna med varandra….”(s.6). 
 
I boken LÄSlust & LÄTTläst (Norberg, red. 2003) skriver Eva Fylking i kapitlet Om läs - och 
skrivutveckling, att barn går igenom fyra olika stadier i sin läsutveckling:  
 

• pseudoläsning när barnet härmar och låtsasläser 
• logografisk läsning när barnet läser orden som bilder och därmed känner igen orden på 

hur de ser ut 
• fonologisk läsning innebär att barnet känner igen bokstäver och kan koppla ihop 

bokstäver och ljud 
• otrografisk läsning är när barnet känner igen bokstavssekvenser och vet hur de ska 

användas i ord. (Norberg, red. 2003, s.28). 
 

När barnen hamnar i stadiet för ortografisk läsning går läsning och stavning allt snabbare och 
mindre energi går åt till ordavkodning. När ordavkodningen blir automatiserad hamnar 
tolkningen eller förståelsen av texten i förgrunden för läsningen. Enligt Fylking är det nu som 
slukaråldern brukar infinna sig: ”Barnet provar sig fram mellan olika genrer och det 
viktigaste... är att det är ´kul´ att läsa och att man läser mycket och regelbundet (minst 20 
minuter per dag)”(s.32). Fylking menar att ju mer barnen tränar desto skickligare blir de, 
därför måste de ges tillgång till spännande och intressanta böcker på en lämplig nivå. Läslust 
får barnen när läsningen ger utbyte, det vill säga när det som barnet läser upplevs som viktigt 
och närliggande. (Fylking, 2003). 
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”Varför ska man då läsa skönlitteratur? Ett svar är av lust förstås!”. Detta menar författaren 
Inger Norberg i kapitlet Pojkars och flickors läsning (2003, s.62). Hon menar även att det 
finns andra skäl såsom: att barnen ska få förståelse för andra människors tankar och 
handlingar, att de som har svårt att verbalisera sina tankar får hjälp av hitta det rätta orden, att 
vara ett stöd för språkutveckling samt att stärka självkänslan. Följande säger Norberg: ”Jag 
tror inte ett dugg på att barn finner det egna fria läsandet mer lustfyllt än läsning av den 
kvalitetslitteratur som skolan kan introducera”. (Norberg, red. 2003, s.63). 
 

Varför ska barn läsa? 
Läsning har många positiva fördelar. Genom att läsa ges barnen möjlighet att utveckla sin 
fantasi, sin kreativitet, sin empatiska förmåga samt språkliga kompetens och läsförståelse. I 
boken Läsglädje i skolan (2002) förmodar författarna Amborn och Hansson att litteraturen 
gör oss till bättre tänkare. Med detta menar de att den får oss att mångsidigt tolka varje 
situation i vår tillvaro och i och med detta vidgar den även våra visioners omfång. Läsningen 
har således en enorm betydelse för barns begreppsbildning. ”Läsandet är för tanken vad 
regnet är för grödan”. (Amborn & Hansson, 2002, s.24). 
 
Att språkutvecklingen ökar genom läsning har även Barbro och Bo Wingård skrivit om i sin 
bok Lässtimulans i skolans vardag (1994). De nämner att eleven, vid läsning, upplever en 
känsla av avkoppling och spänning samtidigt som ordförrådet utökas och språkkänslan 
förstärks. Författarna hävdar att alla vet att man blir bättre genom att träna och detsamma 
gäller för läsning. För att läsupplevelsen ska vara positiv behöver eleven därför träna sin 
läshastighet. (Wingård & Wingård, 1994). 
 
Lars Norström (1997) skriver i sin bok Bokprat om att utbudet av barn- och ungdomslitteratur 
är mycket större idag än vad det var när våra föräldrar var barn på 50-60-talet. Därav ges 
barnen av idag en större förutsättning att grundlägga ett eget intresse för läsning. Vidare 
nämner han det faktum att ungdomars läslust inte har ökat i samma takt som utbudet av 
litteratur. Detta påstår han har att göra med konkurrensen mellan boken och det mediautbud 
som fullkomligt exploderat på sista tiden. De barn som väljer bort läsning till förmån för tv, 
video och dataspel är de som vi bör bekymra oss för. Detta för att de inte får den lästräning 
som är av betydelse för utvecklingen till en god läsare. Då vi lever i ett informationssamhälle 
är vi beroende av läskunnighet för att klara oss i vår vardag. Norström skriver om samhällets 
förväntningar där man för att hänga med i dagens snabba utveckling måste var en van läsare. 
De som är svagpresterande riskerar däremot att stängas ute från den allt hårdare 
arbetsmarknaden. (Norström, 1997). 
 

Högläsning 
Ekström och Isaksson (2003) menar att högläsning är livsviktigt och därför bör vi ägna extra 
utrymme åt detta: ”Njutningen att lyssna och gå in i en berättelse med sin egen fantasi liknar 
inget annat. Den bör vi få ägna oss åt från vaggan till graven” (s.3). Vidare menar de att 
högläsning ökar läslusten, ordförrådet, språkförståelsen, människokunskapen, intresset för 
andra tider och andra länder. Högläsning i skolan är en krävande aktivitet och förutsätter att 
alla är engagerade, därför är det viktigt att välja tidpunkter då barnen är pigga. Stunderna av 
högläsning bör inte vara för långa, utan istället korta och intensiva för att alla elever ska 
kunna lyssna engagerat. (Ekström & Isaksson, 2003). 
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I Böcker omkring oss (1995) tar författaren Aidan Chambers upp att barn lär sig att läsa 
tillsammans med någon som redan vet hur man gör. Steg för steg gör de sedan likadant. När 
läraren lånar ut sitt kunnande når eleven upp till det Vygotskij kallar potentiella 
utvecklingszonen.  
 

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras utveckling som läsare. Och det är ett stort 
misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre klasserna (den period då man brukar tala 
om läsinlärning). Faktum är att högläsning har ett stort värde, och att läsinlärning är en så 
utsträckt process, och den korta tid vi brukar kalla läsinlärningsperioden en så liten del av det 
hela, att högläsning är nödvändigt genom hela skoltiden. (Chambers, 1995, s.66). 
 

Vidare tar Chambers upp olika anledningar till varför högläsning är så viktigt. När barn 
lyssnar till en berättelse får de en förberedelse för vad de kommer att möta när de senare ska 
läsa på egen hand. När någon annan läser för barnen lämnar de över ansvaret på denna och 
behöver inte känna att det finns något krav på att de ska lyckas med texten. När de slappnar 
av kan koncentrationen istället riktas mot att vänja sig vid texten. En annan anledning är att 
upptäcka dramaturgin i texten, det vill säga hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt. 
Bästa sättet att lära sig detta är att lyssna på någon som levandegör texten genom att läsa 
högt. För att läsutvecklingen ska gå framåt måste barnen medvetet försöka nå det som de inte 
riktigt klarar av själva. Att lyssna till någon annan väcker därmed lusten att lära mer. 
(Chambers, 1995). 
 
Jan Nilsson tar i boken Barn, föräldrar och böcker (1986), upp det faktum att när barn lär sig 
läsa själva är deras läsförmåga mycket begränsad, vilket leder till att de inte kan läsa de 
böcker som är i nivå med deras mognad.  I början måste de öva i enklare böcker som i deras 
ögon kan te sig väldigt barnsliga. Detta kan vara början till en livslång misstro till bokläsning. 
För att detta ska undvikas är det viktigt att vuxna läser mer avancerade böcker för barnen och 
visar på de möjligheter böckernas värld rymmer, bara man blir nog bra att läsa. (Nilsson, 
1986). 
 
En av de mest uppenbara anledningarna till att läsa högt, är enligt Chambers (1995) den 
sociala sammansvetsande funktionen. Han skriver: 
 

De som läser tillsammans känner att de är del i en gemenskap, eftersom inget skapar så starka 
band mellan människor som en gemensam upplevelse i fantasin; men de upplever också 
samhörighet rent fysiskt, eftersom högläsning som aktivitet har sitt ursprung i familjekretsen 
och passar bäst i en liten, intim grupp. (Chambers, 1995, s.72). 

 
Henriksson (2003) menar att högläsning är en självklarhet i förskolan och skolan och ska 
därmed ha stort utrymme. Högläsning skapar ett drama och ett bildspel inne i våra huvuden. 
”Att läsa högt lär man sig genom att läsa högt och genom att ta efter goda läsare” (s.17). En 
engagerad läsare känner till texten och visar via ansiktsuttryck att känslan finns med. Vidare 
menar Henriksson att det är viktigt att då och då stanna upp och att ta med barnen i samtal om 
vad de tror kommer att hända i boken. (Henriksson, 2003). 
 
