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Förord 

Eftersom vi båda är väldigt intresserade av barns nybörjarläsning och hur barn upplever 
läsning, kändes det naturligt att vi valde att göra ett arbete kring detta samt att ge barnen 
läsglädje. Vi bestämde oss tidigt för att vi skulle skriva om hur lärare kan locka barn till 
läsning. 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla barnen som deltog i våra undersökningar kring att locka 
barn till läsning samt till lärarna i vår undersökningsklass som hjälpt oss med arbetet. Vi vill 
även framföra ett stort tack till vår handledare Maria Larsson Palo som väglett oss och kommit 
med många positiva kommentarer och reflektioner kring vårt arbete.  
 
Luleå den 8 December 2005 
Nina Kerttu 
Malin Stålnacke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



Abstrakt 

Syftet med arbetet var att undersöka hur barn upplever läsning. Vi ville även ta reda på om det 
går att locka barn till läsning. Och se om någon förändring av deras upplevelser sker efter vårt 
arbete med att jobba med läsning på olika sätt under fem veckor. Vår studie omfattade 20 
elever, från en årskurs 1-2:a i Luleå Kommun. Undersökningen utfördes med hjälp av de 
informationshämtade metoderna: enkäter, ostrukturerade observationer och intervjuer. Barnen 
fick lyssna på högläsning, delta i boksamtal och läsa enskilt. Resultatet av vårt läsprojekt 
visade att de flesta av barnen upplevde läsprojektet som något roligt. Som blivande lärare 
kommer vi, i vår läsundervisning, att ha användning av de tips och idéer vi fått under arbetets 
gång.  
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1 Inledning 

Genom inriktningen, Barn lek och lärande, som vi båda genomfört på lärarutbildningen vid 
Luleå tekniska universitet har vårt intresse för barns syn på läsning väckts.  
 
Efter att vi läst en artikel på hemsidan för Svenska barnboksinstitutet om barns försämrade 
läsvanor under de senaste åren skriven av Leni Filipson, blev vi intresserade att skriva om hur 
vi kan locka barn till läsning. I Filipsons undersökning om barns ”läsfrekvens” konstaterade 
hon att mellan åren 1984 till 2000/2001 har barn i 3-8 årsåldern haft mindre kontakt med 
läsning och lyssnande i hemmet än tidigare. 1984 läste/lyssnade 85 % av barnen till böcker 
medan år 2000/2001 var det endast 70 % som kom i kontakt med läsning. Tiden för läsning har 
i minskat från 32 till 16 minuter per dag. (http://www.sbi.kb.se/littips2.html, 2005-09-29) 
 
I rapporten Barns läskompetens i Sverige och i världen visar internationell forskning att tv 
tittande och läsprestationer hör ihop. Högst prestation fanns hos dem som tittar 1-3 timmar om 
dagen på tv och lägst bland dem som tittar på tv mer än 5 timmar per dag. 
(www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e007
3006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065002f00420041005300490053002f0
073006b006f006c0062006f006b002f007700650062006500780074002f0074007200790063006
b00730061006b002f004400440057003f0057003d004b00450059003d0031003100370035/targ
et/DDW%3FW%3DKEY%3D1175, 2005-09-29) 
 
Idag läser barnen färre böcker, de tittar oftare på tv och spelar dataspel. I Rapporten Barn och 
ungdomar i det nya medielandskapet: statistik och analys (Svenska barnboksinstitut, 1998) 
visar en undersökning, att barn och ungdomar i åldern 10-16 år läser böcker i 18 minuter per 
dag. 42 minuter går till videotittande och 2 timmar och 15 minuter till tv tittande per dag. Det 
är flickor i 10-11 årsåldern som ägnar mest tid till bokläsning. Ett minskat läsintresse kan leda 
till läs- och skrivsvårigheter, enligt ovanstående rapport. ( http://www.sbi.kb.se/littips2.html, 
2005-09-29) 
 
Vi har valt att i vårt arbete undersöka hur barn upplever läsning samt hur vi som blivande 
pedagoger kan locka barn till läsning. Vi anser att det är viktigt att man stimulerar barns 
läsning redan i tidig ålder och att man sedan jobbar kontinuerligt med att öka deras 
läsförståelse.  

2 Bakgrund 

2.1 Läsning ur ett historiskt perspektiv 
 
I boken Läsglädje i skolan (1998) av Amborn och Hansson skriver de om hur synen på läsning 
och skönlitteratur sett ut ur ett historiskt perspektiv. Innan Folkskolan (1842) och Småskolan 
(1858) kom stod kyrkan för läsundervisningen. Under den tiden var det ett krav att bli godkänd 
i husförhöret för att få konfirmera och gifta sig. 
 
I 1919 års undervisningsplan tas det upp att barnen ska bli bekanta med svensk litteratur 
anpassad till deras ålder och utveckling. Man rekommenderar texter som handlar om svensk 
natur, hembygden och människorna där samt texter med historiska motiv. År 1955 kom en ny 
undervisningsplan, där skönlitteraturen berörs för första gången i anvisningarna. Den betonar 
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att skönlitteraturen ska få eleverna att inse vad som är litterärt värdefullt, den ska dessutom ge 
barnen lust att läsa mer. (Amborn & Hansson, 1998) 
 
Amborn & Hanssons tolkning av läroplanen för grundskolan, Lgr-62 är att undervisningen bör 
”stimulera läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet” 
(Amborn & Hansson, 1998, s, 10-11). Skönlitteraturen fick en central plats i kursplanen genom 
Lgr-80, och 1988 skrevs en ny kursplan i svenska där skönlitteraturen blev ett huvudmoment 
och skulle dominera svenska undervisningen. (Amborn & Hansson, 1998) 
 

2.2 Förankring i styrdokument 

2.2.1 Lpo 94 
Enligt Lpo 94 har en god läsförmåga en stor betydelse för skolarbetet och för barnens fortsatta 
språkutveckling. I våra styrdokument för grundskolan betonas vikten av en god språkförmåga 
och hur betydelsefullt det är för eleverna att deras språk utvecklas. 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår 
betydelsen av att vårda sitt språk. (Lpo 94 s, 11)  
 

Vidare betonas vikten av att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att få 
utveckla sina möjligheter och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
 

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, 7)    
 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. (Lpo 94 s, 
12)  
 

Lpo 94 betonar vikten av att barnen ska få samtala, läsa och skriva för att behärska sin 
språkliga förmåga och utveckla sina möjligheter att kommunicera.  

2.2.2 Kursplanen för Svenska 
I kursplanen för svenska under mål att sträva mot står det att eleven skall utveckla sin fantasi 
och lust att lära. Detta ska eleven uppnå genom att läsa litteratur, gärna läsa på egen hand och 
av eget intresse. Skolan skall även sträva efter att varje elev ska kunna skapa med hjälp av 
språket, både individuellt och tillsammans med andra. Vidare betonas det även att samhället 
ställer krav på förmågan att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter eftersom det 
skrivna ordets betydelse är så stor. (Skolverket, 2000) Det står även i kursplanen att skolan 
skall sträva efter att varje elev skall stimuleras till att reflektera och värdera, samt utveckla sin 
förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som olika texter ger dem. 
(Skolverket, 2000) I Forskningsdebatten under 80-talet har ett komplement gjorts i 
kursplanernas syn på svenskämnet för att betona vissa aspekter inom kursplanerna. 
Skönlitteraturens roll förstärks. (Lindö, 2002) 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Barns språkutveckling 
Två forskare som har haft stor betydelse för hur vi ser på barns och ungdomars utveckling är, 
Jean Piaget, (1896-1980) och Lev Vygotskij, (1896-1934). Piaget var i sin tur företrädare för 
den kognitiva utvecklingspsykologin och ”ansåg att ett visst utvecklingsstadium måste vara 
uppnått för att en viss inlärning skulle kunna äga rum” (Sandström Kjellin, 2004, s, 41). 
Medan Vygotskij var företrädare för inriktningen social konstruktivismen som framhöll att 
kunskap var något som skapas socialt och inte individuellt (Imsen, 2000). Däremot menade han 
att barns inlärning naturligtvis pågår hela tiden, men att skolinlärningen introducerade något 
fundamentalt nytt i barnens utveckling (Sandström Kjellin, 2004).    
 
