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Förord 
 
Vi vill tacka alla elever och vår handledare som under den verksamhetsförlagda utbildningen 
(Vfu) hjälpt och stöttat oss vid genomförandet av denna undersökning. Vi sänder även ett 
varmt tack till vår vetenskapliga handledare, Märtha Andersson, vid Luleå Tekniska 
Universitet. Hon har med stort engagemang inspirerat och undervisat oss i vår inriktning, 
Svenska för tidigare år, och nu slutligen bistått och handlett oss i detta arbete. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra för gott samarbete. 
 
Luleå 2005-05-23 
 
Ulrica Lundström     Marina Nilsson      
 



Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att studera om vi som lärare kan öka elevers läslust genom 
att bearbeta en skönlitterär bok med en kreativ och varierad arbetsmetod, samt se om 
elevernas läsvanor förändrades i positiv riktning. Tidigare forskning i ämnet har inhämtats 
från litteratur samt via internet.  Undersökningen genomfördes i vår Vfu-klass i grundskolans 
år 2, i Luleå kommun med hjälp av enkäter och observationer. Med dessa metoder ville vi 
klargöra syftet med studien, det vill säga kan vi öka och bibehålla läslusten hos eleverna? Den 
första enkätundersökningen utfördes även i en annan år 2. Detta för att ha en referensklass att 
jämföra läsintresset med. Observationerna genomfördes i det dagliga skolarbetet och vid 
biblioteksbesök. Information har även inhämtats från vår Vfu-handledare. Resultatet av 
undersökningen visar att läsintresset ökar vid användning av kreativa arbetsmetoder och 
introduktion av skönlitterära barn- och ungdomsböcker på ett lustfyllt inspirerande sätt. Vi 
knyter denna arbetsmetod till vårt kommande arbete med motiveringen att det är av största 
vikt för varje individ att bli så god läsare som möjligt. Detta uppnås bäst genom att läsa 
mycket. Litteraturen bör vara varierad och intressant för läsaren för att stimulera läslusten.      
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Bakgrund 
 
 
 

Vem äger språket 
 

Språk är mylla. 
 

Det är mjukt och levande som ditt eget liv, 
är i sig avtrycken av det levande, av dess rörelser och strävanden. 

När vi odlar språket 
är det vår frihet som växer, 

när vi räddar språket 
är det våra liv vi räddar. 

 
Vem äger språket? 

Den som brukar det, 
den som låter verkligheten växa 

ur dess fruktbara mull, 
den som låter tiden mogna 

i dess kornrika gröda. 
 

Det är i språket framtiden kommer oss nära, 
det är i språket det förflutna återvänder. 

 
Men ensam äger ingen språket. 

Alla har vi vår rätt 
till vår del av språkets jord. 

Också de som står och trampar 
långt borta vid språkranden, 

också de som lever på den magra heden, 
den ordfattiga utmarken! 

 
Ur dikten Vem äger språket 

av Sandro Key-Åberg 
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Inledning 
Under vår inriktning, Svenska för tidigare år, uppdagades tanken att undersöka barns läslust. 
Vi läste om läsprojektet Listiga Räven och fick många positiva tankar om skönlitteraturens 
betydelse för läsinlärningen och lusten att läsa. Anna Maria Ursing (Bommarco, B, Cronber, 
B, Ursing, A M, 1988, Läsa för livet) menar att medan språket används i meningsfulla 
sammanhang utvecklas det. Vidare anser hon att när man lyssnar, skriver, talar och läser om 
något av intresse utvecklas förmågan att använda sitt språk. Eva Lagerstedt skriver i sin 
artikel ”Från lästräning till läslust” (Skolår 1-3, nr 2-2005) att: ”Tillgängligheten till böcker 
är A och O för att alla lätt ska kunna hitta böcker med innehåll som intresserar”. Med detta i 
åtanke är biblioteksbesök ett självklart inslag i skolans verksamhet. Där kan boksamtal föras, 
böcker lånas hem samt tips och råd ges till att hitta litteratur i lämplig svårighetsgrad.  
 
Under tidigare Vfu-perioder har vi uppmärksammat stora variationer vad gäller läslust bland 
elever. Vi har också sett vissa skillnader mellan pojkar och flickors läsintresse, det vill säga 
hur mycket tid barn ägnar åt läsning. I den utveckling som skett det senaste årtiondet har 
skönlitteraturläsningen hamnat i skymundan. Vår uppfattning är att datorer och tv-spel upptar 
allt mer av barnens fritid, och att läsning blir mer och mer ett måste i skolan, inte något de 
upplever som avkopplande och lustfyllt.  Med dessa insikter väcktes intresset att variera 
arbetsmetoderna inom litteraturläsning  för att öka elevers läslust. Detta föranledde syftet med 
denna studie. 
 
I bakgrunden berättar vi varför vårt intresse för läslust har väckts. Vidare presenteras tidigare 
forskning, förankringar i styrdokument, språkteorier, läskunnighetens betydelse för den 
enskilda individen, olika läsinlärningsmetoder samt läsningens olika perspektiv. Därefter 
följer en definition av begreppet läslust. Slutligen presenterades kort olika läsprojekt med 
kreativa arbetsmetoder vilka har lett till tillfredsställande utveckling av barns läsinlärning. 
Med kreativa arbetsmetoder avses uppgifter vilka utfördes genom praktisk och eller fysisk 
aktivitet. 
 

Tidigare forskning 
Det finns idag många forskningsresultat som vittnar om hemmets betydelse när det gäller läs- 
och skrivförmågan. Flertalet studier har visat hemmets stora betydelse för barns möte med 
den skrivna texten. Hem där litterär tradition saknas, eller där det sällan förekommer 
sagoläsning och berättelser, står för en högre andel läs- och skrivsvaga medan föräldrar som 
läser för sina barn skapar ett litterärt intresse hos barnen (Arnqvist, 1993, Barns 
språkutveckling). 
 
Språkforskare runt om i världen menar att människans halva ordförråd skapas före sju års 
ålder. Amborn (1998, Läsglädje i skolan) skriver att barn bör läsa innan de kan läsa och att 
föräldrars betydelse som förmedlare av texter inte kan överskattas. Markaryds kommun har 
gjort ett projekt, kallat BokNalle-projektet. När arbetet utvärderades drogs intressanta 
slutsatser. Bland annat konstaterades att språkutvecklande och lässtimulerande åtgärder gav 
bättre effekt om föräldrarna involverades i arbetet. 
 
Skolverket (2004) konstaterar att elever i Sverige tycker om att läsa vilket anses vara en viktig 
förutsättning för att bli en bra läsare. Persson (1994, Barns läsvanor) har konstaterat att 
flickor läser oftare än pojkar. Författaren har också kommit fram till att flickorna har ett större 
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utbud av litteratur. De lånar böcker av kamrater, får böcker i present samt lånar på bibliotek 
(Ibid.).  
 
Senare tids forskning om barns lärande och tänkande har visat vikten av att barn förstår att de 
kan lära sig genom sin egen aktivitet. Ingrid Pramling ( Ekström & Isaksson, 2000, Bildglädje 
och läslust) talar bland annat om hur barns uppfattning om vad de lär sig utvecklas. Hon 
menar att det startar med en idé om att man kan lära sig göra något till att veta något för att 
slutligen förstå något.  
 
Idag är forskarna överens om att bilderboken har en estetisk och fantasistimulerande funktion. 
Förr ansågs bilderboken ha ett lågt värde på grund av att den skapade en berättartext som 
försågs med glada, dekorativa bilder. Detta för att hjälpa barnet att begrepps- och 
världsorientera sig (Ibid.).  
 
Grogarns avhandling, Dålig läsning (1979), bygger på intervjuer bland gymnasieelever. Av 
avhandlingen framkommer det att situationen gällande läsningen kan vara svåre för många 
elever. Orsaker till detta kan vara bristande kont6inuitet i den grundläggande 
färdighetsträningen gällande läsning på lågstadiet. Detta kan bero på täta lärarbyten. Vidare 
Grogarn att när det gäller frågan om elevers individuella färdighetsutveckling har skolan stora 
brister kring uppmärksamhet och ansvarstagande. Ett resultat av detta kan vara att många av 
eleverna passerar grundskolan utan att deras problem observeras. Samtidigt som detta sker 
kanske eleverna ej heller får det stöd de skulle behöva för att lyckas med att stärka sina 
läsvanor  (Bratt, 1985). 
 

Förankring i styrdokument  
Under rubriken Mål att sträva mot i kursplanen för svenska (Skolverket, 2002, Kursplaner 
och betygskriterier, 2000), står att läsa att ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva 
efter att eleven -  utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läsa 
på egen hand och av eget intresse,”.  Vidare står att eleven skall ”- stimuleras till eget 
skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 
kulturutbudet”.  
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, (Lpo 94), fastställer skolans ansvar vad 
gäller att behärska det svenska språket: ”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”. 
 
Helhetssynen på språket betonas mer i Lpo 94 än i Lgr-80 (Läroplan för grundskolan). Detta 
medför att skönlitteraturen måste ses ur olika synvinklar. Metoderna måste utvecklas med 
läroplanens helhetssyn som grund (Amborn, 1998). I Lpo 94 läses följande: ”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”.  
 
I kursplanen för svenska i grundskolan (Skolverket, 2002) är det fastställt vilka 
grundläggande och bestående kunskaper som undervisningen skall förmedla. Arbetssätt, 
organisation och metoder anges däremot inte. I kursplanen står följande angående barns 
läsning:  
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Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte 
att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att 
uttrycka sig i tal och skrift. […] Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på 
förmågan att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. […] Språket speglar också den 
mångfald och kulturer som berikar och formar samhället (Ibid. s. 96). 
 

 
Vidare kan man läsa att skolan skall stäva efter att eleverna:  
 

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa genom att läsa litteratur och skapa med hjälp av språket, 
både intellektuellt och i samarbete med andra,  

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift  och kan, vill och vågar uttrycka sig tydligt i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkandet, lärandet, 
kontakt och påverkan, 

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

- förvärvar insikt i hur lärandet går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att på 
egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter 
för att bilda och befästa kunskaper (Ibid. s. 97).   

Språkteorier 
Den deskriptiva forskningen om språk under 1900-talet var koncentrerad på frågor om hur 
språket utvecklades. Genom olika undersökningar beskrevs hur språket utvecklades från de 
första orden till avancerat tal och mindre intresse ägnades åt vilka faktorer som påverkade 
språkutvecklingen. Först senare blev detta en viktig del av språkforskningen (Arnqvist, 1993).  
 

Behavioristisk teori eller inlärningsteori 
Enligt behavioristiskt synsätt leder vissa stimuli till givna responser. Med det menas att 
inlärningsteorin utvecklar det mänskliga beteendet utifrån medfödda reflexer och att beteendet 
är påverkat av yttre faktorer. Enligt denna teori är individen till stora delar en produkt av den 
omgivning den vistas i. Det mer komplicerande beteendet lär individen in genom stimuli-
responskopplingar. B F Skinner var en framträdande behaviorist som bidrog till 
inlärningsteorin genom att förankra begreppet förstärkning. Han ansåg att människan hade 
lättare att ta till sig kunskap om hon belönades med exempelvis beröm. Enligt denna 
uppfattning skulle barnet tillägna sig språket genom ett inlärt beteende. Barnet skulle lära sig 
nya ord genom att personer i dess omgivning gav positiv förstärkning. Med detta synsätt är 
barnet en passiv individ som endast responderar på givna stimuli men modern forskning har 
visat att barn besitter en egen förmåga att skapa ord och meningar (Arnqvist, 1993).  
 