I boken Spökägget (2000) påtalar författaren Peggy Andersson med flera att ”Huvudsyftet 
med högläsning är att alla elever får ta del av innehållet, de iakttagelser barnen gör 
beträffande lästeknik får man på köpet” (s.8).  Barnen får en chans att förflytta sig i tid och 
rum, i och med detta kommer de i kontakt med andra människor och djur och får dela deras 
erfarenheter. De lär även att generalisera, lyssna, jämföra, se olikheter och dessutom lär de sig 
en mängd nya ord. (Andersson, 2000). 
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Individuell läsning 
För att locka eleverna att läsa i skolan måste pedagogerna anslå mycket tid för 
litteraturläsning. Norström (1997) menar även att de måste hjälpa eleverna att hitta böcker 
som är lämpade för varje individuell elev.  Många har svårt att själva hitta en passande bok 
och då bör pedagogen eller skolbibliotekarien hjälpa till. Annars blir det lätt att eleverna 
planlöst vandrar omkring bland hyllorna i biblioteket. Författaren skriver om sin egen 
erfarenhet av barns läsning och belyser det faktum att många barn aldrig läser böcker på sin 
fritid. Kontentan av det hela blir då att de går miste om sin viktiga lästräning. Vidare berättar 
Norström om hur han förr hade dåligt samvete över elevernas egen läsning: 
 

Medan eleverna läste blev jag själv overksam, och jag var då inte övertygad om att den 
individuella läsningen var ett ordentligt skolarbete. Nu vet jag bättre! Nu vet jag att läsningen 
utgör den verkliga basen i allt skolarbete! Jag vet också att alla barn måste läsa tusentals sidor 
text för att bli fungerande läsare. (Norström, 1997, s.53). 

 
Wingård och Wingård (1994) skriver att tidpunkten för själva läsningen är viktig. För att alla, 
även den lässvage, ska ha en chans att komma in i sin bok bör man lägga lässtunden på 
morgonen då elevernas koncentrationsförmåga är på topp. Under själva läsningen bör det 
såklart vara tyst i klassrummet. Att låta eleverna välja hur de vill sitta i klassrummet kan vara 
till fördel då de själva kan hitta den läsställning som känns mest avkopplande. Wingård och 
Wingård uppmärksammar även hur viktig placeringen av eleverna i klassrummet är. Elever 
som är placerade i grupper där de sitter mittemot varandra har en tendens att lättare bli störda 
av varandra. För den lässvage innebär detta att möjligheten att komma in i boken spolieras. 
Placeringen bör därför vara så att eleverna inte har direkt ögonkontakt med varandra, då 
bibehålls koncentrationen och för den lässvage är detta A och O. (Wingård & Wingård, 
1994). 
 

Bokval 
Nilsson (1986) tar upp att många tycker att det inte spelar någon roll vad barnen läser, det 
viktigaste är att de läser. För att tydliggöra vikten av att barn läser bra litteratur gör Nilsson en 
jämförelse med vad barn äter. Han menar att det inte finns någon förälder som skulle ställa 
upp på att deras barn enbart äter skräpmat, eftersom de vet att den kosten skulle vara skadlig 
för barnen på sikt. Ett förbud mot godis och dricka behöver inte införas men föräldern skulle 
se till att barnet även fick i sig en näringsriktig och varierad kost. 

 
Jag menar att detta gäller också barnens läsning. De barn som bara får i sig litteraturens chips, 
ostbågar eller Coca Cola far helt enkelt illa. Inte så att de syns på dem, eller så att de faller 
döda ner. Men någonstans inuti blir de skadade. Lite mer sårbara. Lite mer utelämnade. Lite 
lättare att manipulera för makthavare och teknokrater. (Nilsson, 1986, s.16). 

 
När man ska hjälpa barn att välja litteratur finns det enligt Nilsson (1986) ett enda garanterat 
säkert sätt och det är att själv läsa böckerna. Dock menar han att även om man begränsar sig 
till barn- och ungdomslitteratur är det ett problem att hinna med. Andra sätt som Nilsson tar 
upp är att läsa recensioner i tillexempel. Kamratposten och Lärartidningen. Barn & Kultur, 
Abrakadabra och Barnboken är specialtidskrifter som kommer ut några gånger per år. Även 
tv och radio har informativa program med boktips. (Nilsson, 1986). 
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Chambers (1995) pekar på elevers behov av tid för att få gå omkring och botanisera bland 
böcker. De behöver, precis som vuxna, få leta bland böcker, bläddra lite i dem, läsa 
baksidestexten, få tips från kamrater och lärare. För de elever som kommer från ”bokfattiga” 
hem innebär det dessutom en trygghet att på så sätt få bekanta sig med böcker. Vidare påtalar 
författaren att den vanligaste anledningen till att elever väljer en bok är att en kamrat, 
pedagog eller bibliotekarie har föreslagit den. Många av samtalen om böcker sker informellt, 
i förbifarten, någonstans i skolan. Det bästa sättet att stimulera elever att läsa litteratur är att 
låta dem prata med varandra om böcker de läst, på så sätt smittar entusiasmen av sig. För att 
hjälpa elever att välja bok kan läraren en liten stund varje vecka tala om några böcker som 
han/hon har läst: berätta lite om handlingen, läsa ett stycke för att väcka elevernas intresse, 
förklara vad som var bäst med boken, nämna något spännande om författaren eller om 
bakgrunden till boken. (Chambers 1995). 
 

Läsmiljö 
Chambers (1995) skriver fortsättningsvis i sin bok att all läsning måste äga rum någonstans. 
Och alla läsare vet att var vi läser påverkar hur vi läser. Att läsa på en skön och varm plats är 
något helt annat än att sitta och läsa på en kall järnvägstation i väntan på ett tåg. Författaren 
påpekar att det är inte bara frågan om att ha en plats att läsa på, utan det handlar även om yttre 
förutsättningar, såsom bokval, läshumör, tid och om man kommer att bli störd eller ej. Men 
det handlar också om inställningen till läsning i allmänhet. Dessa förutsättningar påverkar oss 
som läsare och författaren kallar detta för läsningens sociala sammanhang och tillsammans 
utgör dessa aspekter det som han anser vara läsmiljö. (Chambers, 1995). 
 
Enligt Chambers finns det två saker som påverkar resultatet av alla mänskliga aktiviteter, och 
som alltid bidrar till att avgöra om det ska bli en positiv eller negativ upplevelse. Han kallar 
dessa för inre och yttre förutsättningar.  
 
 Med ”inre förutsättningar” menar jag den blandning av intellektuella och känslomässiga 

attityder som vi alltid bär med oss, vad vi än företar oss. Våra förväntningar, tidigare 
erfarenheter och kunskaper, vår sinnestämning, vår relation till de andra deltagarna, till och 
med vår inställning till tidpunkt och väderförhållande: alla dessa faktorer påverkar vårt 
beteende. Med ”yttre förutsättningar” menar jag den fysiska omgivningen, och hur väl den 
lämpar sig för den aktivitet vi ska ägna oss åt. (Chambers, 1995, s.20). 

 
Vidare menar författaren att läsning i detta avseende inte skiljer sig från andra aktiviteter. Om 
man tycker om att läsa förväntar man sig något positivt och då är det mest troligt att man 
upplever det positivt. Men om man blir tvingad att läsa, av plikt och yttre krav och utan att 
känna någon förväntning om något större utbyte kommer troligtvis den läsningen att bli helt 
meningslös. Sitter man obekvämt och blir störd gång på gång kommer förmodligen läsaren att 
ge upp. Chambers påpekar att man ska vara medveten om att både lärarens och elevens inre 
förutsättningar mycket starkt kommer att påverka resultatet. Och eftersom de yttre 
förutsättningarna kan förändra de inre, (vända dem för eller emot en aktivitet) är det väldigt 
viktigt att man funderar hur varje enskilt inslag i läsmiljön kan påverka de inre 
förutsättningarna hos dem som ska vistas där och som den är avsedd att stödja. Han skriver att 
det grundläggande i en fungerande läsmiljö är att man skyltar med böcker. Man måste vara 
noga med valet av platsen där böckerna ska skyltas upp, det ska vara gott om plats och bra 
belysning och en väl genomtänkt bakgrund till böckerna. Chambers menar att barn behöver få 
möjligheten att själv leta reda på böcker som motsvarar deras behov och passar deras  
utvecklingsstadium och personlighet. Att gå omkring och botanisera bland böcker ger dem den 
möjligheten. (Chambers, 1995). 



9  

 

Boksamtal enligt Aidan Chambers 
I Böcker inom oss (2004) anser Chambers att, för att kunna föra bra samtal om vardagliga 
saker är den bästa övningen att lära sig samtala om böcker. 
 

Men jag tror också att samtal utgör en grundläggande del i våra liv, inte minst för att många av 
oss ofta inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det. Detta under förutsättning att vi 
kan samtala på ett bra sätt och inte bara slänger ur oss ord och tanklöst pladdrar på utan att det 
leder någon vart … Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också 
att kunna uttrycka sig om annat i livet (s.10).  

 
Enligt Chambers (2004) är samtal om böcker en mycket värdefull aktivitet.  Dessa är enligt 
honom den bästa övning man kan ha för att kunna föra givande samtal även om annat. 
Boksamtalets primära funktion är att eleven ska sätta ord på sina tankar och därmed bli 
medveten om dessa. Eleverna får lättare att kunna uttrycka de upplevelser och intryck de är 
med om i livet. I ett boksamtal sitter varje elev inne med sina egna tankar och känslor. Det är 
först när de delger sina kamrater av de egna upplevelserna som målet blir uppnått. ”Och 
deltagarna tar med sin kunskap in i diskussionen, vars mål är att gemensamt upptäcka mer om 
texten än vad som annars varit möjligt”. (Chambers, 2004, s.29). 
 