Piaget ansåg att språket är ett teckensystem som barnen utvecklar i ett socialt sammanhang, 
vilket också är beroende av den kognitiva utvecklingen. Vidare menade han att denna 
utveckling i sin tur är beroende av individens mognad. När barnet utvecklas tankemässigt, 
utvecklas också språket i samspel med andra. I människans strävan efter att anpassa sig till sin 
omgivning, talar han om assimilation och ackommodation. Med assimilation menas att barnen 
endast tar till sig den kunskap de förstår och anpassar omgivningen till sig själv. 
Ackommodation är motsatsen där barnet tar till sig kunskap, använder den och anpassar sig 
själv till omgivningen. (Arnqvist, 1993)  
 

Piaget ansåg att den kommunikativa funktionen utvecklades i ett senare stadium. I 
tvåårsåldern har enligt Piaget barnet ett egocentriskt tal, då de talar mer med sig själv än med 
sin omgivning. Vygotskij däremot ansåg att barnets språk redan från början är kommunikativt 
och socialt. Men senare under förskoleåren använder barnet ett egocentriskt språk för att 
utveckla tankeförmågan och begreppsbildningen. (Lindö, 2002 s, 83-84)  

 
Vygotskij anser däremot att biologisk utveckling hos människan och den sociala miljön 
han/hon finns i påverkar människans utveckling. Språket är ett viktigt utvecklingsverktyg enligt 
Vygotskij. Social aktivitet skapar individuell utveckling till skillnad från Piaget som påstod 
motsatsen. Både Piaget och Vygotskij har teorier om stadier och kriser i barnets utveckling. 
Vygotskij ser inlärning och utveckling först och främst som ett socialt samspel.  En mycket 
viktig sak som de har olika syn på är hur människan ska lära sig. Piaget anser att han/hon lär 
sig genom att tänka enskilt, medan Vygotskij tycker att han/hon lär sig genom kommunikation. 
(Imsen, 2000) 
 

2.3.2 Vad är läsning? 
Enligt Ejeman och Molloy (1997) definieras läsning av vetenskapen på många olika sätt. 
Gemensamma drag som finns är att samtliga teorier vanligen skiljer mellan avkodning och 
förståelse. Med avkodning menas utnyttjandet av bokstävernas ljudinformation. För att 
läsningen skall bli en färdighet måste avkodningen vara automatiserad. Om läsaren förstår 
innehållet i texten innan det aktuella ordet kan han/hon avkoda ordet trots att det saknar viss 
information, till exempel ” Det var en gång en gammal gumma. En dag gick g mm n ut.” 
(Ejeman & Molloy, 1997 s, 44).  Vi kan se att det ska stå gumman för att meningen innan gett 
oss en förståelse för vad ordet är. Det som är gemensamt för all läsning är enligt författarna att 
barnet måste komma till insikt om hur skrifttecknen representerar språket. Det som sägs i tal 
delas upp i stycken som symboliseras med grafiska tecken eller bokstäver. Det gäller att 
”knäcka koden” och det görs tillsammans med läraren i sammanhang som känns meningsfullt 
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för eleverna. Läraren kan bygga på elevernas gemensamma erfarenheter som gör att det 
underlättar förståelsen för texten, vilken i sin tur skapar lässtimulans. (Ejeman & Molloy, 1997) 

2.3.3 Läsinlärning 
Språkforskaren Rigmor Lindö skriver i sin bok ”Det gränslösa språkrummet” (2002) om 
vikten av att skönlitteraturen ska dominera undervisningen. 
 

 I skönlitteraturen kan elever på alla stadier i grundskolan få lustfyllda upplevelser av 
spänning, humor och skönhet. Med litteraturens hjälp kan de bygga upp förståelse för 
människor och livsvillkor och överskrida tidens och rummets gränser och få inblickar i 
människors liv och tankar i olika kulturkretsar tiderna igenom. Den kan innebära att de bättre 
förstår sig själva och sitt eget liv. Därför skall skönlitteraturen dominera undervisningen i 
svenska. (Lindö, 2002 s, 51)  
 
Skolforskare har under 1990-talet dokumenterat mycket goda resultat hos barn som har 
undervistats av lärare som organiserar sin verksamhet utifrån en helhetssyn på språket. I en 
undersökning djupstuderades 20 erfarna lågstadielärare, vars elever hade utmärkt sig i ett 
internationellt lästest, det s.k. IEA-projektet, Reading Literacy. Gemensamt för denna 
lärargrupp är att dess främsta mål för sin läs- och skrivundervisningen är att skapa läslust och 
skrivintresse. (Lindö, 2002 s, 159) 

 
Forskarna inom läsning har en delad åsikt om fördelar med de olika läsmetoderna. Flera 
forskare håller med varandra om att den totala tiden som används till språkliga aktiviteter 
kommer vara mycket viktig för barnets läs- och skrivutveckling. Ejeman och Molloy (1997) 
skriver om att det inte finns någon bestämd metod som är perfekt för den första läsinlärningen 
och som passar i alla lägen. Vad de dock är mer säkra på för att barnen ska uppnå läs-
skrivfärdigheter är att de först knäcker koden. (Ejeman och Molloy, 1997) 
  

Hur barnen lär sig läsa och skriva blir till stor betydelse, inte bara för själva inlärandet utan 
också för den uppfattning de får av sig själva och skolan. Barnen måste känna arbetet 
angeläget, meningsfullt och roligt. Redan från början måste de därför få upptäcka vilken både 
praktiskt och personlig nytta de har av läsning och skrivning. (Ejeman & Molloy, 1997 s, 44) 

 
Om målet är att verkligen hjälpa alla barn att lära sig läsa och skriva ska hänsyn tas till det 
enskilda barnets erfarenheter och intresse för läsning. Enligt Ejeman och Molloy kan det vara 
lätt att lära sig läsa, men det kan också vara mycket svårt därför är det viktigt att vara 
motiverad. Det måste få vara roligt för alla att lära sig läsa, det får inte bli en press för någon. 
Vidare anser Ejeman och Molloy att det är viktigt att barnen i den första läs- och 
skrivundervisningen ges tillfälle att få utveckla så många läs- och skrivstrategier som möjligt 
som de lär sig att ta hjälp av på ett flexibelt sätt. (Ejeman och Molloy, 1997) 
 
Ejeman och Molloy lyfter också hur viktigt det är med gemensam läsning och högläsning: 

 
Vid gemensamt läsande och skrivande får barnen kunskap om hur man hanterar redskapen, 
t.ex. hur man håller bok, papper och penna. (Ejeman & Molloy, 1997 s, 62) 
 
Högläsning förekommer ofta. De stämmer bra med lärarens målsättning att skapa läsintresse, 
eftersom högläsning enligt forskningsrapporter bidrar till att skapa detta, inte minst hos elever 
med lässvårigheter. Vanligt är också att skriva berättelser och att skriva i anslutning till 
läsning. (Ejeman & Molloy, 1997 s, 67) 
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Enligt Ejeman och Molloy är det även viktigt att den fortsatta läsinlärningen ger fortsatt 
läsglädje. Textens och bildinnehållets utformning är av yttersta vikt för att bibehålla läsglädjen. 
(Ejeman & Molloy, 1997) 
 

2.3.4 Läsningens betydelse 
I rapporten Dags att betona sambandet mellan språk och inlärning av Staf & Andersson (2002) 
tar de upp vikten av barns språkliga engagemang i skolan. Skolan bör fokusera på språket i alla 
ämnen och låta eleverna aktivt lyssna, tala, skriva och framförallt läsa för att förbättra läs- och 
skrivförmågan. I dag ökar samhällets krav på läs- och skrivförmågan och samhällsmedborgare 
bör skaffa sig en god läs- och skrivkunnighet för att kunna ta del av och värdera all 
inkommande information. 
 
Staf & Andersson hävdar att läsning utanför skolan behövs för att barnen skall bli goda läsare. 
En god läsförmåga nås oftast genom att läsningen blir en naturlig del på fritiden. När barnen 
läser på fritiden gynnas: 
* En god läsförmåga, högt lästempo 
* Förmågan att använda sig av flera lästekniker 
* Färdigheten att läsa mellan raderna 
* Ett utökat ordförråd på ett lustfyllt sätt 
 
Staf & Andersson (2002) menar även att tiden för läsning i skolan inte är tillräcklig för att 
kunna uppnå alla dessa färdigheter. De menar att läsning på fritiden är en förutsättning för en 
god läsförmåga.  
 
I boken Den meningsfulla språkväven av Lindö (2005) skriver hon att en stark läsupplevelse 
ger mersmak och väcker läslusten. Det övergripande målet med litteraturundervisningen under 
skoltiden är att stimulera barnens lust att läsa och utveckla en förståelse av allt mer komplexa 
texter. Med hjälp av de skönlitterära texterna stöds barnen i sin identitetsutveckling och lär sig 
urskilja särdrag hos olika texttyper. För att få barnen att bli aktiva läsare för livet, anser Lindö 
att det är nödvändigt att börja med att skola in de små barnen i läsandets magi och hon anser att 
skolan har mycket att lära av hur läslust skapas utanför skolans väggar. De barn som möter 
barnlitteratur i tidig ålder får ”aptit” på böcker och blir motiverade att upptäcka skriftspråkets 
mysterier. Under högläsningsstunder får barnen möjlighet att föreställa sig något som inte är 
här och nu. (Lindö, 2005) 
 

2.3.5 Vikten av att kunna läsa 
Enligt Ramsten-Nilsson (1981) förmedlar böcker vårt kulturarv och kan i sin tur bidra till att 
barnen själva blir mer medvetna om livet och den kultur de lever i. Dessutom ökar läsarens 
medvetenhet då han/hon kommer i kontakt med nya begrepp och läsningen bidrar även till 
förmågan att skapa inre bilder. (Ramsten-Nilsson, 1981) 
 