Nativistisk teori  
Noam Chomsky är den nativistiska teorins främste förespråkare och betonar arvets och 
mognadens betydelse för språkinlärningen. Chomsky ansåg att den mänskliga hjärnan var 
utvecklad så att det var omöjligt för barnet att undgå att utveckla ett språk (Arnqvist, 1993). 
 

Kognitiv teori 
Idag påverkas forskning och uppfattningar om språk till stor del av teorier som också tar hän- 
syn till barnets kognitiva utveckling. Två framträdande förespråkare för detta synsätt är Jean 
Piaget och Lev Vygotsky. Deras teorier har haft stor betydelse för synen på barns utveckling. 
Förenklat kan Piagets kognitiva teori beskrivas som att tänkandet påverkar barnens språkliga 
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utveckling. Enligt Vygotsky är det språket som styr den kognitiva utvecklingen (Arnqvist, 
1993).  
 
Likheter finns mellan Piagets och Vygotskys teorier. Båda förutsätter att barnet aktivt 
utforskar sin omvärld och därmed har ett aktivt samspel med omgivningen. De menar också 
att de yttre handlingarna övergår till att bli inre. Piaget beskriver ”hur manipulation och 
perception av omvärlden successivt ersätts av föreställningar och av tänkta och symboliska 
handlingar”. Vygotsky talar om att ”yttre socialt tal och hur det övergår i ett inre tal 
(tänkande)”. Forskarna delar uppfattningen att språket inte uppstår och utvecklas i ett tomrum. 
Båda sätter språket i ett större sammanhang där kommunikation och kognition är viktiga 
tillägg (Ibid.).  
     

Varför är det viktigt att kunna läsa? 
Amborn (1998) skriver om olika anledningar till att läsa böcker. Att läsa har stor betydelse för 
språkutvecklingen. Förutom att ordförrådet ökar och språkkänslan stärks, blir läsaren säkrare 
på stavning. Vidare trycker hon på att barn bör komma i kontakt med läsning innan de själv 
kan läsa. Förmågan att känna empati utvecklas samt förmågan att leva sig in i andra 
människors sätt att tänka, känna och leva. Amborn anser att barn bör läsa för tankens och 
kunskapens skull. Hon menar att läsning är för tanken vad regn är för grödan. Läsningen kan 
även vara till stor hjälp i diverse livssituationer och problem. Genom att läsa kan man glömma 
sina egna problem för en stund och känna ro. Även begreppsbildningen stimuleras mycket 
genom läsning. Dessutom är det så otroligt kul att läsa, under förutsättning att barnen förstår 
vilken lust och glädje böckerna innehåller. Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att 
komma i kontakt med bra skönlitteratur (Ibid.). 
 
Wingård, B. och B. (1994, Lässtimulans i skolans vardag) anser att läsning är ett tillförlitligt 
sätt att erövra och tillägna sig språket. Genom att läsa många böcker lär man sig mycket om 
livets villkor, om andra individers sätt att tänka och känna. Dessutom stimuleras fantasin 
eftersom personen skapar bilder ”i huvudet” under läsningen. Amborn (1998) är av samma 
uppfattning. Hon skriver i sin bok ”Läsglädje i skolan” att:  

 
Förmågan att skapa inre bilder är en förmåga som kan övas upp. En miljö, en huvudperson eller en 
bifigur blir till bilder som läsaren ser framför sig. Bilderna kopplas samman till en film och med den 
filmen som utgångspunkt och de erfarenheter upplevelsen ger kan man förklara livet. Ju mer man 
läser, desto större vana får man att skapa de inre bilderna desto mer kläder eller volym får gestalterna 
vi skapar i vårt inre. Orden måste vara precis så rika att läsaren gör sina egna bilder utan att störas av 
vare sig övertydlighet eller dissonanser i kompositionen. Författarens förmåga att framkalla egna inre 
bilder och lämna utrymme för sin gäst – läsaren – samspelar med barnets förmåga att skapa dessa 
bilder (s. 23). 

 
I den mediautveckling som skett det senaste årtiondet har skönlitteraturläsningen hamnat i 
skymundan Detta medför att ordförrådets utveckling inte stimuleras tillräckligt på grund av att 
språket ofta är situationsbundet och hela tiden ackompanjeras av förklarande bilder. ”Den 
mest verkningsfulla pådrivaren av en god utveckling av ordförrådet är faktiskt skrivna texter” 
(Sterner & Lundberg, 2002:2).  
 
Enligt Dahlgren, G., Gustafsson, K., Mellgren, E. och Olsson, L-E. (1999, Barn upptäcker 
skriftspråket) är skriftspråket skapat av människan för att uppfylla dess behov. Till en början 
ansågs bokstäverna inte i första hand vara en skrivteknisk fråga. Det handlade om ett sätt att 
skapa identitet genom att skriva sitt namn. Idag är läskunnigheten viktig för att kunna hantera 
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praktiska situationer, till exempel läsa vägbeskrivningar, tidtabeller, recept etcetera. 
Skriftspråket har även till syfte att förmedla kunskaper. Den som läser bygger sin egen 
kunskapsstruktur. Genom skriftspråket offentliggörs författarens tankeförlopp. Detta blir ett 
viktigt redskap för att strukturera kunskapsområden, reflektera över innehållet och för 
ställningstagande vilket i sin tur leder till möjlighet att diskutera idéer och tankar med andra. 
Dessa diskussioner kan, beroende på vem man talar eller skriver till, få en personlig prägel. 
Skriftspråket kan också användas för nöjes skull. Exempel på litteratur som har underhållande 
kvalitéer är sagoläsning, serieläsning, läsning av skönlitteratur etcetera. Skriftspråket kan 
dessutom användas för att övertyga och påverka en annan människas uppfattning eller 
handling.  
 
Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2002) konstaterar i NCM-rapport 2002:2, (Läs- och 
skrivsvårigheter och lärande i matematik), att vissa barn har svårt att lära sig läsa och risken 
är stor att något brister i det avgörande skedet, det vill säga när de skall knäcka den 
alfabetiska koden. Det är inte ovanligt att förvirring uppstår och eleven upplever vanmakt att 
inte kunna eller inte förstå. Detta kan lätt leda till att denne hamnar i en ond cirkel, där 
nederlag föder nederlag, individen tappar tron på den egna förmågan och vill helst fly från 
alltsammans. I dagens informationssamhälle, som ställer stora krav på individen, är 
läskunnigheten av stor betydelse för dess fortsatta utveckling, arbetsliv och vardagsliv. Den 
individ som saknar läsförmåga kan bli åsidosatt av dagens samhälle då detta är uppbyggt på 
förutsättningen att alla kan läsa. Arnqvist (1993) hävdar att: ”Läs- och skrivsvårigheter utgör 
därför en avgörande faktor som begränsar individens möjligheter till yrkesval och aktivt 
deltagande i samhället”. 
 
För att förhindra att denna situation uppstår måste skolan göra allt som står i dess makt. 
Engagerade lärare med en väl genomtänkt metodik kan få avgörande betydelse för barnens 
fortsatta skolgång och eventuellt för resterande delen av livet. För en del barn är 
läsinlärningen en lätt uppgift och undervisningsformen i skolan spelar, för dessa lyckligt 
lottade barn, därför inte så stor roll. I princip erövrar de läsandets teknik på egen hand och 
uppnår därmed säkerhet och flyt, oavsett vilken metodik läraren än använder. Det är dock 
ändå av största vikt att läraren engagerar sig i dessa elever (Ibid.). 
 

Det som är särdeles viktigt för dessa barn är emellertid att de redan från början får erfara läsandets 
lust och glädje, att skriften i omgivningen får liv och blir till tal, att läsandet ger nyckeln till en värld 
av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. Här är lärarens ansvar stort när det gäller att 
grundlägga ett bestående intresse för läsning (Sterner & Lundberg, s 29). 

 
Ekströms (Ekström & Isaksson, 1997) syn på film är att den aldrig kan ersätta boken. Den har 
ett eget språk och kan aldrig konkurrera ut högläsningen men dock fungerar den som ett 
komplement. Wingård et al.(1994) delar Ekströms et al.(1997) uppfattning. De menar att idag 
har boken stor konkurrens av olika medier, såsom TV, dator och video. Detta leder till att 
barnen utan större ansträngning serveras en strid ström spänning och äventyr. De skriver att 
den ansträngning, tankeprocess och koncentration som en bok kräver väljs bort eftersom 
barnen anser det lättare att ta till sig information via nyss nämnda medier. Vidare menar 
Wingård et al.(1994) att läsundervisningens mål måste sättas högre än att sluka TV:s 
textremsor. Boken måste ta upp kampen i ett försök att erövra nya generationer, alltså försöka 
fånga intresset för böcker hos de barn som idag inte automatiskt skolas till bokslukare.  Med 
begreppet bokslukare menar Amborn et al. (1998) barn i skolår 1-3. Wingård et al. (1994) 
hävdar att svensklektionerna är av stor betydelse för att befästa läsfärdigheten i år 3. 
Anledningen till denna uppfattning är att eleverna i den årskursen har erövrat sådana 
kunskaper vad gäller läsning att de förmår ta till sig ”riktiga” böcker. För att nu stimulera 
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läsglädjen finns det bara en sak att göra, nämligen ösa böcker över dem! Wingård et al. (1994) 
konstaterar att:  

 
En sak har jag lärt mig - det finns inga hopplösa fall när det gäller att få barn att komma i gång med 
bokläsning! Men det går åt massor av tålamod och mycket kreativ fantasi för att hitta ”nyckeln” till 
varje enskilt barn, och det förutsätter samarbete med de andra vuxna som finns runt barnet. 
Tillsammans kan man sedan ”dra åt samma håll” fast på olika sätt, allt utifrån den relation och 
kontakt man har med barnet (s.50). 

 
Vidare skriver Wingård et al. (1994) att belöningen för detta arbete är det gyllene ögonblicket 
när det fungerar. Det kan alla som varit med om det konstatera, hävdar hon.  
 
Bratt (1985, Språkutveckling – vägen till kunskap) säger att inte ens i skolans värld är 
människans rätt att fritt använda sitt eget språk, modersmålet, säkerställd. Där, om 
någonstans, borde den vara det, vidhåller han. Han menar också att flertalet elever lider av 
olika språkliga handikapp. Många barn kan hämmas språkligt på grund av 
mobbningstendenser. Andra hämmande faktorer kan vara till exempel läs- och 
skrivsvårigheter eller att man som nyinflyttad i landet inte hunnit lära sig språket. Brist på 
stimulans till språklig kommunikation i en meningsfull gemenskap leder ofta till språkligt 
hämmade elever. Därför, anser Bratt (1985), måste vi koncentrera oss på att finna 
”kommunikativa” och kontaktskapande arbetsformer i undervisningen.  
 