Chambers (2004) menar att lära sig att samtala om böcker inte är något man gör på en dag. 
Det finns ingen ”färdig lärarstrategi, slutgiltigt formulerad i mekaniska steg-för-steg-
instruktioner, som vem som helst kan kopiera och med framgång använda sig av” (s.10). 
Istället ska man samtala mycket tillsammans med andra. ”Som läsare, som samtalare, som 
lärare börjar vi alla som lärlingar” (s.11). Det författaren utvecklat kallar han för ”Jag-
undrar”-inriktningen. Han framhäver noga att man inte ska nämna den som metod, pedagogik, 
system eller schematiskt program. ”Inga strikt fastslagna regler, utan helt enkelt ett sätt att 
ställa frågor av ett särskilt slag, frågor som var och en kan anpassa till sin situation, sin person 
och till elevernas behov”. (Chambers, 2004, s.11). 
 
Författaren påpekar att lärarens uppgift under samtalet är att ”se till att det är ’ett samtal som 
kan leda någonstans - inte bara ett utbyte av subjektiva åsikter utan ett sätt att lära sig av 
varandra…’ med Wayne C Booths ord” (Chambers, 2004, s.107). Detta kan ske genom att 
läraren tar fasta på fyra uppgifter: 
 

1. Att gång på gång föra tillbaka läsarna till texten med hjälp av frågan ”Hur vet du det”? 
och andra liknande grepp. 

 
2. Att vara beredd på att ställa ”allmänna frågor” som kan få samtalet att utvecklas. 

 
3. Att vara beredd på att ställa frågor som är specifika för just denna bok. Specialfrågornas 

uppgift är att visa läsarna en väg in i texten som de inte lyckats hitta på egen hand. 
Frågorna är neutrala så till vida att de inte avslöjar lärarens läsning av boken, men de 
bidrar ändå till att fokusera en aspekt av boken som läsarna ännu inte gått in på, men som 
läraren tror skulle vara givande för dem att fundera över. 

 
4. Att med jämna mellanrum, när det verkar lämpligt, sammanfatta vad som har sagt så att 

alla får en chans att minnas det och att hitta någon röd tråd i samtalet, för att slutligen nå 
fram till en tolkning. (Chambers, 2004, s.106). 
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Listiga räven - ett läsprojekt 
I boken Listiga räven (2003) berättar författarna Alleklev och Lindvall, om läsprojekt Listiga 
räven som bedrevs i Rinkeby i Stockholm. Projektet grundar sig på den nyzeeländska 
läsinlärningsmetoden "Whole Language" som genomfördes under tre år i en klass med 24 
elever där 12 olika modersmål talades. All undervisning genomfördes med utgångspunkt i 
skönlitterära texter och faktatexter. Syftet med projektet var att stimulera barnens naturliga 
nyfikenhet och väcka deras lust att läsa. Författarna menar att för att bli en god läsare ska man 
läsa och om barnen får läsa det som intresserar dem upplevs det som spännande och roligt. De 
menar vidare att när barnen ska börja med läsning är det effektivast att närma sig genom olika 
sätt. ”Barnens intresse för läsning stegras när läraren läser för dem, läser med dem och när 
barnen har möjlighet att läsa själva” (s.14.) Att bara använda en av metoderna ger inte lika 
bra effekt som att använda alla dessa tre. Läraren ska ha en flexibel inställning till hur 
metoderna ska blandas för att passa varje enskilt barn. (Alleklev & Lindvall, 2003). 
 
Whole Language, som beskrivs i Listiga räven (2003) är en arbetsmetod som utarbetats av 
professor Mary Clay. Metoden går ut på att arbeta med hur barnen lär sig samt att ge dem 
hjälp till självhjälp. Det är viktigt att ta reda på var barnet befinner sig kunskapsmässigt för att 
sedan utgå från denna kunskap. Barnet sätts hela tiden i centrum med tanken att barnet inte är 
en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas. Tyngdpunkten i pedagogiken kan kort 
uttryckas som; en lustbetonad undervisning som skapar energi och gör att eleverna mår bra 
när deras arbete uppskattas av lärare, kamrater och föräldrar. Självförtroendet ökar när läraren 
hela tiden anpassar undervisningen till den inlärningsnivå där eleverna befinner sig. Stor 
tilltro till barnens egen vilja och förmåga att vilja lära sätts. Lärarens uppgift blir därmed att 
fungerar som handledare och resurs, (Alleklev & Lindvall, 2003). 
 

Manhattan New School 
Lindö beskriver i sin bok Den meningsfulla språkväven (2005) hur Shelley Harwayne 
tillsammans med vänner och kollegor startade Manhattan New School i början av 1990-talet. 
Skolan profilerar sig som en ”whole language approach”-skola och kan beskrivas som 
litteraturbaserad och processorienterad. Eleverna på skolan är mellan fem och elva år gamla. 
Klassrummen är mycket medvetet möblerade och ser ut som bibliotek med böcker av alla de 
slag. Man använder i stort sett inga traditionella läromedel utan grundar undervisningen på 
skön- och facklitteratur, tidskrifter, dataprogram, studiebesök och inbjudna föredragshållare. 
Föräldrarna deltar mycket aktivt i skolan och bjuds in att delta i pedagogiska morgnar och 
aftnar. De uppmuntras även att hålla föredrag och på så sätt dela med sig av sina 
livserfarenheter. Skolans övergripande mål är att göra alla barn till läsare och skribenter, inte 
för skolan utan för livet. (Lindö, 2005).  
 
Vidare beskriver Lindö hur en arbetsdag i Manhattan New School kan se ut. Arbetsdagen är 
strukturerad på ett enhetligt sätt för hela skolan. Samma ritualer återkommer i alla 
elevgrupper med samling på en stor matta, flera gånger varje dag. Läs- och 
skrivundervisningen är organiserad i högläsning, gemensam läsning/skrivning, vägledd 
läsning/skrivning och självständig läsning/skrivning. Alla lärarna visar stor respekt för 
elevernas tankar och frågor. (Lindö, 2005).  



11  
 
 
Lindö (2005) berättar att trots den otroliga mångfalden, eleverna kommer från 25 -30 olika 
kulturer, har alla lärare ett gemensamt yrkesspråk och gemensamma rutiner. 
 

Effekten av att lärarna är så `sampratade` kring den röda tråden är att alla barnen verkar 
trygga, koncentrerade på sitt arbete och tar skolarbetet på djupaste allvar. De vuxna framstår 
som viktiga förebilder och visar dagligen att de själva är aktiva läsare och skribenter och 
biblioteksbesökare. De ger därigenom barnen modeller och mönster. (Lindö, 2005, s. 154). 
 
 

Syfte 
Vi ska undersöka hur väl högläsning, individuell läsning och boksamtal stimulerar elevers 
läslust. Vi vill även ta reda på pedagogers förhållningssätt till litteratur och om de tror att det 
påverkar elevers läslust. 
 
 

Metod 
Metoddelen inleds med en beskrivning av våra datainsamlingsmetoder vilka är observationer 
och intervjuer. Därefter följer en beskrivning av genomförandet, arbetsmetoder samt analys 
och tolkning av material.  
 

Val av metod 
Kvale (1997) anser att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som inte kan mätas direkt, 
detta stämmer överens med vår undersökning om läslust. Därför har vi har valt att göra en 
kvalitativ undersökning med djupintervjuer och ostrukturerade observationer. Detta för att de 
förser oss med information som är av relevans för vårt arbete. ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter av den intervjuades värld: den arbetar med ord inte med siffror”. (Kvale, 1997. s.36). 
Forskning med kvantitativ inriktning innebär att materialet man använder innefattar siffror 
och statistiska metoder (Patel & Davidson, 2003). 
 
Backman (1998) anser att ”En vanlig missuppfattning är att det är lätt att genomföra 
kvalitativa studier. Observationer och intervjuer ställer mycket stora krav på den som 
genomför dem utifrån ett kvalitativt perspektiv” (s.53).  
 

Observationer 
Under denna fas skaffar sig forskaren belägg för sina hypoteser. ”Vill man, som jag tidigare 
formulerat, veta något om verkligheten, så ska man observera den!” (Backman, 1998. s.29). 
För att komplettera information som samlats in med andra tekniker kan denna metod vara 
användbar. Observationer kan vara både strukturerade och ostrukturerade. Skillnaden dem 
emellan är att den strukturerade observationen utförs enligt ett förutbestämt schema till 
skillnad från den ostrukturerade som har till syfte att samla in så mycket information som 
möjligt vid undersökningstillfället. En nackdel med observationer är att man som 
observatören kan bli hemmablind och därmed ha svårt att skilja på sin roll som deltagare och 
observatör. (Patel & Davidson, 2003).  
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Intervjuer 
Intervjun är ett oersättligt redskap inom kvalitativ forskning. ”En grundläggande metod för att 
ta reda på människors upplevelser är helt enkelt att fråga dem” (Wallén, 1996. s.76). 
Utfrågning med standardiserad intervju, likalydande intervjufrågor i exakt samma ordning, 
fungerar i allmänhet inte så bra. Man måste kunna anpassa frågorna efter varje individ och 
kunna följa en fråga med fördjupningsfrågor, så kallade djupintervjuer. (Wallén, 1996). Vid 
djupintervjuer ges eleverna en större möjlighet att svara fritt. Detta innebär en djupare 
förståelse för elevernas tankar vilket gör att vårt arbete får en större grund. ”Det kvalitativa 
synsättet eller ’filosofin’ riktar intresset mera mot individen”. (Backman, 1998. s.48). 
 