2.3.6 Följden av minskad läsning 
Enligt Norström (1997) är tv, media och tv-spel stora konkurrenter till läsandet av böcker. I 
boken Bokprat, skriver han bland annat utifrån sin egen erfarenhet som svensklärare på 
högstadiet om elevers läsvanor. Norström menar att de lässtarka eleverna ser läsning som 
lustfyllt och roande, medan de svaga kan uppleva läsningen som förhållandevis jobbig. 
Norström menar att det är i dessa avseenden, då texten upplevs som för jobbig, som eleverna 
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hellre väljer att se på tv där de i viss mån får liknade upplevelser som skönlitteraturen 
förmedlar. Boken och läsningen kan aldrig jämföras med, eller ersättas av, film eller tv. Att lära 
sig lästekniken, förutsätter att läsaren strävar efter att nå god läsförmåga och läshastighet vilket 
innebär mycket träning. Barn som aktivt väljer bort läsningen får inte den träning de är i behov 
av för att kunna utvecklas för att så småningom bli goda läsare. Ägnas det mycket tid åt 
lästräning utvecklas dessutom det egna ordförrådet samt att den språkliga kompetensen höjs 
avsevärt. Enligt Norström (1997), får generellt sett de elever som inte läser en försenad 
språkutveckling. Vidare anser han att svaga läsare även blir stressade, eftersom de vet om och 
känner sina svagheter. Resultatet blir därvid bristande självförtroende som i sin tur innebär 
ytterligare svårigheter i lässituationer. (Norström, 1997) 

2.3.7 Klassrumsmiljöns betydelse 
Lindö (2002) skriver att ”Barn som växer upp i en språkstimulerande miljö börjar ofta skriva 
med pennan så fort motoriken tillåter” (Lindö, 2002 s, 111). Klassrumsmiljön har stor 
betydelse för att barnen ska få stimulerande inlärningstunder. Det ska finnas tillgång till såväl 
avskildhet och koncentration, som att ha gemensamma inlärningstunder. (Lindö, 2002) 
 

Klassrummets fysiska och psykiska miljö har stor betydelse för barnets kunskaps- och 
personlighetsutveckling. I en språkstimulerande klassrumsmiljö är bord eller bänkar 
placerade så att barnen kan samtala med varandra. Helst ska alla ha ögonkontakt. Det ska gå 
lätt att samla alla till gemensamma samlingsstunderna och det skall också finnas möjlighet att 
dra sig undan i en avskiljd vrå för att t.ex. läsa i en bok eller utforska ett data program på egen 
hand. Bokhyllorna skall digna av böcker av alla de slag: bilderböcker, barnböcker, sagor, 
poesi, faktaböcker för barn, tidningar, uppslagsverk och barnens egenhändigt tillverkade 
böcker (händelseböcker). (Lindö, 2002 s, 134)  

 
Lindö nämner att många pedagoger vid skolstarten sätter upp alfabetet och skyltar, som talar 
om för barnen vad som finns på hyllor och i skåp. Vissa pedagoger sätter också upp olika 
meddelande som veckans planering och matsedel, för att barnen från första stund ska förstå hur 
skriftspråket kan användas. Lindö påpekar vikten av att pedagogen tillsammans med barnen 
samtalar och bestämmer hur en trygg klassrumsmiljö kan skapas. Klassrumsmiljön bör 
utformas så att den gynnar barnens lärande utifrån vad barnen har för behov, vad som ska läras 
och med tanke på deras personlighetsutveckling. Lindö anser också att pedagogen bör se till 
alla barns olika inlärningsstilar och organiserar läromiljön så barnen får ut det mesta möjliga av 
sitt lärande i klassrummet. (Lindö, 2002) 
 
Även Björk och Liberg ”Vägar in i skriftspråket” (2001) lyfter fram hur viktig 
klassrumsmiljön är för barns (läs) inlärning. De anser att miljön kan både locka och bromsa 
inlärningen. Därför bör klassrummet vara väl anpassat för att barnen ska kunna ha stimulerande 
inlärningsstunder. Författarna poängterar även att rim, ramsor, språklekar och spel är faktorer 
som lockar barnen till läsning och skrivning. Språklekarna bör ske under några korta 
koncentrerade pass vid passande tillfällen, så att barnen verkligen upplever att det är spännande 
och roligt. (Björk & Liberg, 2001) 

2.3.8 Läsmiljö 
I Chambers bok ”Böcker inom oss - Om läsmiljö” (1995) tas vikten av att ha god tillgång till 
böcker upp. Böckerna måste finnas i närheten och vara tillgängliga, det ska vara lätt för barnen 
att få tag i dem när de vill läsa. Chambers anser även att det är viktigt att man skyltar med 
böcker och gör dem synliga eftersom skyltningar skapar intresse och är grundläggande i en 
fungerande läsmiljö. Vidare poängterar Chambers vikten av att byta ut böckerna så fort barnen 

 6



tappar intresse för utställningen och byta ut dem till nya som skapar nytt intresse för barnen. 
(Chambers, 1995) 

2.4 Definitioner 

2.4.1 Vad är kunskap? 
Enligt Lindö kan kunskap definieras som ett redskap som är beroende av sitt samanhang för att 
bli begripligt. Vidare kan kunskap även ses som en relation mellan människan och världen. 
(Lindö, 2002) 

2.4.2 Vad är lust/läslust? 
”önskan att pröva ngt som man känner skulle skänka nöje el. tillfredsställelse”   
(2005-09-29 Nationalencyklopedin)   

 
Svensson (1988) skriver om motivation och läslust som något som hör ihop. Motivation 
behövs för att driva på läsningen. Han tar även upp att läslust är ett komplext fenomen, 
som ständigt kräver insatser för att gynna läsutvecklingen. Han påpekar att det inte går att 
tvinga någon att tycka om läsning eller uppskatta läsning, men det går alltid att stimulera 
den. (Svensson, 1988) 

2.5 Locka till läsning 
 
I Björk och Libergs bok, har de tagit upp om hur exempelvis lärare och föräldrar kan locka 
barn till läsning. Där poängterar de att det ska vara roligt för att barnen ska tycka om läsning. 
”Mottot för all läsning, vare sig det handlar om högläsning eller individuell läsning, bör vara 
att eleverna ska tycka att det är roligt. Då utvecklas deras språk, och de kan tillgodogöra sig 
olika typer av text med olika syften för läsning.” (Liberg & Björk, 2001 s, 89) 
 
Björk och Liberg anser vidare att det är av stor vikt att pedagogen har god kännedom om var i 
läsutvecklingen barnen står. På så sätt kan han/hon locka, stimulera samt hjälpa de barn på rätt 
sätt som inte hunnit så långt i läsutvecklingen. I boken nämner de också vikten av att barnen 
tidigt får goda förebilder (syskon, föräldrar, lärare), som stimulerar deras läsning och stärker 
deras självtillit. Men att det även är bra om barnen läser tillsammans med/för någon vuxen och 
i grupp, samt ”diskuterar” kring det lästa. Sedan påpekar de att den vuxne inte bör rätta till 
barnen för mycket till en början. Barnen ska få läsa ”fel” utan anmärkningar. Anmärker den 
vuxne för mycket kan hon få svårt att locka barnen till läsning. (Björk & Liberg, 2001) 
 
Vidare menar författarna att när läraren använder sig av olika läsmetoder och läsinlärningssätt 
lockar han/hon barnen till läsning. Den vuxne (läraren) kan exempelvis låta barnen läsa högt 
för andra, och låta dem lyssna på högläsning, läsa hemma med en vuxen och uppmuntras att 
läsa enskilt och läsa för sina klasskamrater (parläsning). (Björk & Liberg, 2001) 

2.5.1 Boksamtal 
Norström (1997) poängterar vikten av hur en ny bok introduceras. Han går tillväga på så sätt att 
han har ett urval böcker som barnen får välja bland, samt att han berättar lite kort om några av 
böckerna. Sedan får barnen möjlighet att låna böckerna. Av Norström framgår det tydligt om 
lärarna ska lyckas locka barnen till att läsa och hitta passande böcker, är sättet böckerna 
presenteras på väldigt viktigt. (Norström, 1997) 
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Sättet hur böcker presenteras har stor betydelse för läsintresset och för att barnet ska kunna 
tillägna sig innehållet. Aidan Chambers har skrivit Böcker inom oss – Om boksamtal (1993), 
som är en praktiskt idèbok om hur det går att öka barns lust att läsa böcker och sedan prata om 
samt förstå innebörden i dem. ”Nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man 
läst” (Chambers, 1993 s, 17). Ett boksamtal innebär att alla deltagare samtalar om det lästa. 
Enligt Chambers innehåller ett sådant boksamtal tre ingredienser: 
 
1. Utbyta entusiasm  
De som läst boken kan utbyta två slags entusiasm, gillande och ogillande. Gillande; det som 
fångar, förvånar och de som gör att de vill läsa vidare. Ogillande; motviljan, det som de inte 
tyckt om och som gjort att de vill sluta läsa boken. 
 
2.  Utbyta ”frågetecken” (det vill säga svårigheter).  
Om en läsare har haft svårt att förstå något i boken uttrycker den ofta sitt ogillande. Genom att 
tillsammans räta ut frågetecknen och hitta eventuella lösningar, uppstår en förståelse för vad 
texten handlar om. 
 