Vi måste försöka tillämpa en vidgad och fördjupad språksyn i undervisningen. Vi får då inte se 
språket bara som ett formellt fenomen – som ”subjekt och predikat”. Vi måste också se det, och vårda 
det, som ett socialt redskap, ett livsinstrument och en bärare av kunskap och kultur – en oskattbar 
tillgång för varje elev (s.31). 
 
Vi får heller inte glömma, att mänsklig kontakt och kommunikation är ett starkt behov hos eleverna 
och att vi därför måste tillämpa undervisningsmetoder, som tillgodoser dessa behov. Hinner inte 
läraren kommunicera med eleverna måste han/hon välja arbetssätt som gör att eleverna kan 
kommunicera med varandra (Ibid. s. 31). 

 

Olika metoder att lära sig läsa 
Det finns olika metoder för att lära sig läsa.  Man talar om syntetiska och analytiska metoder. 
Den mest renodlade syntetiska metoden som används i Sverige är Wittingmetoden. Den går ut 
på att man lär sig de olika ljuden var för sig för att sedan foga samman dem till ord. Med 
denna metod tränas den fonologiska medvetenheten, det vill säga man lär sig sambandet 
mellan bokstav och ljud. Den mest använda analytiska metoden är LTG som står för Läsning 
på Talets Grund och lanserades av Ulrika Leimar 1974. Denna metod är ett arbetssätt vilken 
utgår från barnets språk och begreppsvärld. Man tittar på hela ordet och delar sedan upp det i 
mindre bitar, olika ljud. Detta är ytterligheterna för läsinlärningsmetoder. Mellan dessa finns 
läsinlärningsmetoder som är både syntetiska och analytiska. (Larsson, Nauclér & Rudberg, 
1992, Läsning och läsinlärning). 
 

Olika stadier i läsutveckling 
Det är viktigt att läraren har goda kunskaper om läsutvecklingens olika stadier. Ulla 
Lundqvist (1995, Läsa Tolka Förstå) har tydliggjort resonemanget om konsten att lära sig 
läsa. Hon har gjort en uppdelning av läsutvecklingen enligt följande: 
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• Mekanisk läsning är det första stadiet. Individen har insett sammanhanget mellan 
språkljud och tecken samt erövrat förmågan att läsa dessa tecken till ord, meningar och 
satser. Denna läsare är i stort behov av hjälp för att ta sig igenom texter vilket kan ske på 
olika sätt, exempelvis genom högläsning.  

 
• Automatisk läsning är det andra stadiet i läsutvecklingen. Detta innebär att barnet har 

knäckt läskoden. Processen går automatiskt så länge inga okända ord och begrepp dyker 
upp i texten. Barnet kan hålla samman hela meningar i en text men läser utan 
eftertänksamhet och okritiskt. I detta stadie är barnet läskunnigt och klarar sig i samhället 
trots att det inte tillägnat sig djupare kunskaper.  

 
• Den begrundande läsaren är det tredje stadiet i läsutvecklingen. Läsaren har erövrat 

kunskaper att analysera textens djupare mening, inte bara se vad som står på ytan. Han 
eller hon kan konfrontera och värdera texten utifrån sina egna erfarenheter och 
värderingar. Läsaren lägger nu mer eller mindre medvetet märke till alla tecken som pekar 
mot textens upplösning. Det är nu av största vikt att pedagogerna i skolan lockar fram den 
begrundande läsaren.  

 
• Den skapande läsaren är, enligt Lundqvist (1995), det sista stadiet i läsutvecklingen. 

Läsaren har nu fått insikt om att skönlitteratur är mer än bara kommunikation, berättelse 
eller budskap. Litteratur är en konst och språket är författarens redskap på samma sätt som 
målaren använder färgspektrats alla nyanser. Utan större ansträngning lägger läsaren 
märke till de grepp författaren använder, allt från interpunktion och styckeindelning till 
olika stilistiska medel som liknelser och bild, upprepningar och ellipser, parallellismer och 
anaforer med mera. Sammanfattningsvis kan sägas att läsaren ser berättelsens alla delar 
som en helhet. För att läsaren skall nå detta stadie krävs engagemang och handledning 
från såväl pedagogerna som eleven.  

 
För att uppnå en god färdighet med läsningen krävs hårt arbete. Det är inget man föds med 
och ingen får det heller gratis. Alla måste lära sig tekniken. Därefter når alla en läsförmåga 
om än på olika nivåer, förutsatt att man får tillräckligt med lästräning. Enligt Lundqvist 
(1995) är detta en långsiktig process och inget som sker över en natt. Denna uppfattning 
stödjer även Lagerstedt (2005) i sin artikel. Hon menar att det inte finns några genvägar utan 
träning, träning och åter träning ger färdighet och framförallt läslust. 
 

Läsningens olika perspektiv 
Läsinlärning och läsutveckling kan ses ur olika perspektiv. Det är av största vikt att pedagoger 
besitter kunskaper om dessa för att kunna bedöma var i utvecklingen barnet befinner sig och 
därmed kunna möta individen på dess nivå (Arnqvist, 1993). 
 

Psyoklingvistiskt perspektiv 
Teorier som har som utgångspunkt att skriften är en naturlig följd av talet är ofta kritisk till 
det sätt som läsundervisningens bedrivs i bland annat Sverige. Läsningen anses vara en 
komplicerad process där det främsta målet är att läsaren ska tillägna sig budskapet i texten. 
Företrädarna för denna inriktning är av den uppfattningen att fasta ska tas på de första försök 
förskolebarn gör vad gäller skriftlig kommunikation, till exempel genom att de ”skriver” på 
blanketter på posten, ”skriver” handlingslappar etcetera (Arnqvist, 1993). 
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Språkligt perspektiv 
Det språkliga perspektivet innebär att barnet lärt sig att gå från de grafiska tecknen, grafemen, 
till språkljuden, fonemen. Man brukar säga att barnet har ”knäckt koden”. Barnet måste förstå 
att fonemen är språkets byggstenar och att orden innehåller ett antal fonem. När barnet har 
erövrat denna färdighet har det lärt sig att rikta uppmärksamheten från språkets innehåll till 
dess form. Det språkliga perspektivet lyfter fram olika sätt att kommunicera i tal och 
skriftspråk. När det gäller skrift är det tecknen själv som lyfter fram meddelandet. Barn som 
saknar eller har mycket liten erfarenhet av skrift när de börjar skolan kommer att möta ett helt 
nytt sätt att kommunicera. De lär sig berättelsens uppbyggnad genom sagoböcker, att en saga 
har en början och ett slut. Den bör också tidigt introducera huvudpersonen. Dessa aspekter är 
utmärkande för skriftspråket. Därför är det viktigt att barnet, innan det börjar skolan, får 
många olika erfarenheter av det skrivna språket och därför anses sagoläsning som en viktig 
aktivitet i barns förberedelser inför läs- och skrivundervisningen, menar Arnqvist  (1993). 
 
Ekström et al. (1997) skriver om vikten av att läsa högt för barn även sedan de knäckt koden. 
De menar att ”Lyckan över att kunna läsa, att ha knäckt koden, är underbar att se och 
förtjusningen över att ha läst en hel bok liknar ingen annan.” De påpekar dock vikten av att 
varken inte sluta läsa högt eller sluta berätta för barnen, tvärtom, eftersom intresset för 
språkets form ökat bör och kan vi välja mer avancerade sagor, historier och berättelser. 
Barnens ökade livserfarenhet, mer utvecklade språk, förmåga att tänka både framåt och bakåt 
gör barnboken som följetong högaktuell. Vidare menar författarna att ”Lusten, njutningen i att 
lyssna till och gå in i en berättelse med sin egen fantasi är huvudsaken vid högläsning, men 
till det kan vi också lägga ett pedagogiskt perspektiv.” (Ekström et al. 1997). Barn kan aldrig 
skämmas bort av högläsning. De har ett behov av att känna stark gemenskap med en vuxen 
samt få prata om vad man läst tillsammans. Ekström et al. (1997) hävdar att högläsning ökar 
läslusten, ordförrådet, språkförståelsen, människokunskap, intresse för andra tider och andra 
länder. De förstår hur viktiga ord och fantasi är.  
 

Utvecklingsperspektiv 
Ytterligare en beskrivning av läsutveckling kan sägas ta fasta på att läsfärdigheten utvecklas 
från förskoleåldern och ända upp i vuxen ålder. Företrädarna för denna inriktning skiljer på 
läsfärdighet i avkodning och läsförståelse. Det anses viktigt att lyfta fram alla kognitiva 
processer som ingår i läsning. Med avkodning menas förmågan att koppla språkljud till 
bokstäver. Denna förmåga är vid närmare granskning inte självklar för den som inte kan läsa. 
Vad det gäller förståelsen räcker det inte med att kunna uppfatta ord i text. Man måste också 
förstå vad ordet innebär, dess betydelse. För att en text ska bli meningsfull för läsaren måste 
läsaren ha erövrat kunskapen att avkoda och besitta en förståelse (Arnqvist, 1993). 
 

Vad är läslust? 
För tidigare generationer var läslust ett begrepp som innebar lusten att läsa vidare. Det var 
först när skolan började intressera sig för barns fritidsläsning som begreppet läslust fick den 
innebörd den har idag. En pedagog lär ha utropat ”Fånga läslusten”, men kanske är det så att 
vi ska skapa läslust och sedan släppa den fri, inte fånga den. En naturlig nyfikenhet finns 
inbyggd i oss, en nyfikenhet på nya saker, djur, känslor etcetera. Språklusten väcks av språket 
självt genom förmedling av vuxna. För att kunna släppa läslusten fri måste läsvanan och 
läsförmågan innebära att läsaren känner tillit till sin egen förmåga att förstå textens, 
litteraturens berättande regler – dramaturgin. Susanne Ekström påstår också att högläsning för 
barn stimulerar och ökar deras läslust. Hon menar att även ordförrådet, språkförståelsen, 
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kunskapen om människor, intresset för andra tider och länder utvecklas samt att barn intuitivt 
förstår hur viktiga ord och fantasi är.  
 
Maria Ulfgard (2002, För att bli kvinna – och av lust) har gjort en undersökning om flickors 
fritidsläsning. Undersökningen vittnade om flickors stora lust till läsning och att läsningen i 
flera exempel fyllde en funktion i deras identitetsutveckling. Då det gäller individens 
identitetsutveckling kan en konsekvens för svenskämnets litteraturundervisning utläsas.  
 

Det är angeläget att eleverna erbjuds en läsning som upplevs som lustfylld och att de genom valet av 
litteratur kan få redskap att utvecklas som människor, som kvinnor och män på de sätt de önskar. 
Detta är möjligt utifrån de riktlinjer som formulerats i skolans styrdokument om värdegrund och 
dialogisitet mellan olika kulturella kapital där en mångfald av litteratur kan mötas (s. 347).  

 
 
Det naturliga lärandet är, enligt Ragnhild Söderbergh, (Lytsy & Mellberg, 1999, Större än du 
nånsin tror), det enda riktiga lärandet. Således börjar lärandet, läsinlärningen, med lust. Med 
barnets lust och en lugn stund med en vuxen. Samspel är vad det handlar om, säger 
Söderbergh, som anser att barn klarar av mycket i samspel med andra. Vidare menar hon att 
barn uppfattar läsandet som en lek och att den vuxna fortsätter leka så länge barnet anser att 
det är roligt.  
 