I en kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare av samtalet. För att 
underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan samtala med intervjupersonen så att 
denne inte blir hämmad. (Patel & Davidson, 2003). 
 

Urval 
Undersökningen genomfördes under fem veckor i år 2 på två orter. Den ena klassen bestod av 
sju elever integrerad i en 2-3 klass. Den andra klassen bestod av nio elever integrerad i en 1-3 
klass. Fortsättningsvis kommer vi att benämna klasserna A och B. Intervjuerna genomfördes 
med sex slumpmässigt utvalda elever där könsfördelningen var jämn. Däremot genomfördes 
observationerna på samtliga elever i år 2. Vi valde även att intervjua pedagogen i respektive 
klass.  
 

Bortfall 
Vid intervjuerna var alla närvarande. Vid vissa arbetstillfällen (högläsning, individuell 
läsning, boksamtal) saknades några elever vilket vi bedömer vara utan betydelse för vår 
undersökning. 
 

Material 
• Vid högläsningstillfällena använde vi oss av fem olika skönlitterära barnböcker:  

- Misstänkt ljus (Lundberg Hahn, 2003) 
- Stjärnöga (Topelius, 1991) 
- Rent spel Kasper (Jörn, 2005) 
- Polstjärnan tur och retur (Johansson, 1989) 
- Bulskallarna kommer (Stewart, 2001) 

• Vid individuell läsning valde eleverna bland litteratur utvald av oss. 
• Vid intervjuerna användes intervjufrågor (se bilagor 1-3), bandspelare, penna och 

papper samt ”känslosmileysar” (se bilaga 4). 
• Vid boksamtalen använde vi oss av Aidan Chambers frågeställningar (se bilaga 5).  
• Vid de olika arbetstillfällena har annat material såsom ljus, ficklampa, sovsäck, 

liggunderlag, överkast, och godis använts.   
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Genomförande 
Vi inleder genom att presentera genomförandet av intervjuer, observationer samt de 
arbetsmetoder vi använt oss av. Avslutningsvis presenteras analys, tolkning och tidsplan. 

Genomförande av intervjuer 
För att få fram resultat angående läslust valde vi att använda oss av djupintervjuer med 
pedagoger och elever. Dessa genomfördes både i början och i slutet av vår praktikperiod. De 
utvalda eleverna tillfrågades och samtliga samtyckte till att bli intervjuade. Inför intervjuerna 
blev elever och pedagoger informerade om syftet med dessa. Den första elevintervjun 
genomförde vi för att bilda oss en uppfattning om elevernas läslust och erfarenhet av 
litteratur, i den andra intervjun ville vi se om elevernas läslust hade förändrats. Tanken med 
den första pedagogintervjun var att ta reda på deras förhållande till litteratur samt det 
allmänna intresset för litteratur i klassen. Den andra intervjun genomfördes för att se om 
pedagogen upplevt någon förändring av elevernas läslust under undersökningsperioden. 
Intervjuerna genomfördes individuellt i ett enskilt rum, detta för att skapa avskildhet. ”Att ha 
valt en lugn plats är en betydelsefull förutsättning för att barnet skall kunna koncentrera sig 
och inte tappa intresset” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001, s.21).  
 
Vi påpekade att vi hade tystnadsplikt och att elevernas/pedagogernas namn inte skulle komma 
att stå i uppsatsen. ”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas” (Kvale, 1997, s.109). Intervjun utgick 
från våra intervjufrågor (se bilagor 1-3) med det undantaget att vi anpassade dessa efter 
intervjupersonerna. Samtalet fick styra i vilken ordning frågorna skulle komma.  

Genomförande av observationer 
Vi använde oss av ostrukturerade observationer som utfördes dagligen under praktikperioden. 
Tanken med observationerna var att iaktta elevernas beteende samt om deras förhållande till 
läsning och litteratur förändrades under undersökningens gång. ”När vi använder ordet 
’beteende’ i detta sammanhang menar vi inte bara fysiska handlingar utan även verbala 
yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande” (Patel & Davidson, 2003, 
s.87). Situationer som var av vikt för vår undersökning reflekterades med den berörda 
pedagogen, detta för att utbyta tankar kring en eventuell förändring av elevernas läslust. 
 

Arbetsmetoder 
Vi har använt oss av tre olika metoder vilka är högläsning, individuell läsning och boksamtal, 
för att stimulera elevernas läslust. Elever och föräldrar fick vetskap om vårt arbete genom ett 
informationsblad som delades ut i klassen under första undersökningsveckan (se bilaga 6). 

Högläsning 
Vår första högläsningsbok, Misstänkt ljus (2003) valdes av oss och lästes i båda klasserna 
med ett varierat genomförande. I klass A lästes boken i ett och samma rum där tillgång till 
hörnsoffa fanns. Vid ett flertal tillfällen använde vi oss av levande ljus. Även i klass B var 
eleverna i ett och samma rum men boken lästes i en koja. Stämningsfaktorn här var en 
ficklampa. Vid de nästkommande högläsningstillfällena använde vi oss av olika böcker.  
Dessa blev utvalda av oss beroende av elevernas intresse. I klass A fortsatte högläsningen 
som tidigare medan man i klass B läste böckerna i dock- och klassrum. Lästiden varierade 
mellan 20 – 45 minuter. 
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Individuell läsning  
Vi samtalade med samtliga elever i år 2 för att ta reda på deras intressen. Via den information 
vi fick fram lånades lämpliga böcker på biblioteken. Den individuella läsningen startade med 
att vi presenterade några av böckerna, detta genom att läsa baksidestexter samt även någon 
sida i böckerna. Efter detta fick eleverna själva välja den bok de var intresserade av. Dessa 
lästes sedan vid schemalagda lässtunder ca 3-4 gånger per vecka. Vid den individuella 
läsningen fick eleverna själva välja den plats i rummet som kändes mest bekväm. 
 

Boksamtal 
Efter varje avslutad högläsningsbok samtalade vi om den enligt Chambers (2004) modell. 
Tonvikt lades på att alla elever skulle känna sig delaktiga, därför satt vi så att alla kunde se 
varandra. Alla elever svarade sedan på Chambers fyra grundfrågor: 
 

Jag undrar… 
• Var det något du gillande i boken? 
• Var det något du ogillade? 
• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Har du några frågetecken? 
• Lade du märke till några mönster eller kopplingar?. (Chambers, 2004, s.114) 
 

Därefter gick vi in på Chambers allmänna frågor (se bilaga 5) där vi med hänsyn till elevernas 
ålder valde passande frågor. Vi använde även några av Chambers specialfrågor (se bilaga 5). 
Genom boksamtalen fick eleverna chans att sätta ord på känslor och tankar samt dela med sig 
av sina egna erfarenheter. De individuella böcker eleverna läst har även de mynnat ut i 
boksamtal. Denna form av boksamtal gick ut på att eleverna själva berättade om sin bok för 
sina klasskamrater. Exempelvis tog de upp; bokens handling, var det något jag 
gillade/ogillade?, vill jag rekommendera den till andra? 
 

Analys och tolkning 
Vi har valt att göra en kvalitativ bearbetning av vårt resultat. Det bearbetade materialet 
kommer att presenteras i form av löpande text med inslag av citat från intervjuer. ”Det är 
viktigt att denna slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. En väl avvägd 
balans mellan citat och kommenterande text är ett mål” (Patel & Davidson, 2003, s.120). 
Eftersom en kvalitativ bearbetning kan göras på många sätt är det en svår uppgift att göra en 
kortfattad beskrivning. Det finns ingen universell metod vid kvalitativ bearbetning. Det är upp 
till varje forskare att finna ett arbetssätt som passar för att nå fram till en läsbar text. (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Materialet kommer att analyseras på följande vis: 
 

1. Genomläsning och sammanställning av inhämtad information. 
2. Analys och tolkning av inhämtad information. (Har eleverna läslust? Vilken erfarenhet 

har de av litteratur? Har elevernas läslust förändrats? Pedagogens förhållningssätt till 
litteratur? Pedagogens uppfattning om det allmänna intresset för litteratur i klassen? 
Har pedagogen upplevt någon förändring av elevernas läslust?) 
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Tidsplan för examensarbete 
 
Juni – augusti Läsning av litteratur 
 
Ht 2005 
 
v.34  Träff, genomgång av litteratur 
 
v.35  Syfte och problemformuleringar utformas 
 
v.36 Studier av tidigare forskning och styrdokument 
 
v.37 PM skickas in för godkännande. Bakgrund och metod utformas 
 
v.38 Handledare utses, kontakt med denne 
 
v.39 Träff med handledare 
 
v.40-45 Undersökning genomförs 
 
v.43 Grupphandledning, bakgrunden klar 
 
v.44 Undersökningsgruppen har höstlov 
 
v.46   Grupphandledning, metoddelen klar 
 
v.48 Grupphandledning, resultatdel, diskussionsdel samt försättsblad, 

abstrakt och innehållsförteckning klar 
  
 Bedömning om arbetet är klart för opponering 
 
v. 51-52, v.1-2 Slutseminarium 
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Resultat 
I resultatdelen presenteras huvuddragen av intervju- och observationsresultat. Det som avses 
med huvuddrag är de resultat som är av betydelse för vårt syfte. För att förtydliga resultaten 
har en sammanfattning gjorts av elevernas svar på intervjufrågorna (se bilagor 1 & 2) där 
dessa vidare stärkts med citat. Vi har även sammanställt de observationer som utförts. 
Pedagogerna presenteras via en pedagogprofil och därtill visas deras svar på intervjufrågorna 
(se bilaga 3). Samtliga namn i undersökningen är fingerade. 
 