3. Utbyta kopplingar (det vill säga upptäcka mönster)  
En läsare söker alltid sammanhang, letar efter mönster som visar att saker hänger ihop på ett 
begripligt sätt. Att lära sig läsa går inte bara ut på att lära sig känna igen det språkliga mönstret, 
vi måste även känna igen textens mönster när det gäller stil, form och berättarteknik.  
 
Den som ska hålla ett boksamtal med klassen bör i första hand tänka på att boksamtalet sker i 
en trygg miljö och att alla är överens om att allt är värt att berättas. Den som leder boksamtalet 
ska aldrig ställa frågan ”varför” till en elev som berättar om boken de läst, eftersom ordet har 
en negativ klang. Utan istället använda sig av ”berätta för mig” eller ”jag undrar” för att få ett 
längre och utförligare svar (Chambers, 1993). 
 

Själva grundtanken med ”Jag -undrar” –inriktningen är att vi verkligen vill höra om läsarens 
upplevelser - vad han gillade och ogillade, hans tankar och känslor, om minnen som väckts, 
och allt annat läsaren har lust att berätta om. För att detta ska ske, måste läsarna kunna lita på 
att läraren vill veta deras ärliga reaktion, och följaktligen att allt är värt att berättas, utan risk 
för att uttalandet avfärdas, förlöjligas eller förkastas. (Chambers, 1993 s, 56-57) 

 

2.5.2 Läsprojektet Listiga räven 
Listiga räven är ett läsprojekt som bygger på Whole Language metoden, en läsinlärningsmetod 
som används i skolorna i Nya Zeeland. Metoden har utformats av professor Mary Clay.  
 
Grundtanken bakom Whole Language metoden är att arbeta med hur barn lär sig och att ge 
barnen hjälp till självhjälp. Det är viktigt att börja där barnet befinner sig kunskapsmässigt och 
utgå från det som barnet redan kan. Metoden handlar om att utforma barns läs- och 
skrivinlärning på ett lustfyllt sätt genom att i läsinlärningsprocessen enbart använda sig av god 
skönlitteratur och facklitteratur. (Alleklev & Lindvall, 2000) 
 

Barnen lär sig att läsa genom att läsa och det är viktigt att barnen läser riktiga böcker, 
skönlitteratur och facklitteratur, med ett innehåll som barnen tycker är intressant. Läsvärda 
böcker stärker barnets självförtroende och övertygar dem om att läsning är spännande och 
roligt. Läsningen ska alltid upplevas som något positivt och något man vill fortsätta med. 
(Alleklev & Lindvall, 2000 s, 13) 
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Det mest effektiva sättet att undervisa barn i läsning är att närma sig läsning på olika sätt. Barns 
intresse för läsning ökar när läraren läser för dem, läser med dem och när barnen har möjlighet 
att läsa själva. När läraren läser tillsammans med barn ökar barns självförtroende som läsare 
och skrivare vilket ger dem större ansvar för sin egen läsning. När läraren läser för barn ger 
han/hon dem möjlighet att interagera med författarens idéer utan att barnen behöver tolka 
bokstäverna. Det ger barnen en möjlighet att vidga deras perspektiv vad gäller böcker och 
stimulera deras önskan att lära sig läsa. Målet är att göra barnen till självständiga läsare, vilket 
bara kan uppnås om barnen själva får prova sig fram och våga ta risker. (Alleklev & Lindvall, 
2000) 
 
Det är viktigt med en stimulerande miljö i klassrummet för inlärningsprocessen, i Nya Zeeland 
är klassrummen fyllda med böcker, bilder och texter från golv till tak, en miljö som denna 
lockar till läsning. Böckerna ska vara lättillgängliga och väl synliga för att barnen lätt ska 
kunna plocka fram och läsa dem. (Alleklev & Lindvall, 2000)  
 

2.5.3 Högläsning 
Vuxna slutar ofta läsa högt hemma för sina barn när de lärt sig läsa, för att barnen ska få träna 
på sin egen läsning. Ekström och Isaksson anser att det är en katastrof för många barn, istället 
för de tjocka högläsningsböckerna, spännande äventyren och det fantastiska berättarspråket 
måste de nu ta sig igenom okomplicerade texter som inte liknar den litteratur barnen är vana 
vid (Ekström & Isaksson 1997). Vidare anser Ekström och Isaksson att vi sedan länge haft 
kunskapen om hur viktigt det är för barnens generella språkutveckling att vuxna läser högt för 
dem. Genom att barnen lyssnar på de vuxnas högläsning stärks deras språkliga begrepp, de lär 
sig att upptäcka språkliga sammanhang och de vänjer sig vid skriftspråket. En viktig faktor är 
att högläsningen försiggår i en social situation, i samvaron mellan den vuxne och barnet. Vissa 
forskare har intresserat sig för vad som händer mellan den vuxne och barnet under själva 
högläsningen. Det visar sig att denna interaktion kan se ut på flera olika sätt, och det tycks 
finnas ett samband mellan hur detta samspel gestaltar sig och barnets förutsättningar att senare 
klara sig i skolan. (Frost, 2002) 
 
Det har stor betydelse vid vilken tidpunkt på dagen den dagliga högläsningen är inplanerad. 
Det ska vara vid en tidpunkt då barnen är pigga och sugna på högläsningsstunden eftersom det 
är krävande att lyssna särskilt om det sker i grupp. (Ekström & Isaksson, 1997) 
 
Norström (1997) påpekar att högläsningen är ett ypperligt tillfälle att fånga barnens intresse för 
litteratur. De barn som inte brukar vara intresserade av böcker blir ofta mer engagerade och 
lyssnar gärna när någon läser högt. Under högläsningstillfällena rekommenderar han att läsaren 
gör avbrott för att diskutera det lästa, så det kan kopplas till barnens erfarenheter. Vidare anser 
Norström att samtalen ger barnen större möjligheter att förstå och följa handlingen. (Norström, 
1997) 

3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur barn upplever läsandet, samt hur vi kan locka dem till läsning. 
Vi vill även ta reda på om någon förändring av deras upplevelser sker efter vårt arbete med att 
jobba med läsning på olika sätt under fem veckor. 
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4 Undersökningsmetod 

För att mäta om barnens syn på läsning förändrats gjorde vi en enkätundersökning både i 
början och i slutet av praktikperioden. Enkätundersökningar kräver en kvantitativ bearbetning, 
som resulterar i diagram. Vid undersökningens gång utfördes dessutom ostrukturerade 
observationer i klassen och intervjuer med barnen för att kunna få en djupare bild av deras syn 
på läsning. De ostrukturerade observationerna kräver däremot kvalitativ bearbetning, och 
kommer att presenteras i löpande text. De kvalitativa intervjuerna genomfördes i en lugn miljö 
där vi båda medverkade. Från intervjuerna valde vi sedan ut vissa delar och några citat från 
barnen som redovisas i löpande text. Anledningen till att vi valde att kombinera enkät, 
intervjuer och observation var för att på bästa sätt kunna se om barnens läslust ökat under den 
tid vi jobbat intensivt med tystläsning, högläsning och boksamtal.  
 

4.1 Enkäter 
 
När vi konstruerade enkäten, (se bilaga 1) valde vi att ha en hög grad av strukturering. Med hög 
strukturering menas att frågorna har fasta svarsalternativ. I enkäter inhämtas information via 
frågor som vid behov kan besvaras anonymt, vilket är en fördel om frågorna är av känslig 
natur. Nackdelen med enkäter är att de kan ge missvisande resultat eftersom frågorna kan 
feltolkas om frågorna är felaktigt ställda. (Patel & Davidsson, 1994) Två liknande enkäter 
delades ut vid de båda tillfällena. Enkäten besvarades anonymt. Alla data som samlades in via 
enkäterna sammanställdes och redovisats i form av diagram.  

4.2 Intervjuer 
 
En kvalitativ intervju är enligt Kvale (1997) ett samtal som har en struktur och ett syfte. 
Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren 
att genom ställda frågor och lyssnade erhålla grundligt beprövade kunskaper. Kvale anser att 
syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen från vardagen ur 
intervjupersonens eget perspektiv. Enligt honom liknar en kvalitativ forskningsintervju ett 
vardagligt samtal. Den kvalitativa intervjun är även halv strukturerad och med det menar han 
att vare sig ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär finns. Den kvalitativa 
intervjun genomförs enligt en intervjuguide. Guiden är utformad på så vis att den är 
koncentrerad till vissa teman och som kan innehålla tips på frågor för intervjuaren. Kvale och 
även Backman (1998) påpekar att forskarens eget deltagande i intervjuerna påverkar den 
intervjuade och hur han/hon svarar på de ställda frågorna. Vid intervjun fick vi en större inblick 
i vad varje enskilt barn ansåg om läsning. 

4.3 Observationer 
 
Observationer i fält ger enligt Kvale (1997) en välgrundad kunskap när studierna gäller 
människors beteende och deras samspel med omgivningen. Kvale menar att observationer i fält 
är ett bra komplement till de kvalitativa intervjuerna. Patel och Davidsson (1993) hävdar att 
observation är vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden. Vi gjorde 
observationerna mer eller mindre slumpmässigt men i ett vetenskapligt sammanhang måste den 
vara metodiskt planerad. Backman (1998) menar att nackdelen med observationer är att 
observatören kan påverka omgivningen med sin närvaro när han skall observera. Vidare hävdar 
han att observatören kan tolka den observerade verkligheten på ett felaktigt sätt. 
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För att inhämta så mycket information som möjligt om klassen läsvanor, valde vi att genomföra 
ostrukturerade observationer. Vi observerade hur barnen upplevde att lyssna till högläsning, ha 
individuell tystläsning, deras åsikter om att samtala kring det lästa samt hur stämningen i 
klassrummet var när vi höll i dessa moment. Vi deltog aktivt under lektionerna och var därför 
deltagande observatörer. En av oss observerade när den andra ledde lektioner.  