Ordet ”lust” har mycket individuell betydelse. Nedan preciseras ”läslust” enligt följande: 
 
Nordstedts Svenska Ordboks (1999) definition på lust är: “önskan att pröva något som man 
känner skulle skänka nöje eller tillfredsställelse”.  
 
Nationalencyklopedin definierar ordet lust på följande sätt: ”(något som ger upphov till) 
känsla av glädje och tillfredställelse; lustkänsla; lustläsa; lustvandra (id=0232981). 
 
 Lustläsare definieras av den samme enligt följande: ”person som läser (enbart för nöjes skull” 
(id=0872002).  
 
Vidare definieras ordet bokslukare som ”person som  läser böcker (nästan) utan uppehåll” 
(id=0869975).  
 
                   (Nationalencyklopedin.http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art (2005-05-03))  
 

Hur skapar man läslust? 
Jan Nilsson (Nilsson J & U, 1990, Fånga läslusten!,) beskriver vägen till att skapa läslust som 
en svår men ofrånkomlig flaskhals. En flaskhals som man som lärare måste krångla sig 
igenom för att ha en möjlighet att skapa ett bestående intresse för läsning. Han menar att ”Det 
gäller att hitta rätt bok till rätt barn i rätt ögonblick med tanke på barnets mognad, läsförmåga, 
intressen, aktuella situation, erfarenheter osv.”. För att som lärare klara detta krävs kunskap 
om böcker, litteraturpedagogik samt kunskap om barnet. Barnlitteratur och läslust är inte bara 
ett privilegium för seende barn. För blinda och synskadade barn finns de flesta barnböcker i 
alla genrer idag inlästa på ljudkassett för att de även de ska få tillgång till dessa (Ibid.). 
 
Genom att samtala om böcker, boksamtal, lär sig barn att både samtala om böcker de läst och 
att lyssna till kamraters upplevelser av böcker (Chambers, 1994, Böcker inom oss). Aidan 
Chambers menar att han inte är intresserad av prat för dess egen skull, utan av den roll som 
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samtal (med betoning på sam-) har för läsare som tänker, reflekterar och finner glädje i 
böcker. Vidare anser han att många av oss ibland inte vet vad vi tänker förrän vi själva hör oss 
säga det. Att hjälpa barn genom boksamtal kring böcker de läst, är att hjälpa dem att uttrycka 
sig om annat i livet, menar Chambers.  

Listiga räven - ett läsprojekt 
Listiga Räven är ett läsprojekt som bedrevs i Rinkeby, en förort i norra Stockholm. Detta 
läsprojekt handlar om hur läsinlärningen fungerar genom god skönlitteratur och facklitteratur. 
Enligt Nationalencyklopedin (2005) är definitionen av skönlitteratur följande: ”litteratur som 
är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att ge en 
faktabetonad verklighetsbeskrivning. Sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på poesi, 
dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. – motsats facklitteratur”. Ordet facklitteratur har 
definierats av Nationalencyklopedin som ”den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, 
upp-lysande och resonerande texter” (id=166542) samt ”böcker med faktainnehåll som berör 
ett visst sakområde” (id=0146033) I boken Listiga Räven (Alleklev, B. & Lindvall, L. 2002) 
kan man läsa att: ”Denna metodik stimulerar barnens naturliga nyfikenhet och väcker deras 
lust att läsa. Genom att avstå från de vanliga läslärorna ger man på köpet barnen 
läsupplevelser som väcker bestående intresse för böcker.”. Metoden ska utforma läs- och 
skrivinlärning på ett lustfyllt sätt genom att endast använda sig av god skön- och 
facklitteratur. 
 
Den läs- och skrivinlärningsmetod, Whole Language, som beskrivs i Listiga Räven är 
utarbetad av professor Mary Clay och är en förhärskande metod på Nya Zeeland. Hon anser 
att läsning ska upplevas positivt och något man vill fortsätta med. Clay påstår att barn lär sig 
läsa och skriva genom att läsa och skriva många olika typer av texter (Lyckas med läsning, 
2001). 
  

Grundtankarna bakom metoden är att arbeta med hur barnen lär sig och att ge barnen hjälp till 
självhjälp. Det är viktigt att börja där barnet befinner sig kunskapsmässigt och utgå ifrån det barnet 
redan kan. Med den kunskapen går man vidare och sätter hela tiden barnen i centrum med tanken att 
ett barn inte är en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas (Alleklev & Lindvall, 2000, s. 13). 

 
Läsprojektet pågick under en period av tre år. Det genomfördes i en klass med 24 elever där 
12 olika modersmål talades. Syftet var att stimulera eleverna och väcka deras lust att läsa. 
Barnen fick arbeta med olika författarteman, dramatiseringar och skrivverkstäder. Samarbetet 
med biblioteket i skolan var till stor hjälp för att projektet skulle kunna genomföras. Där fick 
barnen låna böcker samt ha boksamtal med bibliotekarien. Under projekttiden användes 
enbart barnböcker, inga läroböcker, med undantag för matematikboken. Nyckelorden för 
projektet kan sägas vara läsa, skriva, berätta, dramatisera och illustrera. Enligt boken med 
samma namn som projektet har följande resultat uppnåtts;  
 

-läsintresset är mycket stort 
-läsförmågan ökar mycket snabbt 
-ordförrådet blir bättre och bättre 
-språket utvecklas 
-barnens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blir mycket bättre 
-självkänslan hos barnen växer 
-skaparkrafterna stimuleras och får utlopp i bild och form 
                                   
                                                                             (Alleklev & Lindvall,  2001). 
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Projektet Listiga Räven är en utmärkt arbetsmetod för alla, både svenska elever och elever 
med invandrarbakgrund för att stimulera och utveckla läsintresset, språket och läsvanorna 
(Ibid.).  

Bifrostskolan  
Benny Andersen (http://hem.passagen.se/pfm68/sloejd/bifrost.html?k, 2005-05-03) skriver att 
Bifrostskolan är en dansk friskola, för elever mellan 5 och 16 år, med en gemensam 
helhetssyn på elevernas utveckling och inlärning samt med samarbete över alla stadier. 
Undervisningen sker utan vanliga läroböcker, läromedel, 45-minuters lektioner och har inte  
ämnesindelat schema. Inspirationen till undervisningen hämtas från naturen eller kulturen. 
Personalen i samverkan med eleverna har utvecklat en pedagogik som utgår från barnens 
behov och möjligheter med sikte på framtiden. Bifrostskolan är präglat av engagemang och 
motivation och arbetssättet är praktiskt och temainspirerat. Målen med undervisningen är 
nytänkande, hopp, glädje och mod. Den undervisningsform som bedrivs kan vara mycket svår 
för barn i behov av särskilt stöd, till exempel DAMP, då skolan saknar dokumenterad 
specialundervisning. Svenska grundskolan och Bifrostskolan har mycket gemensamt. Båda 
har som mål att fostra självständiga och ansvarstagande individer i ett demokratiskt samhälle.  
 
En gemensam upplevelse är utgångspunkten när ett skolarbete påbörjas. Lärare tillsammans 
med rektor tar fram ett brett arbetsområde för att täcka olika kunskapsformer och inriktningar.  
Detta för att skapa möjlighet till både praktiskt och teoretiskt arbete. Vidare skall det vara 
möjligt att arbeta med naturvetenskapliga områden och samhällsorienterat. Skolledningen har 
som ansvar att arbeta fram en plan för utvärdering av elevens arbete. Denna utvärdering skall 
ske löpande under arbetet. Skolan har också till uppgift att utmana eleverna med områden som 
de normalt inte skulle söka upp själva (Ibid.).  
 
Andersen (2005) menar att skolarbetet blir mer konkret om det finns möjlighet att relatera till 
en erfarenhet. Han säger: 
 

Man kommer ihåg morgonkylan, den friska lukten av höstskog och klasskompisarnas rosiga kinder. 
Allt detta är viktiga personliga referenser i det vidare arbetet inne i skolan. Det fungerar som en 
personlig drivfjäder, enligt min mening. Allteftersom under min lärarutbildning har jag förstått vilken 
kraft det ligger i just det konkret verkliga. Kunskap är lättare att ta till sig om den luktar, rör på sig, 
låter, är lång, hög, bred, röd och lockar fram ett skratt.  
 

Skolor har olika förutsättningar, traditioner och arbetssätt. Att förändra en tradition i en skola 
sker sällan utan svårigheter. En inblick i Bifrostskolans pedagogik kan dock vara en värdefull 
utgångspunkt vid förändring och nytänkande, menar Andersen.    
 

Syfte 
Att undersöka om vi kan öka och bibehålla läslust hos barn i de första skolåren genom 
bearbetning av skönlitteratur och kreativa arbetsmetoder samt om deras läsvanor förändras i 
positiv riktning.  
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Metod 
Nedan redovisas de vetenskapliga teorier och metoder som använts i undersökningen. Enligt 
Molanders bok, Vetenskapsfilosofi, krävs vissa förutsättningar för att en undersökning ska få 
definieras som vetenskaplig. Han skriver: ”Utförandet av en undersökning kan kallas 
vetenskaplig om man tillämpar vetenskapliga teorier och metoder – och om allmänt sunda och 
sakliga sätt att resonera och dra slutsatser används” (Molander, 1988). 
 

Val av metod 
Vid val av metod måste hänsyn tas till vilka hjälpmedel och vilken tid som finns till 
förfogande samt till syftet med undersökningen. Utifrån dessa aspekter bedöms vilken metod 
som ger bäst resultat i förhållande till frågeställningen. Forskningsmaterial kan bearbetas, 
genereras och analyseras genom kvalitativ och kvantitativ inriktning. Forskning med 
kvantitativ inriktning innebär att man använder sig av material som innefattar siffror och 
statistiska metoder. Kvalitativt inriktad forskning är forskning som går ut på att tolka analyser 
och verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidsson, 1994, Forskningsmetodikens 
grunder). Enligt Trost (2001, Enkätboken) finns uppfattningen att kvantitativa studier många 
gånger anses vara bättre och av finare kvalitet än kvalitativa. Han anser dock att båda 
studierna är av lika värde.  
 

Metodbeskrivning 
I undersökningen användes den kvantitativa metoden enkäter samt den kvalitativa metoden 
observationer. Med dessa metoder avsågs att resultatet skulle ge oss ett tydligt och rättvist 
utfall samt besvara frågan om syftet uppnåtts. Observationerna utfördes ostrukturerat för att 
kunna studera läslusten i sin helhet, inte endast studera exempelvis elevernas val av litteratur 
utan även försöka bilda oss en uppfattning om deras spontana läsning. Enkäterna var 
utformade med fasta svarsalternativ. Vi är medvetna om att enkätfrågor kan misstolkas. Med 
anledning av detta genomfördes enkätundersökningarna under strukturerade former, det vill 
säga, varje fråga lästes upp för gruppen och besvarades innan nästa ställdes.  
 