Intervjuer 

Första elevintervjun 
”Vendela” 8 år 
Vendela säger att hon inte läser så ofta men att hon kan göra det när hon inte har något annat 
att göra. När Vendela väljer var hon vill läsa nämner hon sin egen säng. ”I min säng. Hemma 
är det bra när man kan göra mysigt”.  Att gå till biblioteket tycker hon kan vara jobbigt. Det 
jobbiga består i att hitta rätt bok att låna. Hon säger att hon lätt blir arg därför att 
biblioteksbesöket ligger nära lunchtid och att hon därför är hungrig då. Vendela har inte varit 
med om egenläsning i skolan men nämner att hon gärna kan tänka sig läsa om det är en 
spännande bok. När frågan kommer upp om hon berättar om böcker hon läst säger hon att hon 
oftast glömmer bort vad böckerna handlar om, men när hon vill berätta för någon så är det 
pappan. Vendela gillar högläsning så länge det är en rolig bok. 
 
”Frej” 7 år 
Frej läser gärna böcker om Håkan Bråkan men även spännande böcker och Kalle Anka. Det 
bästa med Kalle Anka är att den innehåller pratbubblor som är roliga att läsa. De stunder Frej 
själv väljer att läsa är på kvällarna innan han ska somna. Sammantaget läser han inte så ofta. 
Men när han läser vill han helst sitta i sin säng hemma. Ibland väljer han även golvet. Det som 
är gemensamt för dessa båda ställen är att han bygger upp ryggstöd av kuddar som han lutar 
sig mot. Frej tycker mer om den individuella läsningen än om högläsningen därför att då kan 
han själv välja hur mycket han vill läsa. Böckerna som han väljer ska vara spännande och 
roliga. För att välja ut sådana böcker ser han på deras framsida. Han nämner att man även kan 
läsa på bokens baksida men helst tittar han bara efter bilder. Ibland kan han ha sett på tv eller 
video om något som intresserat honom. Det var så han kom i kontakt med Håkan Bråkan. Frej 
gillar egenläsningen som de haft på skolan. När han läser vill han gärna sitta vid ett bord. 
Däremot vill ha inte gärna berätta om en bra bok han läst. Det ska vara en riktigt bra bok i 
sådana fall. Frej gillar när fröken har högläsning.  
 
”Olle” 8 år  
Olle berättar att han läser böcker hemma varje kväll innan han ska gå och lägga sig. Han läser 
alltid själv och ibland även för sina småsyskon. Att läsa själv tycker Olle är ganska roligt och 
när fröken ska läsa i skolan känner han sig glad. När Olle väljer bok tittar han på sidantalet 
och om det är bilder i boken, helst ska böckerna handla om rymden. Olle brukar berätta för 
sin mamma om de böcker han läst, ibland brukar han även berätta för kompisar i skolan. Det 
bästa tycker han är att läsa hemma, i skolan kan det vara svårt när kompisarna stör. 
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”Anna Karin” 8 år 
Anna-Karin tycker om att läsa böcker och tidningar om hästar. Hemma läser hon varje kväll, i 
skolan läser hon någon gång i veckan. Anna-Karin tycker det är bäst att läsa hemma,  
”Hemma läser jag i sängen, det är lugnt hemma, det kan vara svårt i skolan när de andra 
pratar.” När Anna-Karin läser i skolan brukar hon gå ut ur klassrummet för att kunna 
koncentrera sig. Hon lånar böcker på biblioteket, för att välja bok tittar hon i texten om den 
verkar spännande. Oavsett om de böcker hon läst är bra eller dåliga, berättar hon om dem för 
mamma och kompisar. Att lyssna när någon läser högt tycker Anna-Karin är roligt men det är 
viktigt att läsa som det står, ”Man ska viska när det står så” 
 
”Stefan” 8 år  
Stefan tycker om att läsa olika böcker såsom faktaböcker och serietidningar. Han har ganska 
många olika faktaböcker hemma. Just nu gillar han mest att läsa om skräcködlor.  När Stefan 
är hemma föredrar han att sitta i soffan i tv-rummet och läsa, på skolan vill han ha lugn och ro 
gärna i något rum för sig själv där han inte tappar koncentrationen. Han tycker att han läser 
ofta, ”mamma läser nästan varje kväll för mig och ibland så läser jag själv”. Han gillar när 
någon läser högt för honom, när jag lägger ut smileysarna pekar han på den med gladast mun. 
”Men, om jag är lite trött så känner jag mig så här” säger han och pekar på den näst gladaste 
smileysen. ”Sen gillar jag inte om de läser någon bok som man redan har hört”. När Stefan 
väljer en bok tittar han alltid på bilderna först, om den ser bra ut tar han den. Stefan tycker att 
det är sådär att läsa egen bok. Han svarar först nej på min fråga om han vill berätta för någon 
om en bok han läst men säger sedan ”Eller om det var en bra bok och det är någon som inte 
vet vad de ska ta kan jag säga att ta den här för den var bra, som till exempel Elaka Tanten för 
den var rolig”. 
 
”Pernilla” 8 år  
Pernilla läser ingen bok på skolan just nu men hemma läser hon en Kitty bok. Ibland brukar 
mamma läsa för henne. Pernilla brukar inte läsa serietidningar utan hon föredrar böcker och 
allra helst böcker som handlar om hästar som är hennes favorit djur. Pernilla läser nästan varje 
kväll och för henne spelar det ingen roll var hon sitter när hon läser. ”Men, ibland kan det 
vara för stökigt i klassen och då brukar jag gå iväg och läsa”. Hon tycker det är bra när någon 
läser högt, det spelar ingen roll vilken bok det är. Pernilla brukar inte tänka på att hon ska 
berätta för någon om hon läst en bok. 
 
Analys och tolkning 
Eleverna har ett varierat läsintresse och läser såväl böcker som tidningar. Två av eleverna 
läser inte så ofta medan de andra är mer frekventa i sin läsning. På frågan om var de helst 
läser svarade fyra elever att de helst läser hemma medan två av dem kan läsa var som helst. 
Eleverna är sammantaget positiva till högläsning och individuell läsning i allmänhet. 
Tillvägagångssättet vid val av bok skiljer sig tydligt mellan eleverna. Större delen av eleverna 
har en positiv inställning till individuell läsning. Några elever har någon gång berättat om de 
böcker de läst, en av dessa berättar alltid för någon. En elev menar att man inte alls behöver 
berätta om böcker. 
 
Vid intervjuerna framgick att det fanns läslust bland eleverna. Vi associerar denna läslust med 
den läsning som sker i hemmet. Detta eftersom eleverna i intervjuerna till stor del förknippar 
läsning med den vana hemmiljön. ”Hemma läser jag i sängen, det är lugnt hemma, det kan 
vara svårt i skolan när de andra pratar”. Detta tolkar vi som att miljön har en betydande 
påverkan på elevers läslust. Det varierade tillvägagångssättet vid val av bok tyder vi som att 
eleverna inte fått undervisning i hur man går tillväga vid bokval.  
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Om eleverna får läsa det som intresserar dem påverkas deras läslust. Detta grundar vi på att de 
flesta eleverna berättar om det egna intresset i samband med intervjun. Några elever har 
någon gång berättat spontant om böcker de läst, men de är inte medvetna om att det är en 
form av boksamtal. Detta tyder vi som att eleverna inte mött boksamtal i tidigare 
undervisning. 
 

Andra intervjun 
”Vendela” 8 år  
Vendela tyckte det var roligt att få läsa egna böcker. På följdfrågan ”vad har varit roligt?” 
svarar hon att det är att jag varit med under lässtunderna. Hon har inte haft något emot att byta 
klassrum utan tyckt att det har varit bra att gå iväg. När Vendela ska välja bok tittar hon först 
på bokens utsida om den ser kul ut. Viktiga saker som hon tittar efter inuti är om boken har 
roliga färgglada bilder samt hur mycket text som finns där. Helst ska boken inte innehålla så 
mycket text. Om Vendela får bestämma hur hennes läsmiljö ska se ut vill hon att det ska vara 
mysigt och inte för skarpt ljus. Hon nämner även att man kan lyssna på musik medan man 
läser och då ska det vara lugn musik utan sång som de har på massagen. Vendela blir inte 
störd om det är surrigt vid lässtunderna. Högläsningsstunderna har hon tyckt om. Den första 
boken var den hon fann mest spännande (Misstänkt ljus). Vad det gäller högläsningtiden 
tycker Vendela att det är bra med långa stunder. ”Då kommer man liksom in i sagan.” På 
frågan om boksamtalen svarar hon att det var roligt men att det var jobbigt när killarna störde. 
Hon sa även att det brukar pirra i magen när hon läser inför andra men att det nu inte gjort det 
alls. Detta för att alla skulle prata om samma saker. Vendela sitter helst vid bordet när hon ska 
läsa. Detta för att hon ska få stöd med sina armbågar. Hennes lust att läsa har inte blivit så 
förändrad. Däremot säger hon att ”det känns som att jag kan läsa fortare nu”. 
 