4.4 Försökspersoner 
 
Vi genomförde vår undersökning i en årskurs 1-2:a. Klassen består av 21 elever, varav 12st i 
årskurs 1 och 9st i årskurs 2.  

4.5 Bortfall 
 
I klassen finns ett barn som har specialundervisning och har därför inte varit med i vår 
undervisning. Utöver det finns inget bortfall, alla 20 barnen har svarat på enkät 1 och 2. 

4.6Material 
 
- Enkät 1 (bilaga 1) 
- Enkät 2 (bilaga 2) 
- Intervjuer (bilaga 3) 
- Högläsningsboken ”Sandvargen” av Åsa Lind 
- Bandspelare 

4.7 Tidsplan   
 
VT 2005  Maj-Juni Litteraturstudier kring ämnet på börjas. 
 
HT 2005  
v.35  Litteraturstudier kring ämnet uppfriskas och diskuteras. 
 
v.36-37  PM:et skrivs. Bakgrund och tidigare forskning påbörjas. 

PM:et ska lämnas in senast 15 sep. 
 
v.38. Onsdag 21 sep besöker praktikplatsen lämnar ut enkäten. 
 
v.40  Praktik på börjas.   
 
v.40-45  Genomförande av undersökningar i klassen. 
 
v.45-  Sammanställning och bearbetning av undersökningen. 

4.8 Genomförande 

4.8.1 Högläsning och boksamtal 
Vid presentationen av högläsningsboken Sandvargen skriven av Åsa Lind var samtliga elever 
positiva och intresserade av boken. Boken presenterades genom en kort introduktion om 
innehållet och barnen blev informerade om att vi skulle läsa högt ur den de kommande 
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veckorna. Högläsningen skedde vid olika tidpunkter under skoldagen. Oftast då det passade 
bäst med tanke på övrig verksamhet. Från början hade vi planerat att läsa högt en stund varje 
dag men det blev som mest tre dagar i veckan på grund av andra aktiviteter som kontinuerligt 
pågick i klassen. Högläsningsstunden var i regel tjugo minuter lång och vi delade upp boken så 
att vi båda läste lika många kapitel. Barnen satt alltid på sina egna platser under högläsningen. 
När vi hade läst ett kapitel hade vi en diskussion med barnen kring det lästa innan vi fortsatte 
med nästa kapitel.  
 
Vid ett tillfälle hjälpte läraren oss att välja ut fyra av barnen som vi sedan hade ett boksamtal 
med kring en gemensam bok. De barn som valdes ut ansågs vara de barn som hade kommit 
längre i sin läsning och kunde läsa längre böcker/berättelser. Barnen fick välja ut en gemensam 
bok ur en samling böcker som fanns som klassuppsättning. Efter att barnen läst boken 
samtalade vi om det lästa och alla barnen fick berätta vad de tyckte om boken och dess 
innehåll, vi ställde frågor angående huvudpersonerna och bokens handling som barnen fick 
diskutera tillsammans.  

4.8.2 Lådbok/Tyst läsning 
Barnen fick själva välja en tystläsningsbok en såkallad ”lådbok” mellan ett urval av böcker som 
fanns i klassrummet, och de barn som ännu inte kommit så långt i sin läsning fick material 
anpassat efter sin förmåga. Barnen fick läsa sin utvalda bok under lektionstid. Även 
tystläsningen skedde vid olika tidpunkter på dagen och som högst tre dagar i veckan. Under 
tystläsningen satt barnen oftast på sina egna platser. Ibland var det något barn som satte sig i 
soffan som fanns placerad i klassrummet. Vi försökte även hjälpa barnen att hitta en bok som 
kunde passa deras intresse och läsförmåga.  
 

4.8.3 Intervjuer 
För att få en utförlig bild av barnens syn på vårt arbete kring läsning intervjuade vi alla barn i 
klassen. Intervjuerna genomfördes i slutet av praktiken i ett arbetsrum som låg i närheten av 
klassrummet. Vi medverkade båda under intervjuerna, den ene intervjuade barnet medan den 
andre observerade och antecknade under intervjun. Intervjuerna spelades även in på band. 
Under intervjuerna satt intervjuaren och barnet mittemot varandra och observatören satt vid 
sidan av för att på bästa sätt kunna observera barnen under intervjuernas gång. Intervjuerna flöt 
på bra fast det var kort om tid för att göra tjugo intervjuer vid endast ett tillfälle. Vi hade inte 
tillräckligt med tid för att barnen skulle ge oss djupare svar.  Detta var således inte kvalitativa 
intervjuer. En kvalitativ intervju är minst en timme lång och där försöker intervjuaren vara 
lyhörd, förstå personens tankar och upplevelser kring ett ämne. I våra intervjuer lyckades vi 
med det senare men inte att uppnå tiden en timme per intervju (Kvale, 1997). Enligt Trost 
(1997) hade det räckt att intervjua fyra eller fem av barnen eftersom ”med många intervjuer 
blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla 
detaljer som förenar eller som skiljer”. (Trost, 1997 s, 110) Vidare anser Trost att ett fåtal 
välutformade intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda.  
 

4.8.4 Observationer 
Vi valde att observera så många barn som möjligt i klassen under undersökningens gång. Syftet 
med observationerna var att se hur barnens syn på läsning såg ut och om det gick att se någon 
skillnad under arbetets gång. Observationerna genomfördes spontant under arbetets gång. 
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4.8.5 Enkäter 
Den första enkäten skickades hem innan praktikperiodens start och barnen besvarade den 
tillsammans med föräldrarna/någon vuxen. Den andra enkäten besvarades enskilt i slutet av 
praktiken i mindre grupper för att vi skulle kunna tydliggöra eventuella frågetecken.  
 

5 Resultat 

5.1 Enkäter 
Syftet med enkät 1 var att få en bild av hur barnen uppfattade läsning och få en inblick i hur 
ofta barnen läser eller hur ofta någon läser för dem. Syftet med enkät 2 var att ta reda på om de 
aktiviteter vi genomfört med barnen har lockat dem till läsning och förändrat deras syn på 
läsning. En sammanställning av enkätundersökningens resultat presenteras här i diagramform.  
 
Figur 1 Svar på frågan, Tycker du om att läsa?  
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Ingen skillnad, sjutton barn har svarat ja och tre barn har svarat ibland på både enkät 1 och 2. 
 
Figur 2 Svar på frågan, Hur ofta läser du böcker? 
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Majoriteten läser böcker ibland och vid första mättillfället var det endast två som aldrig läste.  
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Figur 3 Svar på frågan, Hur tycker du att det är att läsa? 
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Vid första mättillfället var det tio barn som tyckte det var lätt att läsa. Till andra mättillfället 
hade det ökat med sex barn. Endast två barn tyckte det var svårt att läsa vid första mättillfället. 
Mittersta stapel minskade med fyra barn. 
 
Figur 4 Svar på frågan, Hur tycker du att du läser? 
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Här kan vi se en ökning på hur barnen uppfattar sin egen läsning. Vid första mättillfället tyckte 
mer än hälften av barnen att de läste bra. Vid andra mättillfället tyckte endast två barn att de 
läste sådär. 
 
Figur 5 Svar på frågan, Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 
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Vid första mättillfället svarade en elev nej på frågan, vid enkät 2 svarade samtliga elever att det 
är viktigt att kunna läsa. 
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Figur 6 Svar på frågan, Tycker du om när någon läser för dig?  
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Här kan vi se en liten skillnad, ja stapeln har ökat med två barn. Vid enkät 1 och 2 svarade två 
barn att de inte tycker om när någon läser högt för dem. 
 
Figur 7 Svar på frågan, Hur ofta läser någon högt för dig? 
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Går inte att se någon skillnad mellan de två mättillfällena. 
 
 
Figur 8 Svar på frågan, Under de veckor vi är hos er kommer vi att jobba med böcker och 
läsning. Vad tycker du om det? 
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Intresset för att arbeta med läsning var stort och 16 barn tyckte att det skulle bli roligt att arbeta 
med läsning. Endast ett barn tyckte det skulle bli tråkigt. 
 
 
 
 
 

 15



Figur 9, Svar på frågan, Under tiden vi har varit här har vi jobbat med böcker och läsning, 
vad tycker du om det? 
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De flesta barnen var positivt inställda till att arbeta med böcker och läsning. Endast ett barn 
tyckte att det varit tråkigt. 
 