Enkäter 
Enligt Patel & Davidsson (1994) finns flera olika tekniker för att samla information. Exempel 
på dessa är prov eller test, intervjuer, observationer, enkäter etcetera.  Man kan inte säga att 
den ena metoden är sämre eller bättre än den andra. Val av teknik avgörs utifrån vilken som 
ger tydligast svar på den ställda frågan.  
 
Enkäter är en teknik för insamlande av information vilken bygger på frågor. Anledningen till 
att enkäter användes i studien var att skaffa oss kunskaper om elevers läsvanor och läslust. 
Vid utformandet av en enkät är det mycket viktigt att tänka på vem som ska besvara frågorna. 
Ett för gruppen lämpligt och begripligt språk måste användas för att så lång det är möjligt 
eliminera riskerna för att missuppfattningar uppstår (Trost, 2001). Det finns både för- och 
nackdelar med enkäter. En fördel är att forskaren kan använda sig av ett stort antal 
undersökningspersoner samt ställa mer personliga frågor än vid en intervju. En nackdel, och 
tillika svårighet, med enkäter är att det kan vara svårt att ställa väl genomtänkta frågor och 
precisera dem så tydligt att missuppfattningar kan uteslutas. Lyckas forskaren med detta har 
han eller hon ett kvalitativt underlag för analysen (Trost, 2001). 

 17



 

Observationer 
Observationer är användbara vid inhämtandet av information som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer, som till exempel vid fysiska handlingar, verbala yttranden, 
relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. Den får inte vara slumpmässig, utan 
måste svara mot de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. Metoden används ofta för att 
komplettera information som har samlats in med andra tekniker (Patel & Davidson, 1994). 
Styrkan med observationer är att forskaren kan undersöka om verkligheten överensstämmer 
med sina föreställningar (Backman, 1998, Rapporter och uppsatser). Dess svaga länk är att 
observatören kan bli hemmablind och därmed ha svårt att skilja på sin roll som deltagare och 
observatör. Observationer kan utföras på olika sätt. Forskaren kan välja mellan osystematisk 
och systematisk observation. Det osystematiska tillvägagångssättet har som syfte att samla så 
mycket information som möjligt vid undersökningstillfället. Den systematiska observationen 
utförs enligt ett förutbestämt schema. Forskaren har då i förväg bestämt vad som skall 
observeras (Patel & Davidsson, 1994).   
 

Validitet och reliabilitet 
Inom beteendevetenskaplig forskning finns två viktiga begrepp, validitet och reliabilitet. 
Dessa begrepp berör tillförlitligheten av de undersökningar som utförts. Validitet kommer 
ursprungligen från det latinska validitas och betyder stark, mäktig, gällande. Validitet kan 
översättas till det svenska ordet giltighet, det vill säga vilken förmåga mätningen eller 
mätinstrumentet har att mäta just det man avser att ta reda på. Reliabilitet kommer från 
engelskans reliability och betyder tillförlitlighet, pålitlighet och kan översättas med ordet 
noggrannhet och detta handlar om den frihet från slumpinflytande mätningen eller 
mätinstrumentet har. (Rudberg, B. 1993, Statistik: att beskriva och förstå statistiska data). 
 
Validiteten av en undersökning är av högsta vikt då det handlar om vilken avsikt mätningen 
har, det vill säga att mäta just det specifika undersökningen baseras på. Forskaren som gör 
undersökningen försöker fånga realiteten som den verkligen är för att få ett så sanningsenligt 
resultat som möjligt. Det är ingen mening att göra en undersökning där man vill ha svar på en 
specifik fråga om man mäter något helt annat. Det är till exempel irrelevant att mäta en grupp 
individers huvudomfång om det är skostorleken som efterfrågas. Brister i 
undersökningsmetoderna (enkät, observation och intervju) kan vara frågor och scheman som 
är felaktigt formulerade eller att intervjupersonens egna värderingar, miner etcetera färgar 
intervjun och då omedvetet påverkar den individ som intervjuas. Dessa faktorer kan ha stor 
avgörande betydelse för undersökningens eller mätningens validitet (Ibid.). 
 
Begreppet reliabilitet berör noggrannheten i undersökningen eller mätningen och har 
ingenting med avsikten med undersökningen att göra. Forskaren eftersträvar att få så hög 
tillförlitlighet av resultaten som möjligt men även här finns det faktorer som kan påverka 
utfallet. Det är enklare att kontrollera reliabiliteten än validiteten. Reliabiliteten har som 
avsikt att låta slumpen inverka så lite som möjligt på undersökningen. När man ska utföra 
mätning, undersökning eller test måste manualen strikt följas och avvikelser får ej 
förekomma. Att använda egna ord är inte tillåtet. Det är mycket viktigt att undvika 
särbehandling av undersökningspersonerna. Forskaren bör därför eftersträva att ha samma 
förhållningssätt till alla. För att få en så hög reliabilitet som möjligt måste samma 
mätinstrument användas. Detta på grund av att instrumenten kan vara olika känsliga eller 
olika inställda (Ibid.). 
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Reliabiliteten av ett test räknas fram genom att jämföra två näst intill identiska versioner av 
testet. Skillnaden mellan testen ska vara så liten som möjligt. Är skillnaden 0 blir reliabiliteten 
1 vilket innebär att testet inte påverkats av några slumpmässiga faktorer alls. Detta är dock 
inte troligt i verkligheten. Forskaren eftersträvar att reliabiliteten ska vara så nära 1 som 
möjligt. Ju fler slumpmässiga faktorer som påverkar undersökningen desto lägre blir 
reliabiliteten och validiteten och desto mindre tillförlitligt är resultatet. Om reliabiliteten är 
låg, det vill säga nära 0, blir också automatiskt validiteten låg. Är reliabiliteten låg har 
undersökningen påverkats av ett stort antal slumpmässiga faktorer. Detta medför att forskaren 
mätt, förutom det som avsågs, även det som slumpen fört i dennes väg (Ibid.). 
 

Försökspersoner 
Den ena gruppen försökspersoner i studien var Vfu-klassen där vi skulle arbeta intensivt med 
att försöka öka läslusten under fem veckor. Den andra gruppen, referensklassen, skulle inte 
arbeta koncentrerat med detta under nämnda period. Referensklassen anlitades endast för att 
konstatera om vårt arbetssätt gav positivt utslag. Därav genomfördes endast den första 
enkätundersökningen. Undersökningsgrupperna bestod av totalt 30 elever. Referensklassen 
bestod av fem pojkar och nio flickor. Vfu-klassen av nio pojkar och sju flickor.  
 

Bortfall 
I undersökningsklassen fanns ett bortfall, en flicka, vid första undersökningstillfället. Vid det 
andra var bortfallet en pojke. I referensklassen förekom inget bortfall.  
 

Material 
Vi har utgått från den skönlitterära kapitelboken Spring, Fanny! Spring! av JR Gardiner 
vilken är väldigt relevant med tanke på undersökningsgruppens ålder samt dess 
mångfacetterade karaktär. Till denna bok har eleverna fått genomföra, av oss skapade, 
uppgifter av både praktisk och teoretisk karaktär. Till elevernas förfogande fanns bland annat 
papper, blyerts- och färgpennor, vattenfärger, saxar, pärlor och paljetter, glitterlim samt 
diverse livsmedel.  
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Tidsschema  
Vårterminen 2005  
 
Vecka 5. ٠ PM inlämnat
 
Vecka 9. ٠ Formulering av enkäter  
 
Vecka 10. ٠ Vfu-period startar 
                               ٠ Utlämning av enkäter till referensklassen 
 ٠ Första enkätundersökningen genomfördes i Vfu-klassen 
 ٠ Lektionsserien inleds  
 ٠ Bokpresentation av skönlitterära barn- och ungdomsböcker 
 ٠ Första biblioteksbesöket med ostrukturerade observationer  
 
Vecka 11-12. ٠ Lektionsserien fortgår 
  
Vecka 13. ٠ Påsklov  
 
Vecka 14. ٠ Lektionsserien fortsätter 
 ٠ Andra biblioteksbesöket med ostrukturerade observationer 
 
Vecka 15. ٠ Lektionsserien avslutas  
 ٠ Utvärdering av lektionsserien  
 ٠ Andra enkätundersökningen genomförs 
  ٠ Inlämning av examensarbetets syfte, inledning och bakgrund 
 
Vecka 17. ٠ Inlämning av examensarbetets metoddel 
 
Vecka 20. ٠ Inlämning av examensarbetets resultatdel, diskussionsdel, försättsblad,  
    abstrakt samt fullständig innehållsförteckning 
 
Vecka 22. ٠ Slutseminarium 
 
Under vecka 10-15 pågick även fortlöpande ostrukturerade klassrumsobservationer 
 

Genomförande 
I undersökningen, utförd i grundskolans år 2, har enkäter och observationer använts. En 
enkätundersökning genomfördes även på en annan skola i Luleå kommun, även denna i år 2. 
Detta för att få en referensklass att jämföra läsintresset med. Anledningen till att 
undersökningen endast utfördes vid ett tillfälle i referensklassen var för att konstatera om 
denna arbetsmetod gav ett positivt resultat i Vfu-klassen. På grund av att lektionsserien endast 
skulle genomföras i Vfu-klassen ansågs det ej relevant att undersöka referensklassen vid två 
olika tillfällen.  
 
Det första momentet i studien genomfördes via en enkätundersökning i Vfu-klassen. Detta för 
att bilda oss en uppfattning om elevernas läslust och erfarenheter av litteratur. I 
referensklassen genomförde klassläraren enkätundersökningen. Resultatet av den första 
enkätundersökningen jämfördes mellan klasserna. Ytterligare en enkätundersökning utfördes i 
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Vfu-klassen. Resultaten från enkät 1 och 2 jämfördes med varandra för att konstatera om 
arbetsmetoden gav ett positivt resultat, det vill säga, har läslusten ökat?  
 
Före varje enkättillfälle förklarades för eleverna hur enkätundersökningen skulle gå till. De 
fick även information om att de är anonyma och vad det innebär. Enkätfrågorna lästes upp 
varpå eleverna svarade individuellt. Därmed gavs möjlighet att fråga om det var något de inte 
förstod. Samma tillvägagångssätt användes vid andra undersökningstillfället.  
 
Genom enkätfrågorna söktes svar på elevernas tidigare erfarenheter av litteratur, åsikt om 
böcker, deras läslust samt anledningen till att de läser (se bilaga 1). Vid andra 
enkätundersökningstillfället söktes svar på frågan: Har vår arbetsmetod ökat läslusten? 
Frågorna var då ställda med fokus på om, och i så fall hur, elevernas inställning till litteratur 
och läsning hade påverkats under denna period (se bilaga 5).  
 

Observationer 
I Vfu-klassen genomfördes observationer, både i skolan och på biblioteket. Observationerna 
genomfördes dagligen, för att se om läslusten växte under arbetets gång, samt vid två 
biblioteksbesök. Dessa var av ostrukturerad karaktär för att inte bindas till en specifik 
iakttagelse utan skapa möjligheten att se läslusten i sin helhet. I undersökningen användes 
osystematiska observationer vid de båda biblioteksbesöken samt även i klassrummet. Efter 
varje dag delgav och diskuterade vi dagens observationer med varandra och med klassläraren. 
Detta för att konstatera om elevernas spontanitet att läsa ökat. I biblioteket observerades till 
vilken typ av litteratur barnen sökte sig samt om antalet hemlånade böcker ökade.   
 