”Frej” 7 år 
Att få läsa egna böcker har Frej tyckt om. Det var även positivt för honom att få byta rum vid 
dessa tillfällen. Vid individuell läsning vill han att det ska vara tyst. Men vid frågan om han 
störs av att någon surrar svarar han att det inte gör något. Ljuset i rummet ska vara ljust, men 
inte alltför ljust. Frej nämner ordet lagom. Han har tyckt om när jag läst ur de olika böckerna 
och han ansåg att alla böckerna varit bra. Att prata om de böcker vi läst har varit lite jobbigt 
för Frej eftersom han inte tycker om att sitta stilla några längre stunder. ”Du vet att jag vill 
mest springa runt.” Men sammanfattningsvis har även de stunderna varit roliga. När Frej själv 
får välja sin läsplats vill han ha massor av kuddar. Han vet precis hur han vill ha det med en 
avlång kudde att sitta på och en liten kudde till ryggstöd. Lusten att läsa har inte ändrats enligt 
Frej. Men han nämner ändå att han ibland numera efter mellanmålet kan sitta uppe på sitt rum 
och läsa. Han tillägger dock att han inte läser jämt. 
 
”Olle” 8 år  
På frågan hur Olle tycker det har varit under våra lässtunder svarar han att det varit bra, det 
bästa har varit att läsa själv. När han väljer bok att läsa tittar han så det inte är för mycket text. 
Olle har svårt att förklara vart han vill sitta när han läser men under samtalets gång kommer 
det fram att han vill sitta i klassrummet. På frågan hur det har varit när vi tänt levande ljus 
svarar Olle att han inte tycker om det, ”Det ska vara ljust!”. Olle tycker det har varit bra att 
prata om de böcker vi läst. När han berättat om de böcker han läst tycker han att kompisarna 
har lyssnat på honom. 
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”Anna-Karin” 8 år 
Anna-Karin tycker att det har varit roligt att läsa med oss i skolan. ”Jo, det är intressant och 
spännande att läsa när boken är intressant och spännande. Det är viktigt att välja en bok man 
tycker om”. Att gå iväg från klassrummet tycker Anna-Karin har varit bra, hon tycker det är 
svårt att koncentrera sig när andra lever om. Soffan och det levande ljusen tycker hon har 
gjort det mysigare att läsa, ”Det är lite mer som hemma”. Hon vill gärna fortsätta att gå till 
detta rum när hon ska läsa. Anna-Karin tror att hon har utvecklats som läsare och vill oftare 
gå undan och läsa nu än tidigare. Anna-Karin har inte någon erfarenhet av att prata om böcker 
men tycker att våra boksamtal har gått bra.  
 
”Stefan” 8 år  
Stefan sa att det har varit bra under våra lässtunder och att det var bäst när vi läste för dem, 
dock anser han att vi läste för korta stunder. Det har varit sådär att läsa egen bok, han tyckte 
att det varit lite för surrigt vissa gånger. Han tyckte det var bra att sitta och läsa i soffan. När 
jag frågade Stefan hur han gjorde när han valde egenläsningsbok sa han. ”Jag läste bakom 
boken och tog den som hördes spännandes och jag tittade på bokens framsida och läste små 
snuttar ur den.”  Han tycker att det varit bra och roligt att höra när andra berättade om sina 
böcker men sådär att berätta om sin egen bok. Stefan tycker att han fått mer lust att läsa. ”Jag 
kan gå upp på mitt rum och läsa en Bamse eller så”.  
 
”Pernilla” 8 år  
Lässtunderna har varit kul tycker Pernilla och pekar på den näst gladaste smileysen. Eftersom 
Pernillas största intresse just nu är hästar, sökte hon efter en bok som handlade om en häst. 
Det enda som var jobbigt med den var att det fanns en del svåra ord. Pernilla vill att det ska 
vara tyst runt henne när hon läser, annars går det inte bra. Högläsningen har varit kul men hon 
tycker inte att man behöver prata om böcker som man läst. Om Pernilla fick välja skulle hon 
nog sitta i elevrummet när det är läsning på gång. Hon tycker inte att hon känner mer lust att 
läsa nu än förut. 
 
Analys och tolkning 
Alla elever har varit positiva till de lektioner vi genomfört och samtliga var överens om att 
den individuella läsningen varit bra men att högläsningen varit bättre. Tillvägagångssättet vid 
val av bok skiljer sig tydligt mellan eleverna. På frågan om hur de ville att läsmiljön skulle 
vara, svarade de flesta att de föredrog att läsa under tystnad med sköna sittplatser och mysig 
belysning. En elev ansåg det vara bäst att sitta i klassrummet med vanlig belysning. Hälften 
av eleverna tycker att boksamtalen varit bra och resterande tycker att det varit mindre bra. De 
flesta elever vill även fortsättningsvis läsa i de rum vi genomfört våra lektioner. 
 
Hälften av eleverna säger sig ha fått en ökad lust att läsa. På frågan om lusten att läsa har 
förändrats svarade en av eleverna ”Mmm, det har det. Jag kan gå upp på mitt rum ibland och 
läsa en Bamse eller så”. De övriga känner inte någon förändring. En av dessa elever säger att 
denne inte känner någon skillnad, dock anser eleven ”det känns som att jag kan läsa fortare 
nu”. Vi tolkar detta som att eleven fått ökad läslust genom att denne läst en större mängd 
litteratur under undersökningsperioden. Genom de svar eleverna gett tycker vi oss se att en 
hemmalik miljö främjar läslusten.   
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Pedagogprofil och intervju 
”Ann-Louise” 
Ann-Louise är utbildad 1-7 lärare i Svenska och Samhällsorienterande ämnen. Efter att hon 
blev färdig med sin lärarutbildning i december 1998 springvikarierade hon på olika skolor. 
Sin nuvarande tjänst fick hon hösten 1999. Ann-Louise började med en årskurs 3 som hon 
följde i två år. Sedan 2001 har hon arbetat med lågstadiet och det är där hon trivs bäst. Att 
själv få forma och utveckla de yngre eleverna är ”hennes grej”. Samarbetet med 
förskolläraren och växa i lärande anser hon vara roligt och givande. För närvarande arbetar 
hon i en årskurs 1-3 med 18 elever. 
 
Ann-Louise har en positiv inställning till litteratur och läser gärna böcker. Hon arbetar med 
litteratur på ett varierat sätt. Elevernas skolarbete utförs enligt ett arbetsschema som de får 
veckovis där individuell läsning ingår. Skolan har tillgång till ett bibliotek där eleverna lånar 
böcker en gång i veckan. Detta är en enorm fördel tycker Ann-Louise. Hon säger att de gärna 
lyssnar när hon läser högt för dem. Under högläsningsstunderna får de rita och dessa stunder 
är verkligen omtyckta av eleverna. Ann-Louise har inte upplevt någon elev som negativ till 
läsning. Hon tror absolut att den egna inställningen kan smitta av sig på eleverna. Efter den 
avslutade undersökningen tycker sig Ann-Louise se en ökad lust och entusiasm hos eleverna 
vid litteraturläsning. Hon säger även ”eleverna har hittat ett slags lugn och kan numera ta sig 
ro med sin bok”  
 
”Anna”  
Anna är utbildad lågstadielärare och tog examen 1981. Efter utbildningen fortsatte hon att läsa 
två fristående kurser med inriktning på läsningens psykologi. Anna är uppvuxen med 
föräldrar som arbetat som lärare, vilka har och har haft ett stort intresse för att använda sig av 
konstnärliga uttrycksformer. Detta anser hon har bidragit till det egna intresset av att använda 
de konstnärliga formerna såsom musik, drama och bild i klassrummet. Det konstnärliga 
intresset ledde till att Anna under två år utbildade sig på en konstlinje. Anna har alltid haft ett 
brinnande intresse för litteratur och läser därmed väldigt mycket, hon för även läsdagbok. 
Under 80-talet började en rad nya pedagogiska inriktningar ta form. Anna engagerade sig i 
Freinet-föreningen och arbetade med denna pedagogik under ett antal år. Anna har under sin 
verksamma tid arbetat såväl på lågstadiet som på mellanstadiet. För närvarande arbetar hon i 
en årskurs 2-3 med 18 elever.  
 
Anna upplever att det finns ett stort intresse för litteratur i klassen, de är positiva och läsglada 
elever. Eleverna läser och byter böcker med glädje. Hon tycker att intresset är lika stort vad 
det gäller individuell läsning som högläsning. Anna använder skönlitteratur som inspiration 
inom olika ämnesområden. Vid ett tillfälle arbetade hela skolan med temat ”Fjället”, en lokal 
författare besökte då skolan och läste för samtliga elever i idrottshallen.  
 
Anna anser att det är betydelsefullt att eleverna får hjälp att hitta passande böcker. Hon anser 
att det är en fördel att ha egna barn, detta bidrar till att det är lättare att ge eleverna boktips.  
Anna har ett personligt intresse av litteratur och använder sig av egna böcker i 
undervisningen. Att finna en gemensam högläsningsstund kan vara svårt när man arbetar i en 
åldersintegrerad klass.  
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Därför menar Anna att det är viktigt att tänka på att de böcker man väljer ska kunna läsas och 
avslutas inom en viss tid. Vidare anser Anna att hon absolut kan påverka elevernas lust att 
läsa.  
 