Enligt resultaten från vår enkätundersökning i början och i slutet av praktiken visade det sig att 
majoriteten av barnen läste ibland och tyckte om att läsa samt att de tyckte det var viktigt att 
kunna läsa. Endast två barn tyckte det var svårt att läsa i början av vår undersökning. Vid det 
andra undersökningstillfället ansåg majoriteten av barnen att det var lätt att läsa. Angående vad 
barnen tycker om när någon läser högt för dem, visade det sig att vid första undersökningen 
tyckte fjorton av tjugo barn om det och vid andra enkättillfället var det sexton av tjugo barn. 
Detta resultat visar att högläsning är något som uppskattades hos barnen. Undersökningen visar 
att vissa barn inte har någon vuxen som läser högt för dem. Men att de flesta av barnen får 
lyssna till högläsning ibland. Sexton av tjugo stycken barn tyckte att det kommer bli roligt att 
jobba med böcker och läsning. Ungefär likadant resultat fick vi vid läsprojektets slut, då dem 
flesta av barnen var positivt inställda till att ha fått arbeta med böcker och läsning. 
 

5.2 Intervjuer 
 
I intervjusvaren kunde vi se stora likheter mellan barnen och deras syn på läsning. På frågan 
hur känner du dig när du tänker på läsning, svarade de flesta barnen att de tyckte det kändes 
bra. Ett av barnen svarade, ”Jätte roligt, jag tycker det är jätte roligt att läsa för man får massa 
nya idéer”. På den andra frågan angående vad barnen helst läser, svarade majoriteten ”böcker” 
som de vore helt självklart för oss. Det fanns några som precisera sig och svarade en titel på en 
bok eller serietidning. Nästan alla barnen skulle vilja läsa mer böcker för att de tyckte att det 
var roligt att läsa. Angående högläsningen vi haft och samtalen till det lästa var alla barn 
positivt inställda. På frågan, Vad tycker du om högläsningen vi haft, svarade ett barn ”Jo, det 
är spännande att läsa nya böcker och det är bra för då får man höra när andra läser och höra 
nya berättelser”. Några av barnen nämnde att de fick idéer om vad de själva kunde skriva om.  
Till den individuella läsningen i form av ”lådbok” var många utav barnen positivt inställda. De 
tyckte att det var kul att själva få välja en bok. ”Det är bra att jag fick välja ”Vita damen” den 
ville jag läsa, den är läskig ibland, lite.”  
 

 16



5.3 Observationer 

5.3.1 Klassrumsobservationer 
Redan i början av undersökningen såg vi att de flesta av barnen hade stor läs- och skrivlust när 
de själva fick välja vad de skulle läsa eller skriva. Under observationernas gång såg vi även att 
tre av barnen inte knäckt läskoden men var på god väg. Till dessa barn gav vi stimulerande 
läsning i form av ett häfte med några enstaka ord som till sist bildade lätta meningar. Medan 
barnen läste gick vi runt i klassen och lät barnen läsa högt för oss. Vid de tillfällena märkte vi 
att några av barnen ”bildläste”. De läste inte den exakta texten utan kollade på bilderna och 
berättade bokens handling utifrån dem. Under arbetets gång kunde vi se att färre barn 
”bildläste” och innan arbetets slut hade de barnen som bildläst slutat och läste nu texten. 
 

5.3.2 Högläsning och boksamtal  
Under högläsningsstunderna var stämningen i klassrummet lugn och barnen tyckte mycket om 
högläsningen och har lyssnat med stor koncentration. Vi har kunnat se att spontant bokprat i 
samband med högläsning ökar elevernas förståelse och intresse för högläsningsboken, och 
väcker intresse och nyfikenhet inför näst kommande kapitel. Barnen hade många kommenterar 
och synpunkter när vi samtalade. De kunde lätt se samband och relatera till egna upplevelser 
och reflektera över bokens innehåll. Under högläsningen var de flesta barn tysta och intresserad 
och hörde på.  Ibland hände det att flera av barnen ställde frågor under tiden om det var något 
de funderade över eller om det fanns oklarheter i texten. Då det fanns bilder fick barnen se på 
dem. 
 
Vid tillfället då vi tog med fyra av barnen för boksamtalet kring den gemensamt lästa boken 
gick det väldigt bra. Vid samtalet diskuterades de tankar som väckts hos barnen. Ett av barnen 
funderade vidare kring handlingen hon funderade på vad som hade kunnat hända i boken om 
huvudpersonen gjort ett annat val. Hon kopplade även till sina egna erfarenheter och 
konstaterade att hon hade gjort på ett annat sätt. Barnen kunde läsa mellan raderna och uppfatta 
dolda budskap. 
 

5.3.3 Lådbok/Tystläsning 
De flesta eleverna tyckte om ”lådboken”, men det fanns de barnen som ännu inte kommit så 
långt i sin läsning och därför inte kunde hitta en bok efter sin förmåga och fick istället ett häfte 
med ord anpassade för deras nivå.  
 

5.3.4 Klassrumsmiljön 
Klassrummet var ganska litet, det fanns inte mycket extra utrymme. Barnen satt vid små bord 
som placerades ihop för att bli fem större bord med plats för fyra till fem barn. På ena 
långsidan av klassrummet stod en lång bokhylla som var fylld med olika arbetsmaterial. På den 
andra sidan hade barnen sina lådor med deras böcker och arbetsmaterial, samt en mindre 
bokhylla där det fanns ett antal inköpta böcker. I klassrummet fanns det även en soffa, som 
ytterst sällan användes av barnen under tiden vi var där. Barnen satt på sina egna plaster när de 
arbetade. I klassrummet fanns även ett piano som användes flitigt varje dag, för en av 
klassläraren var pianot och lite sång ett bra alternativ att ta till när barnen behövde en paus. Det 
fanns inget fram eller bak i klassrummet på grund av det var två klasslärare och dem delade på 
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ledarskapet. De hade varsin kateder på vardera kort sida, på ena kortsidan fanns även tavlan 
och alfabetet uppsatt.  
 

5.3.5 Sammanfattning 
Under observationernas gång har vi kunnat se att med hjälp av läsning anpassad efter barnens 
förmåga har gjort att barnen har utvecklat sin läsförmåga och blivit bättre läsare. Spontana 
boksamtal har ökat barnens läsförståelse och deras förmåga att tolka och läsa mellan raderna. 
Böckerna som funnits tillgängliga i klassrummet har lockat barnen till läsning och gjort barnen 
mer intresserad av läsning. Detta på grund av att det alltid funnits en klassuppsättning av 
böckerna nära tillhands för barnen. Vid tillfällena då barnen fått läsa ur sin 
tystläsningsbok/lådbok och vi gått runt för att de skulle få läsa för oss, såg vi uppskattningen hos 
flera av barnen när de fick läsa högt för någon vuxen. 
 

6 Diskussion 

6.1 Tillförlitlighet 
 
Med tillförlitlighet menas den noggrannhet och säkerhet som uppnås med mätning, med andra 
ord mätnoggrannheten. (Trost, 1997) 
 
Vi har använt oss av tre olika mätmetoder, enkäter, intervjuer och ostrukturerade observationer. 
När en undersökning ska göras med exempelvis enkät, finns det stor risk att de tillfrågade 
svarar på ett sådant sätt som de tror att vi vill att de ska göra. För att missförstånd inte ska 
uppstå krävs att vi förklarar tydligt vad vi vill med enkäten. I enkäten försökte vi utforma så 
enkla frågor som möjligt för att barnen skulle kunna besvara dem. Eftersom den första enkäten 
skickades hem och barnen besvarade den tillsammans med föräldrarna/någon vuxen så därför 
är den inte tillförlitlig, eftersom de vuxna lätt kan ha påverkat barnen. För att få en högre 
tillförlitlighet skulle vi ha testat enkäten på en barngrupp innan praktiken, eftersom vi då 
kunnat upptäcka att en del frågor/svarsalternativ kunnat utformas tydligare eller på annat sätt, 
och att föräldrarna inte skulle ha varit med och besvarat den första enkäten. Den andra enkäten 
besvarades i smågrupper där vi hjälpte barnen att läsa frågorna och svarsalternativen. Enkäterna 
har varit anonyma.  
 
För att inhämta så mycket information som möjligt kring undersökningen har vi använt oss av 
ostrukturerade observationer. Dessa observationer har varit ett bra komplement till enkäterna 
och har varit ett mätinstrument under pågående aktiviteter. Enligt Patel & Davidsson (1994) är 
förutsättningen för en hög giltighet att observatörerna är tränade. Tillförlitligheten i de 
ostrukturerade observationerna kan ifrågasättas eftersom vi inte är erfarna analytiker.  