Boksamtal  
För att få en uppfattning om elevernas läsförståelse ingick boksamtal efter utvalda 
högläsningstillfällen. Genom boksamtal gavs de möjlighet att sätta ord på känslor och tankar 
samt dela med sig av sina egna erfarenheter.  Som exempel kan nämnas att när boken, 
”Spring, Fanny! Spring! ”, i sin handling hade inslag av sorg, föranledde detta till naturliga 
samtal om känslan av att mista någon eller något.  
 

Lektionsserie  
I vår sista Vfu-period under denna utbildning ingick en uppgift  i att upprätta en lektionsserie i 
miniformat. I den skulle ingå mål, delmål, bedömningskriterier, innehåll och aktivitet, 
informationsinhämtande metoder, bearbetning av information, analys, tolkning och 
bedömning samt förslag till åtgärder. Lektionsserien genomfördes i praktiken under 15 
skoldagar i Vfu-klassen. Innan denna påbörjades fick eleverna fylla i den första enkäten. 
Dagligen ingick  högläsning av boken ”Spring, Fanny! Spring! av J R Gardiner. Efter varje 
lästillfälle fick eleverna reflektera över innehållet i kapitlet i ett så kallat ”tankemoln”, det vill 
säga skriva ner sina tankar och reflektioner. Oftast fick de skriva utifrån sina egna tankar men 
vid något enstaka tillfälle styrde vi reflektionen med hjälp av en specifik fråga. Till varje 
kapitel fick eleverna även utföra en praktisk uppgift med anknytning till den lästa texten. 
Uppgifterna bestod av bland annat bakning, potatistryck, rita och måla, klippa och klistra (se 
bilaga 1). Sista momentet i lektionsserien var att eleverna skrev en bokrecension (se bilaga 4) 
samt skriftligen svarade på några utvärderingsfrågor (se bilaga 3). Barnen samlade sina alster 
i var sin mapp som, när lektionsserien var slutförd, blev deras egen ”Spring, Fanny! Spring!”-
bok. Slutligen genomfördes den andra enkätundersökningen.   
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Resultat 
Nedan följer en presentation av undersökningsgrupperna och resultatet i diagramform. 
 

Undersökningsgrupperna vid första enkättillfället  
Vid den första enkätundersökningen (se bilaga 1) i Vfu-klassen, där åtta pojkar och sju flickor 
deltog, konstaterades att barnens medelålder när de lärt sig läsa var 6,1 år. Pojkarnas 
medelålder var 5,9 år och flickornas 6,4 år. Det barn som lärt sig läsa tidigast var en flicka 
som vid fyra års ålder knäckte läskoden. I gruppen fanns en pojke som, trots att han är ett år 
äldre än sina klasskamrater, inte lyckats knäcka läskoden. Vid undersökningstillfället förekom 
ett bortfall, en pojke. För referensklassen, som bestod av fem pojkar och nio flickor, visade 
resultatet att medelåldern för att knäcka läskoden var 6,2 år. Pojkarnas medelålder var 6,2 år 
och flickornas 6,1 år. Denna grupp var åldershomogen och samtliga elever kunde läsa. Inget 
bortfall förekom vid undersökningstillfället. Genom detta resultat konstateras att medelåldern 
för att knäcka läskoden var relativt lika i båda grupperna. Noteras bör dock att det i Vfu-
klassen fanns ett barn som inte ännu var läsare vilket medförde att medelåldern steg. 
Enkätsvaren har lämnats av eleverna själva och bygger således på deras egen uppfattning om 
när de lärde sig läsa.  
 

Läsning i hemmet 
Genom undersökningen visas att de flesta barn hade någon som läste för dem i hemmet innan 
de kunde läsa själva. Det var oftast mamma eller pappa men även mormor och bröder som 
stod för högläsandet. Det var endast tre barn i hela undersökningsgruppen som uppgav att 
ingen läst för dem hemma. Detta torde framstå som att eleverna hade en relativt väl utvecklad 
läskultur med sig när de började skolan. Vidare undersöktes om det i nuläget, sedan eleverna 
själva lärt sig läsa, förekom högläsning i hemmet. Det visade sig att de flesta elever 
fortfarande hade någon som läste för dem, dock inte i samma utsträckning som tidigare. På 
frågan om vad barnen läser konstateras att de flesta läser böcker. Ett fåtal läser böcker och 
tidningar eller bara tidningar. Via undersökningen fastslås att de flesta elever läser böcker 
varje dag, några få varje vecka. Ingen elev uppgav att de aldrig läser. Dessa resultat gäller 
båda undersökningsgrupperna.   
 

Biblioteket 
Syftet med en av enkätfrågorna var att undersöka hur eleverna nyttjade bibliotekets utbud. 
Bibliotek finns lätt tillgängliga för båda undersökningsgrupperna. Här påvisas en skillnad. I 
Vfu-klassen var det endast en elev som besöker biblioteket 1-2 gånger per vecka. Ingen 
uppgav att de gjorde biblioteksbesök 1-2 gånger per månad medan en elev besöker biblioteket 
varje månad. Majoriteten svarade att de aldrig besöker biblioteket på sin fritid, det vill säga 13 
elever. Referensklassens elever visade sig vara flitigare biblioteksbesökare. Där framkom att 
två besöker biblioteket 1-2 gånger per vecka och två elever 1-2 gånger i månaden. Fyra 
svarade att de gjorde biblioteksbesök varje månad medan sex elever aldrig besöker biblioteket 
på sin fritid.  
 
När eleverna observerades vid första biblioteksbesöket konstaterades att syftet med 
bokpresentationen uppnåtts. Under observationen fastställdes att alla elever sökte sig till 
hyllorna med skönlitteratur. Denna iakttagelse delgavs klassläraren som bekräftade denna 
iakttagelse samt att förändring skett. Enligt henne brukade majoriteten av eleverna, vid 
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tidigare biblioteksbesök, endast söka sig till faktaböckerna. Vid detta tillfälle sökte sig alla 
direkt till hyllorna med skönlitteratur. 
 

Varför läser eleverna? 
På frågan om anledningen till att eleverna läser konstateras att ingen läser av tvång. Överlag 
uppger eleverna i båda grupperna att det är roligt att läsa. Två elever i Vfu-klassen ansåg att 
de läser för att träna på läsning. Ingen elev i referensklassen angav detta som anledning. Två 
elever i referensklassen angav att de lärt sig olika saker genom att läsa. Även i Vfu-klassen 
gjorde två elever denna upptäckt, dock först efter lektionsserien genomförts. Slutligen 
tillfrågades eleverna vad de tycker om att läsa böcker. Sju elever i Vfu-klassen tycker att det 
är mycket roligt, sex att det är roligt och endast två elever svarade att det är tråkigt. Ingen elev 
tycker det är mycket tråkigt att läsa böcker. I referensklassen svarade nio elever att det är 
mycket roligt, fyra att det är roligt och ingen elev att det är tråkigt eller mycket tråkigt att läsa 
böcker. Med dessa enkätsvar som underlag konstateras att läslusten är relativt hög hos 
undersökningspersonerna. 
 

Andra enkätundersökningen  
Den andra enkätundersökningen (se bilaga 5) genomfördes endast i Vfu-klassen. Detta för att 
kunna konstatera om lektionsserien med tillhörande arbetssätt (se bilaga 2) lett till ett positivt 
resultat vad gäller elevernas läslust. Könsfördelningen vid undersökningstillfället var nio 
pojkar och sex flickor. Ett bortfall, en flicka, förekom. Enkäterna vid detta tillfälle bestod av 
frågor utvalda från den första enkäten. Frågorna fokuserades till den aktuella situation 
eleverna befann sig i vid tidpunkten för undersökningen. Dessa svar jämfördes sedan med 
resultaten från den första. Åter visas att elevernas val av litteratur är oförändrat, det vill säga 
att de fortfarande läser både böcker och tidningar. Även antalet elever som läser antingen 
böcker eller bara tidningar är oförändrat.  Sju elever läser böcker varje dag och åtta varje 
vecka vid första undersökningen medan tio elever läser varje dag och fem varje vecka vid den 
andra.  Med detta resultat bör det hållas i åtanke att det förekom bortfall vid båda tillfällena 
och att dessa var elever av olika kön.  
 

Förändring   
Vidare undersöktes om det skett någon förändring gällande om någon läser hemma för eleven. 
Resultatet gav samma utfall vid båda undersökningstillfällena. Även på frågan om hur ofta 
eleverna besöker biblioteket på sin fritid var svaret i huvudsak oförändrat från första 
undersökningstillfället. Vad gäller elevernas uppfattning om varför de läser konstaterades en 
positiv utveckling. Precis som vid första undersökningstillfället var det ingen elev som läser 
av tvång. Elva uppgav vid andra tillfället att det är roligt att läsa jämfört med åtta elever med 
denna åsikt vid första undersökningstillfället. Vidare ansåg fyra elever vid första enkättillfället 
att de behöver träna på att läsa medan endast tre hade denna uppfattning vid den senare 
undersökningen. Vid den första undersökningen var det endast två elever som reflekterat över 
att de lär sig olika saker genom läsning. Resultatet från den andra undersökningen visar att nio 
elever hade kommit till denna insikt. 
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Läslusten ökar  
Slutligen tillfrågades eleverna om de ändrat uppfattning avseende upplevelsen av att läsa 
böcker. Det senare undersökningstillfällets resultatet påvisar att nio elever tycker det är 
mycket roligt att läsa böcker och sex att det är roligt. Ingen elev anser att det är tråkigt eller 
mycket tråkigt att läsa böcker. Vid jämförelse med den första enkätundersökningens svar på 
samma fråga konstateras att fler elever tycker det är roligt att läsa böcker. Vid första 
undersökningen blev resultatet att sju elever tyckte det var mycket roligt att läsa böcker, sex 
elever tyckte det var roligt, två elever tyckte det var tråkigt. Ingen elev tyckte det var mycket 
tråkigt.  
 

Positivt upplevd arbetsmetod  
Eleverna har även tilldelats en enkät (se bilaga 3) som rör frågor om deras upplevelse av 
lektionsserien och arbetssättet (se bilaga 2). Inget bortfall förekom. Av gruppens 16 elever 
tyckte 14 att boken var spännande och sex att den var rolig. Antalet elever som upplevde 
boken sorglig var 13. På frågan om eleverna upplevde högläsningstillfällena som jobbiga 
svarade 12 att det inte var jobbigt, två ansåg det och två elever att det var jobbigt ibland. 
Angående de kreativa arbetsuppgifternas svårighetsgrad konstaterades att flertalet elever 
uppfattade dem som lätta, endast två elever ansåg dem svåra. Ingen elev upplevde överlag 
uppgifterna som tråkiga. Någon enstaka elev ansåg att skriva tankemoln med reflektioner var 
en tråkig uppgift. Svaret på vilken eller vilka uppgifter i lektionsserien eleverna ansåg som 
roligast, resulterade i att de praktiska uppgifterna var till störst belåtenhet.  Vidare ansåg 
eleverna att de, under arbetets gång, lärt sig lyssna och skriva fint, baka, läsa, göra 
snöstjärnor, träna fantasin, göra indianskrud, samarbeta, mäta (med måttsats), pyssla, rita 
fågelskrämma och tränat handmusklerna (skrivit). Slutligen tillfrågades eleverna om detta var 
ett arbetssätt de alltid skulle vilja jobba på. Övervägande av eleverna svarade Ibland, två 
svarade Ja och en elev Nej. 
 