Det är viktigt med rätt anpassad litteratur, lagom mycket är bäst. Humlanböckerna är 
perfekta, korta böcker som barnen läser själva. Om eleverna läser något som de inte tycker 
om får de byta böcker. Vi vuxna skulle aldrig fortsätta med en bok som inte berör. 

 
Anna tycker att det huvudsakliga är att eleverna läser, vad de läser är mindre viktigt. De 
elever som vill läsa tidningar ska få läsa dem. Böcker som finns i en serie är bra, har de fallit 
för en vill de ofta fortsätta med resten av böckerna. På frågan om Anna har sett att läslusten i 
klassen har förändrats under undersökningens gång svarar hon ”Ja, absolut! Läslusten har 
absolut ökat och eleverna är väldigt läsglada”. 
 
Analys och tolkning 
Båda har en positiv inställning till litteratur och läser gärna böcker. En av pedagogerna 
uttrycker att hon har ett brinnande intresse och läser därmed mycket och gärna. Båda 
använder litteraturen som inspiration inom olika ämnesområden men vi tolkar att de arbetar 
med den på skilda sätt. Båda pedagogerna anser att det är en positiv inställning till litteratur i 
klassen. De är överens om att den egna inställningen smittar av sig på eleverna. På frågan om 
de upplevt någon förändring vad det gäller elevernas läslust är de överens om att så är fallet.   
 

Observationer 
Varje arbetstillfälle presenteras separat med punkter i kronologisk ordning. 
 

• I början av undersökningen visade samtliga elever nyfikenhet och lust att delta i de 
lektioner som vi skulle genomföra. 

Högläsning 
• Eleverna visade en bra förmåga att lyssna aktivt vid högläsning.  
• Eleverna var positivt inställda till de lektioner som genomfördes i en koja.  
• När levande ljus tändes observerades att eleverna blev mer harmoniska och lugna 

genom att de slappnade av och sjönk ihop. De fäste sin blick på det levande ljuset. 
• Genom ord, kroppsspråk och minspel har eleverna visat sitt missnöje om en lektion 

uteblivit, på samma sätt har de visat sin motvilja när några lektioner närmat sig sitt 
slut.  

• Vissa elever lärde sig snabbt vilka dagar läsningen skulle ske, detta visade de genom 
att säga. ”- I dag ska vi läsa med dig!” med glad och sprallig röst. 

Individuell läsning 
• Vid några tillfällen protesterade en del elever och ville inte läsa.  
• Flertalet elever upplevdes ha svårt att välja bok, de vred och vände på böckerna och 

hade svårt att bestämma sig.  
• De utvalda böckerna visade sig först ligga på för hög nivå. Detta visade sig genom att 

utlåningen av böcker cirkulerade fortare än väntat.  
• Vid något tillfälle hade några elever svårt att slita sig från sina böcker, de gick och 

läste samtidigt och ville gärna ta med sig böckerna ut på rasten.  
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• Några elever valde spontant att lägga sig i soffan för att läsa, de skrattade och fnissade 

medan de tillsammans tittade på bilderna i böckerna.  
• En lässvag elev läste med glädje och var ständigt glad och alert vid lässtunderna. 
• Några elever valde självmant att avsluta några av läslektionerna i förtid och gick då 

tillbaka till den ordinära lektionen. 
• Flertalet elever valde att ta fram sin bok även vid andra tillfällen. 

Boksamtal 
• I början av undersökningen visade flera elever osäkerhet inför att prata om böcker, 

detta visades genom ord, gester och mimik.  
• Vid presentation av de egna böckerna ställer de övriga eleverna inga frågor. 
• Några elever visade ovilja att berätta om sina böcker, de ändrade sig dock när de fick 

stöd av vuxen. 
• Eleverna pratar mer om sina böcker och de övriga ställer mer och mer frågor kring 

böckernas innehåll.  
• En elev var duktig att beskriva boken med stark inlevelse och skrattade åt händelser i 

boken. I och med elevens personliga engagemang rycktes de andra eleverna med i 
samtalet. 

 
Analys och tolkning 
Samtliga elever visade sig positiva vid högläsningstillfällena. Materialet påverkade elevernas 
sinnestämning. Lust upplevdes hos vissa elever vid den individuella läsningen medan övriga 
elever visade ovilja att läsa. Några av eleverna hade svårt att välja böcker, till viss del berodde 
det på att de utvalda böckerna ej passade. Vid osäkerhet att prata om böcker var det till stor 
hjälp att en vuxen fanns till hands för att stödja och föra samtalet framåt. Allteftersom 
undersökningen fortskred fick eleverna större självförtroende att samtala om och kring 
böcker. När eleverna satt på en plats där de trivdes blev de mer harmoniska och kunde ta till 
sig boken på ett lustfyllt sätt. I och med den behagliga läsmiljön slappnade eleverna av och 
koncentrerade sig på boken. Vi tolkar att de böcker vi i början valde till eleverna inte 
motsvarade deras läsnivå och intresse vilket ledde till viss svårighet vid bokval. Några av 
eleverna avslutade sin läsning när de själva kände att de läst färdigt. Vi tolkar elevernas val 
som en positiv handling eftersom detta tyder på att de läser av lust och inte för att de måste. 
Genom elevernas sätt att vara och hur de uttrycker sig anser vi oss se en förändring vad det 
gäller elevernas läslust. 
 
 

Diskussion 
Diskussionen inleds med undersökningens reliabilitet och validitet som följs av en 
resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med egna reflektioner där vi redogör för tankar vi fått  
samt tankar kring fortsatt forskning i ämnet. 

Reliabilitet och validitet 
Att en undersökning har god validitet är att den undersöker det som avses att undersökas 
(Patel & Davidson, 2003). Vidare anser dessa forskare att reliabilitet mäter att 
undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. Då vi valt att utföra undersökningen med två 
informationshämtande metoder anser vi att reliabilitet och validitet ökar.  
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I vår undersökning finner vi att reliabiliteten är god. Detta för att vi kunde genomföra 
intervjuerna i avskilda rum och på så sätt stänga de yttre påverkbara faktorerna ute. Att 
använda bandspelare kan vara positivt. På så sätt kan man vara säker på att få med allt som 
sägs. Dock kan det vara frestande att vid transkribering ”göra om” meningar med 
kommatecken och punkter och då förändra själva samtalet. Vi anser även att graden av 
reliabilitet ökade genom användandet av djupintervjuer där eleverna gavs större möjligheter 
att svara fritt. Detta innebar att arbetet fick en större grund då en djupare förståelse för 
elevernas tankar möjliggjordes.  
 
Reliabiliteten kan dock ha påverkats negativt av att eleverna kände en viss nervositet inför att 
bli intervjuade. De kan ha haft en känsla av att de måste svara ”rätt” och därför inte funderat 
på vad de själva tyckte. Vi är även medvetna om att metoden kan vara missvisande på grund 
av att vi är tre personer som genomfört intervjuerna, vilket kan ge skillnader i framställningen 
av frågorna samt vilka svar dessa får. Detta konstaterades vid observationerna där vi tyckte 
oss se att intervjusvaren inte alltid överensstämde med verkligheten. Vi anser att validiteten är 
god vad det gäller intervjuer och observationer detta för att de gett oss en bild av elevernas 
läslust. 
 

Resultatdiskussion 
I vår undersökning hade vi för avsikt att ta reda på hur väl högläsning, individuell läsning och 
boksamtal stimulerar elevers läslust. Vi avsåg även att få vetskap om pedagogers 
förhållningssätt till litteratur och om de tror att det påverkar elevers läslust. Genom våra 
empiriska undersökningar har vi kommit fram till att syftet vi ställt oss gått att nå. Elevernas 
läslust stimuleras väl genom de metoder vi använt oss av och vi fann även att pedagogernas 
positiva förhållningssätt till litteratur hade inverkan på elevernas läslust. Innan vi satte igång 
med våra arbetsmetoder fann vi att det fanns ett intresse för litteratur i klassen. Eleverna 
poängterar att det är viktig med litteratur som engagerar och fångar dem som läsare. Vid 
undersökningens intervjuer och observationer framkom det att eleverna fann högläsningen 
mer tilltalande än den individuella läsningen. Detta anser vi bero på att det i denna 
ålderskategori är lättare för eleverna att lyssna och ta till sig böckernas budskap och i och med 
detta slippa den tekniska avläsning som krävs vid individuell läsning. När någon annan läser 
för barnen menar Chambers (1995) att ansvaret lämnas över på denna och barnen behöver inte 
känna att det finns något krav på att de ska lyckas med texten. När de slappnar av kan 
koncentrationen istället riktas mot att vänja sig vid texten. Andersson med flera (2000) säger 
att ”Huvudsyftet med högläsning är att alla elever får ta del av innehållet, de iakttagelser 
barnen gör beträffande lästeknik får man på köpet” (Andersson, 2000, s.8). 
 
Ekström och Isaksson (2003) menar att högläsningsstunder inte bör vara för långa utan korta 
och intensiva för att alla elever ska kunna lyssna engagerat. I vår undersökning har elever 
däremot gett uttryck för att stunderna inte får vara för korta. Den erfarenhet vi har, både som 
pedagoger och föräldrar, är att längre lässtunder ger möjlighet att komma in i bokens handling 
och därmed öka lusten att läsa vidare. 
 