6.2 Giltighet 
 
Giltigheten anger att frågan mäter det som var avsett att mäta. (Trost, 1997) 
 
Vi anser att våra undersökningsmetoder mätt det vi avsett att mäta, nämligen om boksamtal, 
individuell tystläsning och högläsning kan locka barn till läsning. Vi anser därför att giltigheten 
i vår undersökning är god. 
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6.3 Resultatdiskussion 
   
Syftet med vårt examensarbete var att med olika metoder locka barnen till läsning och se hur de 
upplever läsning. Vi valde att arbeta med ett läsprojekt där vi arbetat med högläsning, 
individuell tystläsning och boksamtal för att locka barnen till läsning. Barnen var redan tidigare 
bekanta med Boklöv och hade tillgång till böcker i klassrummet så vi lät barnen fortsätta arbeta 
med detta medan vi introducerade nya aktiviteter. Barnen fick välja en ”lådbok” och de barnen 
som inte kommit så långt i sin läsning att de kände att de behärskade att läsa böcker hjälpte vi 
hitta annat material som skulle stimulera deras läsning. Barnen fick även lyssna till högläsning 
och samtala kring det lästa som var mycket omtyckt bland dem. Några av barnen fick följa med 
oss vid ett tillfälle och ha ett mindre boksamtal kring en bok vi läst gemensamt. Under en stor 
del av vårt läsprojekt har barnen fått reflektera över det lästa, delta i boksamtal och presentera 
det lästa i form av boklöv. Det har fungerat som ett sätt att befästa och bearbeta den lästa 
texten. Genom att böckerna varit lätt tillgängliga och synliga för barnen hoppades vi på att 
deras läsintresse skulle stimuleras. Ett viktigt led i detta var att böckerna/materialet skulle 
anpassas efter deras läsmognad.  
 
När vi introducerade vårt läsprojekt fanns redan ett stort intresse för läsning. De flesta barnen 
tyckte att det skulle bli roligt att arbeta med böcker och läsning. Under läsprojektets gång har 
barnens uppfattning om hur de tycker att det är att läsa och hur de själva tycker att de läser 
ökat, vi tolkar det som att barnen anser/känner att de har blivit bättre läsare än dem var innan 
projektet startade. Att barnens uppfattning ändrats under projektets gång anser vi kan beror på 
att de blivit mer medvetna om läsningens betydelse under tiden. Detta beror med sannolikhet 
på att vi alltid försökt variera mellan våra läsmetoder och hålla läsningen som något lustfylld 
och roligt. Björk och Liberg (2001) lyfter också detta: ”Mottot för all läsning, vare sig det 
handlar om högläsning eller individuell läsning, bör vara att eleverna ska tycka att det är 
roligt. Då utvecklas deras språk, och de kan tillgodogöra sig olika typer av text med olika 
syften för läsning.” (Liberg & Björk, 2001 s, 89). 
 
Det pågick redan ett läsprojekt i klassen, ett så kallat Bokträd, som går ut på att barnen läser 
böcker och sedan recenseras böckerna på ett boklöv som fästes på bokträdet som är uppsatt på 
en av väggarna i klassrummet. På boklövet skriver barnen en kort sammanfattning av boken, 
namnet på författaren och illustratören och ger boken ett omdöme. Sedan redovisas boklöven 
muntligt för de andra barnen i klassen.  
 
Fortsättningsvis i vår resultatdiskussion har vi valt att ha underrubriker kring de momenten vår 
undersökning bygger på. Detta för att tydliggöra innehållet.  
 

6.3.1 Enkät  
När vi sammanställt resultatet av enkätundersökningarna visade det sig att intresset för läsning 
var stort. I efterhand anser vi att enkäten kan vara lite missvisande på grund av den var dåligt 
utformad. Exempelvis är ibland ett dåligt svarsalternativ eftersom vi inte vet om barnen menar 
tre gånger i veckan, en gång i månaden eller en gång per år. Vi borde istället ha använt oss av 
tydligare svarsalternativ som till exempel tre gånger i veckan eller tre gånger i månaden.  
Enkätundersökningen visade tydligt att barnen hade ett intresse för böcker innan läsprojektet 
startade och att intresset ökade under vårt arbete med läsning. Vi var ganska säkra redan innan 
projektets start att barnen skulle tycka det var kul att arbeta med läsning och att de var 
intresserade av att läsa böcker. Detta kan mycket väl bero på att klassläraren lät barnen läsa 
mycket, speciellt i form av individuell tystläsning. Det var två barn som tyckte det var svårt att 

 19



läsa inte riktigt knäckt läskoden än men var på god väg. Att dem flesta av barnen tyckte att det 
var lätt att läsa vid det andra enkättillfället, beror med stor sannolikhet på att under vår tid i 
klassen har vi arbetat intensivt med att ge barnen en positiv syn på läsandet och locka dem till 
att läsa. När vi tittade vidare på resultat och på frågan hur barnen uppfattar sin egen läsning kan 
vi se en positiv ökning. Även detta anser vi beror på att vi arbetat mycket med den individuella 
läsningen i form av ”lådbok” under vår tid i klassen.  
 

6.3.2 Intervjuer 
Att genomföra intervjuerna var inte så enkelt som vi hade trott, för att få ett bra resultat krävs 
det att vi som intervjuare har en klar ide om vilken typ av information som vi egentligen söker, 
dels måste vi även få barnet att avslöja sina tankar så långt det går genom att ha följdfrågor som 
varieras beroende på vad barnen svarar. Som vi redan såg i vår enkätundersökning tyckte dem 
flesta av barnen om att läsa och arbeta med läsning. När vi kollade vidare igenom resultatet 
kändes det som några av barnen svarat mer som de tror vi vill att de ska svara än att ge oss 
deras personliga åsikt kring frågorna. 
 

6.3.3 Observationer  

6.3.3.1 Klassrumsmiljö 
Om barnen vistas i en miljö med böcker ökar deras intresse för läsning, vilket våran 
undersökning bekräftar. Barnen har varit omgivna med böcker, haft boksamtal och läst böcker 
som varit anpassade för dem. Detta kan vara orsaken till att fler barn läser böcker. Alleklev 
(2000) bekräftar detta i Listiga räven projektet, där hon menar att en klassrumsmiljö full med 
böcker som finns tillgängliga och är lätta att plocka fram lockar till läslust. I klassrummet fanns 
endast inköpta böcker. Tidigare hade de besök biblioteket, men på grund av att många böcker 
försvann och skolan blev betalningsskyldiga avstod läraren från biblioteksbesök och köpte in 
varierad litteratur i stället. Detta kan göra att barnen begränsas vid en viss litteratur som det inte 
skulle ha gjort om de besökt biblioteket regelbundet och bytt ut böckerna. Chambers (1995) tar 
upp vikten av att byta ut böckerna när böckerna inte längre väcker ett intresse hos barnen.  En 
varierad litteratur ger självklart barnen ett större intresse då de inte hittar nya böcker att läsa. 
 
Möbleringen i klassrummet på praktikplatsen var lik möbleringen i många andra svenska 
skolor. Det som verkligen skulle behöva finnas var en mysig hörna som barnen kunde ha 
stimulerande och trevliga lässtunder i. Det skulle säkert ha gjort lässtunderna lite trevligare för 
barnen än att få sitta vid sin plats vid bordet hela tiden. Tyvärr fanns det endast en soffa som 
barnen satt i och läste vid ytterst få tillfällen under den tid vi var där, det kan vara så att den 
användes mer i vanliga fall. Lindö (2002) poängterar vikten av att både den fysiska och 
psykiska klassrumsmiljön har stor betydelse för barnens kunskaps- och 
personlighetsutveckling. Vidare betonar hon att i en språkstimulerande klassrumsmiljö bör 
bord/bänkar vara placerade på så sätt att barnen lätt kan samtala med varandra och ha 
ögonkontakt. Miljön ska dessutom vara möblerad på ett sådant vis att det finns plats för att 
samla barnen till gemensamma samlingsstunder, att barnen har möjlighet att gå avskiljt i en vrå 
och exempelvis läsa en bok. Bokhyllorna i klassrummet ska vara fyllda med en varierad 
litteratur, där kan barnen hitta bland annat hitta sagor, bilderböcker, deras egenhändigt 
tillverkade böcker, uppslagsverk och faktaböcker för barn.    
 
Vi hoppades på att klassrummet varit inrett mer på ett sådant vis som Lindö (2002) tar upp i 
ovanstående stycke. Ett sådant klassrum skulle locka barnen till läsning och ge de många 
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stimulerande lässtunder i. Men det skulle innebära en allt för stor omställning att möblera om 
klassrummet på praktikplatsen. För klassrummet skulle i så fall behövt vara större och inte så 
trångt möblerat för att eventuellt få en mysig läshörna.  
 

6.3.3.2 Högläsning och Boksamtal 
De flesta av barnen tyckte om när någon vuxen läste högt för dem och vi kunde se en ökning i 
vår enkätundersökning. Vid ett av högläsningstillfällena sa ett av barnen ”Snälla, kan du inte 
fortsätta läsa, jag vill veta vad som hände med Sandvargen”. Norström (1997) tar även upp 
detta och tycker att barn som inte brukar vara intresserade av böcker blir oftast mer intresserade 
när någon läser för dem. Ökningen av intresset för högläsning kan bero på att vi har samtalat 
och reflekterat över de lästa texterna. Chambers (1993) anser att samtalet kring en bok man läst 
kan räta ut eventuella frågetecken som skapas och att förståelsen för innehållet ökar.  
Under boksamtalen upptäckte vi att inte alla barn samtalar lika mycket, även om vi försökte få 
alla att samtala, fanns det de barn som spontant pratar mer än andra. För att uppnå det bästa 
resultatet med boksamtal bör de därför utföras i mindre grupper, för att alla barnen lättare får 
komma till tals och vågar säga sin åsikt. Vår tanke med högläsningen var att ha det en stund 
varje dag och vid de tillfällena sitta ner på golvet för att skapa en mysigare stämning. Den 
tanken fick vi släppa då det inte fanns möjlighet att flytta på barnen eftersom de hade fasta 
plaster och klassrummet var svårt att möblera om. Vi tror att barnen skulle uppfatta 
högläsningsstunderna som något mer speciellt om vi hade suttit på golvet och haft en mysig 
stund. Det skulle ha blivit något utöver det vanliga, då de sitter vid sin fasta plats. 
 