Sammanfattning  
Denna undersökning visar att läslusten hos eleverna ökat genom litteraturläsning och kreativa 
arbetsmetoder. Valet av litteratur är dock oförändrat, det vill säga de läser fortfarande både 
böcker och tidningar. Upplevelsen av att läsa böcker har utvecklats i positiv riktning. Eleverna 
fann även att de utvecklats på många andra områden förutom läsning, till exempel praktiskt 
utförda arbetsuppgifter. Trots dessa positiva resultat var det endast två av sexton elever som 
genomgående skulle vilja arbeta utifrån denna metod.      
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Enkätresultat 
Nedan presenteras enkäternas resultat i form av diagram. 

Sammanställning och resultat av enkätundersökningarna angående läslust 
Könsfördelningen vid undersökningstillfällena i respektive klass samt eventuella bortfall. 
 
                                                              Flickor    Pojkar             Bortfall 
Referensklassen                                        9                       5  ----  
Vfu-klassen 1:a undersökningen              7  8 1 pojke 
Vfu-klassen 2:a undersökningen              6  9  1 flicka 
 
Enkätundersökning 1 genomfördes under första Vfu-veckan och den andra under sista veckan.    
 
Fråga 1 ställdes endast vid första undersökningstillfället då utfallet inte torde förändras av 
kommande aktiviteter.  
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1. När lärde du dig läsa? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Nej
4 år

4,5 år
5 år

5,5 år
6 år

6,5 år
7 år

7,5 år
8 år

Referensklassen

Vfu-klassen

igur 1. Figuren visar vid vilken ålder eleverna lärde sig läsa. 
v diagrammet framgår att de flesta elever i referensklassen anser att de lärt sig läsa vid 6 års 

lder. Majoriteten av Vfu-klassens elever uppger att de knäckt läskoden vid 7 års ålder. En 
lev har svarat nej vilket betyder att denne inte ännu kan läsa. 
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Även fråga 2 ställdes endast vid första undersökningstillfället då svaret inte påverkas av 
kommande aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Läste någon för dig innan du kunde läsa själv?

0
2
4
6
8

10
12
14

Ja referensklassen

Nej referensklassen

Ja Vfu-klassen

Nej Vfu-klassen

Flickor

Pojkar

 

Figur 2. Figuren visar om någon läst för eleverna innan de kunde läsa själva.  
Enligt diagrammet kan utläsas att majoriteten av eleverna hade denna förmån. 
 
Även fråga 3 ställdes endast vid första enkättillfället då svaret är oföränderligt. 
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3. Vem läste i så fall mest för dig?

0
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8
9
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11

Pappa
M

amma

Pappa och mamma

Pappa, mamma och mormor

Pappa,mamma och bror

Bror

Referensklassen

Vfu-klassen

igur 3. Figuren visar vilka personer i elevens omgivning som läst mest för dem. 
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Diagrammet visar att i referensklassen var det oftast elevernas mammor som läste för dem. I 
Vfu-klassen stod övervägande både mamma och pappa för detta.  
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0

2

4

6

8

10

12

Böcker

Tidningar

Böcker och tidningar
Allt

Olika

Referensklassen enkät 1

VFU-klassen enkät 1

VFU-klassen enkät 2

igur 4. Figuren visar vilken typ av litteratur eleverna läser.  
iagrammet visar att majoriteten av referensklassens elever läser böcker.  
igur 5. Figuren visar hur ofta eleverna i respektive klass och undersökningstillfälle läser 
öcker. 

5. Hur ofta läser du böcker?

0
2
4
6
8

10

Flicka. Varje dag

Flicka. Varje vecka

Flicka. Varje månad

Flicka. Aldrig

Pojke. Varje dag

Pojke. Varje vecka

Pojke. Varje månad

Pojke. Aldrig

Referensklassen
enkät 1
Vfu-klassen enkät 1

Vfu-klassen enkät 2

igur 5. Figuren visar hur ofta eleverna i respektive klass och undersökningstillfälle läser 
öcker. 
iagrammet visar att referensklassens elever läser oftare än Vfu-klassens.  
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0
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Ja (flicka)

Nej (flicka)

Ja (pojke)

Nej (pojke)

Referensklassen enkät 1

VFU-klassen enkät 1

VFU-klassen enkät 2

 
Figur 6. Figuren visar hur många elever som har någon som läser för dem i hemmet.  
Av diagrammet går att utläsa att majoriteten av eleverna har någon som läser för dem hemma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Figuren visar hur ofta eleverna bes r bibliote t på sin fritid. öke ke

ta 

 
 
Figur 7. Figuren visa hur of eleverna besöker biblioteket på fritiden. 
 
 
 

7. Hur ofta besöker du biblioteket på fritiden?

0
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4
6
8
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12
14

1-2 gånger i veckan

1-2 gånger i m
naden

V
rje månad

A
drig

Referensklassen enkät 1

Vfu-klassen enkät 1

Vfu-klassen enkät 2

a l

å

Figur 7. figuren visar hur ofta eleverna besöker biblioteket på sin fritid. 
Av diagrammet kan utläsas att majoriteten av eleverna inte nyttjar bibliotekets utbud under sin 
fritid. 
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8.Varför läser du?

0
2
4
6
8
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12
14

M
ycket roligt

Det är roligt

Jag behöver träna på läsning

Jag lär mig olika saker

Referensklassen

Vfu-klassen enkät 1

Vfu-klassen enkät 2

Figur 8. Figuren visar varför eleverna läser böcker. 
Diagrammet visar av att de flesta elever läser för nöjes skull. Vid andra undersökningen har 
Vfu-klassens elever även kommit till insikt att de lär sig saker genom att läsa böcker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Vad tycker du om att läsa böcker?
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Roligt (flicka)
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Figur 9. Figuren visar vad eleverna tycker om att läsa böcker. 
Flertalet uppgav att det är roligt. 
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Sammanställning och diagram av enkäten angående utvärderingen av lektionsserien. 
 
Efter lektionsseriens genomförande utvärderades denna med en enkätundersökning (se bilaga 
3). Även vid detta enkättillfälle var eleverna anonyma. Samtliga elever i Vfu-klassen deltog, 
det vill säga 16 stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vad tycker du om boken?

0
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8
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16

Spännande

Rolig
Sorglig

Hemsk

Tråkig

Ointressant

VFU-klassen

 
Figur 10. Figuren visar vad eleverna tyckte om boken ”Spring, Fanny! Spring”. 
På denna fråga fick de möjlighet att ange flera svarsalternativ. Diagrammet visar att 
majoriteten av eleverna tyckte boken var både spännande och sorglig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Var det jobbigt att lyssna när vi läste högt?

0
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8

10
12
14

Ja Ibland Nej

VFU-klassen

 
Figur 11. Figuren visar om eleverna upplevde högläsningen jobbig. 
Av diagrammet kan utläsas att de flesta elever inte upplevde det jobbigt vid 
högläsningstillfällena. På denna fråga fick eleverna endast ange ett svarsalternativ.  
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3. Hur tycker du att uppgifterna efter varje kapitel var?

0
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14
16

Roliga
Tråkiga

Svåra
Lätta

VFU-klassen

 
Figur 12. Figuren visar elevernas upplevelse av uppgifterna som följde efter varje kapitel. 
På denna fråga fick eleverna ange flera svarsalternativ. Majoriteten upplevde att uppgifterna 
var roliga. 
 
4. Vilken uppgift tyckte du var roligast? 
 
Denna fråga saknade givna svar. Eleverna fick själva skriva vilken eller vilka uppgifter de 
ansåg roligast. Av enkätsvaren framgår att baka chokladbollar samt minitemat med indianerna 
var till störst belåtenhet, tätt följt av potatistryck och skapandet av snöstjärnor. På denna fråga 
ställdes en följdfråga: 
Varför? Enligt elevernas lämnade uppgifter var det ”kul att baka”, ”man fick äta 
chokladbollar”, ”det var roligt”, ”kul med indiannamn” och ”fina skrudar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tyckte du att någon uppgift var tråkig?

0
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12
14
16

Ja Nej

VFU-klassen

Figur 13. Figuren visar elevernas svar på om någon uppgift var tråkig. 
Enligt diagrammet upplevde majoriteten inte uppgifterna tråkiga.   
  

 31



 

I så fall vilken? Endast ett svar angavs; tankemoln 
 
 
6. Vad har du lärt dig medan vi har läst och jobbat med boken? 
Denna fråga hade inga förutbestämda alternativ. Eleverna fick svara utifrån sina egna tankar 
och reflektioner. Svaren redovisas nedan: 
 

”Mäta” 
”Inget” 

”Att läsa” 
”Mycket” 
”Vet inte” 

”Att lyssna” 
”Skriva och baka” 
”Göra snöstjärnor” 

”Rita fågelskrämma” 
”Lyssna och skriva fint” 

”Läsa och skriva och rita” 
”Skriva finare och fantasi” 

”Läsa och göra indianskrud” 
”Rita och baka och samarbeta” 

”Skriva mycket och baka och pyssla” 
”Tränat handmusklerna när jag skrivit och skriva bättre” 

 
 
 
 
I denna fråga ombads eleverna ta ställning mellan tre svarsalternativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Skulle du alltid vilja jobba såhär?

0
2
4
6
8

10
12

Ja Ibland
Nej

Vfu-klassen

Figur 14. Figuren visar huruvida eleverna vill jobba med den metod vi använde i 
lektionsserien. 
Diagrammet visar att majoriteten av eleverna, tio stycken, vill jobba med detta arbetssätt 
Ibland. Vidare svarade fem elever Ja på frågan samt en elev svarade Nej.  
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Diskussion 
För att elever inte ska lämna grundskolan utan att kunna läsa och skriva, anser vi att det är av 
största vikt att läsintresset väcks tidigt. I tidigare kurser har vi fått insikt och kunskaper om 
vilka svårigheter elever som saknar dessa färdigheter stöter på och som kan påverka hela dess 
livssituation. Denna åsikt är även konstaterad av Sterner och Lundberg i NCM-rapport 
2002:2. Arnqvist (1993) hävdar att skolan måste göra allt för att förhindra att denna situation 
uppstår.  För att kunna möta och tillgodose individers behov är det, enligt vår uppfattning, av 
största vikt att pedagoger har goda kunskaper om olika språkteorier, metodiker, 
inlärningsstilar samt om den enskilda individen. Vi får stöd för våra åsikter av Nilsson (1990) 
som menar att kunskap krävs för att kunna skapa läslust.  
 