Tidigare forskning (Fylking, 2003, Alleklev & Lindvall, 2003) visar på att elever får läslust 
när de får läsa det som intresserar dem. Vårt resultat visar att detta till hög grad stämmer. 
Detta har vi sett genom de observationer och intervjuer som genomförts under 
undersökningsperioden. Elever som hittade passande litteratur läste med glädje och lust. De 
som däremot hade svårigheter att hitta rätt bland litteraturen vandrade mestadels omkring och 
hade svårt att komma till ro. Norström (1997) anser att eleverna måste få hjälp att hitta böcker  
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som är lämpade för varje individuell elev. Han tycker att pedagogerna eller skolbibliotekarien 
bör ge eleverna vetskapen om hur de ska gå tillväga vid bokval.  
 
Undersökningen visar på samstämmighet med Chambers (1995) åsikt att det är viktigt var 
man läser, detta för att det påverkar hur man läser. När hög- och individuell läsning kommer 
på tal i intervjuerna tänker eleverna i första hand på läsning i hemmet. Eleverna svarar att de 
vill känna sig avslappnade när de läser och väljer därför platser som är behagliga för alla 
sinnen. Observationerna visar att när eleverna har möjlighet att läsa i ett rum med sköna 
sittplatser, behagligt ljus och dämpad ljudnivå förbättras deras koncentration och läsningen 
påverkas i positiv riktning. Även Barbro och Bo Wingård (1994) påpekar att under själva 
läsningen bör det vara tyst i klassrummet och eleverna bör tillåtas välja den läsställning som 
känns mest avkopplande. 
 
I vår undersökning har vi sett att eleverna genom boksamtal lär sig det som strävas efter i Lpo 
94, nämligen att lyssna, diskutera, argumentera, reflektera och kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållande. Chambers (2004) säger dock att lära sig samtala om böcker inte 
är något man gör på en dag. Även vår undersökning visar att boksamtal är något som måste 
utföras under en längre tid. I början av undersökningen observerade vi att några elever kände 
osäkerhet inför boksamtalen. Allteftersom tiden gick och eleverna blev vana vid situationen 
ökade deras självförtroende i att samtala om och kring böcker. Vi anser detta vara ett led till 
ökad läslust. Den erfarenhet vi har av att föra boksamtal kan ses som ringa och kan vara en 
orsak till att vissa elever inte fann boksamtalen givande. Vi bedömer att med en längre 
undersökningsperiod hade vi kunnat fånga upp de elever som inte fann boksamtalen 
nödvändiga.  
 
De intervjuade pedagogerna är överens om att deras positiva inställning till litteratur 
förmedlas till eleverna. I dagens informationssamhälle anser vi att det är av största vikt att 
pedagogerna visar ett litterärt intresse och genom detta stimulera eleverna att läsa. Norström 
(1997) menar att för att hänga med i dagens snabba utveckling måste man vara en van läsare. 
De som är svagpresterande riskerar annars att stängas ute från den allt hårdare 
arbetsmarknaden.  
 
Vi anser att det totala resultatet hade förbättrats om undersökningsperioden varit längre. 
Läslusten kan vara svår att mäta på endast fem veckor, trots detta märker vi en ökning av 
elevernas läslust. 
 

Erfarenheter för framtiden 
Avsikten med vår undersökning var att se hur väl vi kunde stimulera elevers läslust. 
Kunskapen vi införskaffat genom de arbetsmetoder vi använt i undersökningen kommer väl 
till användning i vårt blivande yrkesliv. Vi anser att detta varierade arbetssätt är till fördel för 
att på så sätt kunna tillgodose varje elevs behov. Övrigt som vi anser vara av vikt för 
framtiden är de tips, idéer och tankar vi erhållit under praktiken. 
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Fortsatt forskning 
Läslust hos elever är tidigare omnämnt i forskning, det finns dock en uppsjö av olika sätt att 
uppnå detta. Det vi bland annat skulle finna intressant att ta del av ur forskningssynpunkt är 
hur man i de tidiga åldrarna lär eleverna att gå tillväga vid bokval. Annat som vi finner 
intresseväckande är hur man kan stimulera eleverna att bibehålla läslusten även när de blir  
äldre. Vi har funnit att läsmiljön har betydelse för läslusten vilket belysts i tidigare forskning. 
Dock anser vi detta ämne vara omfattande och därmed inte färdigutforskat. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 Elevintervju I  

 
 
Vad läser du? 
 
Hur ofta läser du? 
 
Var läser du? 
 
Berätta om hur du tycker det är när du läser/någon läser för dig. 
  
Berätta hur du väljer vilken bok du vill läsa? 
 
Berätta vad du känner inför egenläsning i skolan? 
 
Om du läst/hört en bra bok, vill du berätta om den för dina kompisar? 
 
Berätta hur du känner när fröken har högläsning. 
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                                                        Bilaga 2 

 
 
 
Elevintervju II  
 
 
Berätta hur du tycker det varit under lässtunderna? 
 
Berätta hur har du valt bok. 
 
Berätta hur du vill att det ska vara när du läser.  
 
Hur tycker du att det varit att berätta om böckerna vi läst för er? 
 
Hur tycker du det varit att berätta om böckerna du läst? 
 
Om du får välja mellan de platser vi läst på, var vill du läsa? 
 
Berätta om du tycker att din lust att läsa har förändrats? 
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                                         Bilaga 3 

 
 
 
Pedagogintervju I 
 
 
Hur upplever du det allmänna intresset för litteratur i klassen? 
 
Använder du dig av skönlitteratur i ditt arbete? 
 
Hur använder du den? 
 
Hur ofta?/Schemalagt? 
 
Känner du som pedagog att du kan påverka elevers lust att 
läsa?/Hur? 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogintervju II 
 
 
Upplever du att det allmänna intresset för litteratur i klassen 
förändrats?/Hur? 
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Bilaga 4 
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                                                       Bilaga 5 

 
 
Chambers fyra grundfrågor, Jag undrar… 

 om det var något du gillade i boken? 
 om det var något du ogillade? 
 om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några ”frågetecken”? 
 om du lade märke till några mönster eller kopplingar? 

 
 
Chambers allmänna frågor, Jag undrar… 

 Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du då att det var för sorts 
bok? 

 Har du läst andra böcker som liknar den här? 
 Har du läst boken förut? (I så fall:) Var den annorlunda den här gången? 
 Medan du läste boken, eller nu när du tänker efter, var det några ord eller uttryck eller något 

annat som hade med språket att göra som du tyckte om? Eller inte tyckte om? 
 Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras bättre, vad skulle du säga då? 
 Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? 
 Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du läste? 
 Hur många olika berättelser (olika slags berättelser) kan du hitta i boken? 
 Var det här en bok som man läser snabbt? Eller långsamt? På en gång eller en bit i taget? 
 Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte läst den, vad skulle du säga då? 
 Nu har vi lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt. Var det något som 

de andra sa, som du blev förvånad över? 
 Nu när du tänker på boken, efter att vi har pratat så mycket om den, vad är viktigast för 
 dig då? 

 
 
Chambers Specialfrågor, Jag undrar… 

  Hur lång tid tror ni det tog för alltihop att hända? 
 Finns det några händelser som skulle ha tagit lång tid om de hänt i verkligheten, men som 

berättas väldigt fort med få ord? Och finns det händelser som går väldigt fort men som tog stor 
plats i berättelsen? 

 Var utspelar sig berättelsen? 
 Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 
  Fanns det personer som inte nämns i berättelsen men som ändå måste ha funnits där och varit 

viktiga för den? 
 Vem var det som berättade historien? Vet vi det? Och hur vet vi det? 
 Är historien berättad i första person (och vem är i så fall denna person)? Eller tredje person? Är 

berättaren någon som förekommer i historien? Eller någon utanför själva historien, som vi känner 
till eller inte känner till? 

 Tänk dig själv att du är åskådare till händelserna i boken. Med vems ögon såg du det som 
hände? Kunde du bara se sådant som en av personerna i berättelsen såg, eller skiftade det, så 
att du ibland kunde se vad en person såg och ibland vad någon annan såg? 

 Fick vi någonsin veta vad personerna tänkte? Fick vi någonsin veta vad de kände? Eller 
berättades historien hela tiden utifrån sett, så att man bara såg vad personerna gjorde och hörde 
vad de sa, men aldrig visste vad de tänkte eller kände? 



6  
                                                              Bilaga 6 

 

Hej på er! 
 

Vi är tre blivande lärare, Maria, Louise och Ulrika som 
kommer att göra vår slutpraktik i år 2. Under fem 
veckor kommer vi att arbeta i klasserna med böcker 
och läsning. Vårt syfte är att stimulera barnens 
läslust. Arbetet kommer att ligga till grund för det 
examensarbete som också avslutar vår utbildning. 
 
I arbetet med att öka barnens läslust är ni föräldrar 
en viktig del, läs gärna tillsammans med barnen och 
prata om böcker de läst eller håller på att läsa. På så 
sätt får barnen större behållning av arbetet vi gör i 
skolan. Är det något ni undrar över så är ni välkomna 
att höra av er! 
 
 
 
Harads  Maria Lindgren   
Jokkmokk Ulrika Wiklund-Ögren  
  Louise Lundholm   
 
 
 