Vi valde vid ett tillfälle att ta med oss fyra barn och ha ett boksamtal kring en gemensam bok, 
under samtalet kom alla till tals och fick ventilera sina egna tankar och åsikter. Att ha 
boksamtal med färre barn resulterar till en större diskussion kring barnens tankar. Enligt 
Chamber är boksamtal i grund och botten ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som 
boken väckt och tolka författarens fantasistyrda budskap på det sätt som vi själva vill. Under 
samtalets gång fick barnen berätta hur de uppfattat boken och fick ta del av varandras 
uppfattningar. I kursplanen för svenska poängteras det att skolan skall sträva efter att varje elev 
skall stimuleras till att reflektera och värdera, samt utveckla sin förmåga att i dialog med andra 
uttrycka tankar och känslor som olika texter ger dem (Skolverket 2000). Vi samtalade även om 
hur det kommer sig att vi alla kan uppfatta saker olika, barnen kom fram till att det kan bero på 
att ”de tycker att olika saker i boken var intressant och att det tycker olika bra om olika saker”.  
 
Boksamtal med en mindre barngrupp skulle vi ha haft fler gånger. Då skulle vi ha förbättrat de 
moment som vi eventuellt inte tyckt gått så bra gången innan och jämföra mer hur det är att ha 
ett boksamtal i en liten barngrupp och i helklass.  
 

6.3.3.3 Tystläsning/lådbok 
Flera av barnen hade svårt att välja en bok som låg på deras läsnivå. Men med våran hjälp fick 
alla barnen någon form av lustfylld individuell tystläsning. Som vi sett utifrån våra 
observationer var det några barn som inte hade knäckt läskoden helt men var på god väg, de 
barnen knäckte koden under arbetets gång. Under tystläsningen satt barnen på sina egna platser 
och ibland kunde barnens koncentration störas av kompisarnas läsning.  Våra observationer 
visade även att ett av barnen kände sig besvärad av läsningen eftersom hon ljudade när hon 
läste och en av hennes bordskamrater störde sig på att det inte var helt tyst vid bordet. För 
dessa barn skulle det ha varit bra om de fått gå ut ur klassrummet och fått läsro och kunnat 
koncentrera sig bättre. Under den individuella tystläsningen gick vi runt och lät barnen läsa för 

 21



oss. Då såg vi att vissa barn ”bildläste”, men detta avtog när barnen började förstå vissa ords 
betydelse och fler av orden i böckerna de läste.  När de sedan förstod bättre innehållet i 
böckerna var det roligare att läsa och det kan göra att de börjar läsa mer böcker. Något vi inte 
vet, men kan vara en orsak till att barns syn på läsning blivit positivare är att de tränat mer på 
läsningen hemma och det gör även att barnen utvecklas i sin läsning.  
 
För att hjälpa alla barn måste läraren visa att läsningen är något lustfullt och kul. Ejeman och 
Molloy (1997) poängterar att om läraren verkligen ska kunna hjälpa alla barn läsa och skriva 
måste hänsyn tas till det enskilda barnets erfarenheter och intresse för läsning. Detta har vi gjort 
genom att barnen har fått välja en ”lådbok” som individuell tystläsning. Vidare påpekar Ejeman 
och Molloy vikten av att barnen måste vara motiverade för att lära sig läsa. Att få barnen 
motiverade och tycka att läsning är något kul har varit något centralt i vårt arbete. Vi har 
försökt hitta intressant läsning samt presenterat böckerna/materialet på ett lustfyllt sätt för att 
väcka barnens intresse. I Kursplanen för Svenska betonas även vikten av individuell och 
gemensam läsning som ska vara lustfylld (Skolverket, 2000). 
 
Anledningen till att fler elever anser att det läser bra kan bero på att vi försökt hitta böcker som 
passar deras läsmognad. Som vi tidigare tagit upp anser Björk och Liberg att det är av stor vikt 
att pedagogen har god kännedom om var i läsutvecklingen barnen står. På så sätt kan han/hon 
locka, stimulera samt hjälpa de barnen på rätt sätt som inte hunnit så långt i läsutvecklingen. 
Deras självförtroende ökar när de läser böcker som de känner att de klarar av och även deras 
vilja att läsa fler böcker ökar. Barnen har varit väldigt positiva till att arbeta med böcker och 
läsning, och deras engagemang och motivation har ökat under arbetets gång. Ökningen kan 
bero på att vi har försökt presentera och framfört våra aktiviteter på ett intressant och lustfyllt 
sätt.  
 

6.4 Slutsats 
 
En av våra främsta erfarenheter av att arbeta med böcker och läsning i en årskurs 1-2:a, är att 
arbetsformen vi använt oss av är stimulerande för alla i klassrummet, oberoende av ålder och 
mognad. Vi är övertygande om att detta är ett bra arbetssätt som ska påbörjas tidigt och fortgå 
under barnens första skolår. I våra enkäter, intervjuer och observationer har det visats tydligt 
hur barnen upplever läsning och att det går att locka barnen till läsning om barnen får jobba 
intensivt med detta. Men om vårt läsprojekt skulle ha pågått under en längre tid tror vi att fler 
barn ha fått en positivare bild av läsning. Därför har vi dragit slutsatsen att ett arbete där olika 
läsmetoder används kan locka barn till läsning. Vi hade kanske nått ett bättre resultat om vi 
kort presenterat böckerna som fanns i klassrummet vilket bland annat Norström (1997) 
poängterar, samt lånat in fler böcker från biblioteket så att nyfikenheten väckts.  
 

7 Fortsatt forskning 

Läsning är ett ämne som det flitigt forskats om. Detta tema går att dela in i massor av ämnen, 
till exempel, miljöns betydelse vid inlärning, motivation, läslust och koncentration. Forskning 
kan även bedrivas under ämnet; praktiska inslag i läsundervisningen. Vidare ett ämne som 
skulle vara intressant och undersöka är lärarnas syn på de olika läsinläsningsmetoderna. Hur 
arbetar lärare utifrån de olika läsmetoderna? Hur fungerar de i praktiken? Arbetet om att öka 
barns läslust skulle även kunna undersökas genom att jämföra några klasser. 
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(Bilaga 1) 
Enkät 1. 
 
1. Tycker du om att läsa? 

 
☺   
Ja Ibland Nej 

 
2. Hur ofta läser du böcker?  
 
☺    

Varje dag Ibland Aldrig 
 

3. Hur tycker du att det är att läsa? 
 

☺                               
Lätt         Mittemellan Svårt 

 
4. Hur tycker du att du läser? 

 
☺                                  
Bra  Sådär     Inte så bra 

 
5. Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 

 
☺  
Ja  Nej 

 
6. Tycker du om när någon läser för dig? 

 
☺                                   
Ja   Ibland      Nej 

 
7. Hur ofta läser någon högt för dig? 
 
☺      

Varje dag Ibland Aldrig 
 

8. Under de veckor vi är hos er kommer vi att jobba med böcker och läsning. Vad tycker du om 
det? 

  
☺                                  
Roligt Sådär    Tråkigt 
 
 
Tack för att du svarat på frågorna och hjälpt oss med vårat examensarbete. /Nina & Malin 
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(Bilaga 2) 
Enkät 2. 
 
 
1. Tycker du om att läsa? 
 
☺   
Ja Ibland Nej 
 
2. Hur ofta läser du en bok? 
 
☺       
Varje dag      Ibland      Aldrig 
 
3. Hur tycker du att det är att läsa? 
 
☺                        
Lätt Mittemellan         Svårt 
 
4. Hur tycker du att du läser? 
 
☺   
Bra Sådär Inte så bra 

 
5. Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 
 
☺  
Ja Nej  
 
6. Varför tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 

      
           För att kunna läsa böcker    

     För att lära sig nya saker       
     För att kunna spela spel (veta reglerna) 

           Annat. Vad?____________________________________ 
 
7. Tycker du om när någon läser för dig? 
 
☺   
Ja Ibland Nej 
 
8. Hur ofta läser någon högt för dig? 

 
☺                    
Varje dag       Ibland          Aldrig 
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9. Under tiden vi har varit här har vi jobbat med böcker och läsning,  
   vad tycker du om det? 
 
☺   
Roligt Sådär Tråkigt 
 
 

 
 
 
 
Tack för att du svarade på frågorna och hjälpte oss med vårat examensarbete. /Nina & Malin 
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(Bilaga 3) 
Intervjufrågor 
 
1. Hur känner du dig när du tänker på läsning? Varför? 
 
2. Vad läser du helst? 
 
3. Skulle du vilja läsa mer böcker? Om nej, varför? 
 
4. Vad tycker du om högläsning vi haft? Varför tycker du det? 
 
5. Hur tycker du att det har varit att prata om det lästa kapitlet? Varför tycker du det? 
 
6. Vad tycker du om ”lådboken”? Varför tycker du det? 
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