Resultatdiskussion  
Eftersom vi, med stöd hos Ursing (1988), anser att intressant läsning utvecklar förmågan att 
använda språket blev vi intresserade av vad och hur ofta eleverna läser. Majoriteten av 
referensklassens elever uppgav att de läser böcker varje dag. Resultatet visar att Vfu-klassens 
elever läser böcker oftare vid enkättillfälle 2 än vad som framkom vid första 
enkätundersökningen (se figur 4 och 5).  Vår tolkning av detta resultat är att vi genom vårt 
arbetssätt, har lyckats öka läslusten. Vi kan dock inte bedöma om denna är bestående men har 
konstaterat att den ökade under den korta tid vi arbetade med klassen. I vår 
enkätundersökning ställdes även frågan Vad tycker du om att läsa böcker? (se figur 9). Av 
resultatet utlästes att Vfu-klassens intresse att läsa böcker ökat mellan första och andra 
enkätundersökningen. Detta tolkar vi som att vårt arbete har stimulerat lusten att läsa böcker.  
Vidare tillfrågades eleverna Varför läser du? (se figur 8). Enkätsvaren vittnar om att 
referensklassens elever inte hade insikt om att de lär sig saker genom litteraturläsning. Detta 
påstående grundar vi på att detta svarsalternativet ej angavs. Vfu-klassens svar jämfördes 
mellan enkätundersökning 1 och 2. Det har visat sig att dessa elever erövrat större läsglädje 
och förståelse att skönlitteraturläsning leder till kunskap. Vår uppfattning är att denna insikt 
hör ihop med bland annat de kreativa arbetsmetoder vilka användes i lektionsserien.  
   

Hemmets betydelse 
Tidigare forskning har visat att hemmet har stor betydelse vad gäller barns läs- och 
skrivförmåga. Enligt utvärderingen av BokNalle-projektet i Markaryds kommun har det 
konstaterats hur viktigt detta är vid barns möte med skriven text. Amborn (1998) är av den 
åsikten att föräldrarnas betydelse som textförmedlare inte kan överskattas. Denna uppfattning 
stämmer helt överens med vårt synsätt och egna erfarenheter som föräldrar samt från den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Dessutom befästs detta genom vår undersökning. Vad som 
gör oss förbryllade är, att trots att de flesta elever hade någon som läst för dem i hemmet (se 
figur 2 och 6) har vi observerat att eleverna utan föregående bokpresentation sökte sig till 
bibliotekets faktahylla. Arnqvist (1993)  påstår att hem med litterär tradition skapar läslust hos 
barn. Vi ställer oss därmed frågan om det är faktalitteratur som lästs i hemmen eller kan det 
vara så att denna typ av böcker är främmande för barnen och därför intressanta? Eller kan det 
möjligtvis vara bilderna i denna genre som lockar?  Därmed har en brist uppdagats i 
enkätundersökning då vi inte forskat i den frågan.  Vi har även kommit fram till att enkätfråga 
3, Vem läste i så fall mest för dig?, är totalt irrelevant att ställa med hänvisning till vårt syfte. 
Det som efterfrågas, och som har betydelse för individen, är om den har ammats med litteratur 
och inte av vem. Därför har  resultatet av denna fråga inte analyserats. 
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Boksamtal  
I lektionsserien använde vi oss av boksamtal. Som exempel kan nämnas att boken ”Spring, 
Fanny! Spring!” bland annat berörde ämnet sorg. Vid dessa tillfällen upplevde vi att eleverna 
spontant delgav varandra sina egna erfarenheter och känslor. Uppfattningen är att eleverna 
kände gemenskap då det visade sig att alla hade någon erfarenhet av sorg. Vidare anser vi att 
samtalen var av seriös art och att dessa fyller en viktig funktion. Enligt Chambers (1994) är 
inte själva pratet kring böcker det viktigaste. Hans åsikt är att den roll som samtalet, med 
betoning på sam-, har för läsaren är att tankar och reflektioner sätts i rörelse. Boksamtalets 
absolut primära funktion är att, för eleven, sätta ord på sina tankar och därmed bli medveten 
om dessa. Chambers menar att många inte är medvetna om sina tankar och känslor förrän man 
klätt dem i egna ord. Boksamtalet leder således, enligt honom, till att hjälpa barn att uttrycka 
sig om annat i livet än själva bokens innehåll. Enligt Bratt (1985) är inte människans rätt att 
använda sitt eget språk, modersmål, i skolan säkerställt. Han anser att flertalet elever lider av 
språkliga handikapp. Somliga hämmas på grund av mobbningstendenser, andra av läs- och 
skrivsvårigheter. Ytterligare en faktor som kan hämma den språkliga utvecklingen kan vara 
att man är nyinflyttad i landet och därför ännu inte lärt sig språket. Vidare menar Bratt att 
brister på språkliga kommunikationer i meningsfull gemenskap kan leda till språkligt 
hämmade elever. Han är av den uppfattningen att vi måste fokusera på att finna 
kommunikativa och kontaktskapande arbetsformer. I Bratts synsätt finner vi stöd i vårt sätt att 
arbeta med lektionsserien eftersom den byggt på kommunikation och praktiskt arbete vilket i 
sin tur skapat kontakt mellan elev - elev och  elev - pedagog.  
 

Metoder 
Läsprojektet Listiga räven i Rinkeby är ett läsprojekt om läsinlärning genom skönlitterära 
texter. Metodiken som används går ut på att stimulera barns naturliga nyfikenhet och väcka 
deras läslust. Genom att avstå från de traditionella läslärorna får barnen automatiskt 
läsupplevelser som väcker bestående intresse för böcker. I vår lektionsserie ingick en 
bokpresentation. Denna genomfördes i anslutning till första biblioteksbesöket. Avsikten var 
att inspirera och delge eleverna en liten del av bibliotekets enormt varierade utbud. Hur ofta 
eleverna nyttjade bibliotekets utbud på sin fritid efterfrågades också. Tabellen visar att svaren 
mellan enkättillfälle 1 och 2 är relativt lika. Majoriteten av eleverna i Vfu-klassen nyttjar 
aldrig biblioteket på sin fritid. Dock finns en liten positiv förändring. En elev har gått från att 
aldrig besöka biblioteket till att göra ett besök varje månad (se figur 7).  
 

Läslust 
Skapa och bibehålla läslust är viktigt ur många synvinklar. Vi hävdar med bestämdhet att barn 
måste tillåtas läsa den litteratur som intresserar dem. Våra erfarenheter är att barn som, mot 
sin vilja, tvingas läsa en bok som inte fängslar, berövas läslusten. Skolverket konstaterade 
2004 att elever i Sverige tycker om att läsa vilket anses vara en viktig förutsättning för att bli 
en bra läsare. Wingård B. och B. (1994) hävdar att individen genom läsning utvecklas 
intellektuellt Vidare hävdar de att svensklektionerna är av stor betydelse för att befästa 
läsfärdigheten i år 3. De påstår också att fantasin stimuleras genom läsning och att individen 
genom att läsa många böcker erövrar kunskaper om livets villkor samt om andra människors 
tankar och känslor. Genom undersökningen förstärks våra tankar om vikten av att 
kontinuerligt presentera varierad litteratur för eleverna. Genom våra observationer kom vi till 
insikt om bokpresentationens och boksamtalets betydelse som inspiration. Detta grundar vi på 
jämförelsen mellan första och andra biblioteksbesöket. Andra besöket föregicks inte av någon 
bokpresentation. Vi konstaterade då att eleverna direkt föll tillbaka i sitt ”gamla” mönster, det 
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vill säga de sökte sig åter till faktaböckerna. Genom denna reflektion har vi uppmärksammat 
hur viktigt det är med inspirerande och informativ bokpresentation för att väcka läslust och 
intresse hos eleverna. Vidare delar vi Wingårds (1994) uppfattning om hur läsglädje hos 
eleverna stimuleras, nämligen ösa böcker över dem!     
 

Kreativt arbetssätt  
Dessa iakttagelser befäster vår uppfattning om att den arbetsmetod som bedrivs genom 
projektet Listiga räven är en utmärkt metod för alla oavsett var i läsinlärningen individen 
befinner sig eller vilken bakgrund man har. Denna uppfattning har förankrats hos oss då vi 
blivit medvetna om utbudet av skönlitterära böcker, det vill säga det finns böcker inom alla 
intresseområden. Av enkätsvaren drar vi slutsatsen att denna lektionsserie med kreativa 
arbetsmetoder är ett fruktbart arbetssätt för att skapa läslust. Dock bör inte andra 
arbetsmetoder förkastas. Variation mellan olika arbetssätt är det optimala för att kunna 
tillgodose varje individs inlärningsstil. Vidare är vi av den uppfattningen att växling mellan 
arbetsmetoder skapar större lust att lära. Sammanfattningsvis konstateras av både enkätsvar, 
observationer, elevernas kreativitet och kommentarer att de upplevde detta arbetssätt som 
mycket lustfyllt. 
 

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten med denna undersökning anser vi vara relativt hög vad gäller Vfu-klassen. 
Detta grundar vi på att eleverna delvis fått svara med egna ord i enkätundersökningen samt att 
de varit anonyma. En tanke är att de kan ha svarat som den närmast sittande kamraten. 
Observationerna under enkättillfällena talar dock mot detta. Dock kan tillförlitligheten av 
undersökningen ifrågasättas då vi inte genomfört en andra enkätundersökning i 
referensklassen. Därmed kan vi inte med denna studie fastställa att Vfu-klassens elevers 
läslust ökat mer än referensklassens. Anledningen till att inte enkätundersökning 2 
genomfördes i referensklassen var att vi, vid arbetets början, inte ansåg detta relevant. I 
efterarbetet kom vi till insikt att resultatet av denna hade varit av värde.  
 

Pedagogiska implikationer 
I vårt kommande yrkesliv är det viktigt att ha kunskaper om hur man skapar och befäster 
läslust. Med många idéer, öppet sinne och flexibilitet kan vi variera arbetsmetoderna och 
därigenom möta, tillgodose och handleda varje enskild elev till så goda kunskaper som 
möjligt. Detta är av största vikt för att eliminera riskerna att individens framtida studier och 
yrkesval men även för dess personliga utveckling begränsas. Som pedagog kommer vi därmed 
åläggas ett stort ansvar att väcka och befästa läslust så tidigt som möjligt. 
 

Fortsatt forskning 
Inom området läslust finns mycket att forska kring. Intressant vore att under en längre tid 
jämföra läslustens utveckling hos elever som undervisas traditionellt, med elever som erövrar 
kunskaper genom skönlitteratur och kreativa, varierade arbetsmetoder samt utifrån individens 
specifika intresseområde. 
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 Bilaga 1:1  
Enkät 1 
 
 
Kön: 
¤ Pojke        ¤ Flicka 
 
 
 
1.   När lärde du dig läsa? 
 
¤    Ålder____________ 
 
 
 
 
2. Läste någon för dig innan du kunde läsa själv? 
 
¤    Ja 
¤    Nej  
 
 
 
3. Vem läste i så fall mest för dig?  
 

____________________________  
 
 

 
 
4. Vad läser du?   
 

____________________________     
 

 
 

 
5. Hur ofta läser du böcker?    
 
¤    Varje dag 
¤    Varje vecka 
¤    Varje månad 
¤    Aldrig  
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6. Läser någon för dig hemma?  
 
¤    Ja 
¤    Nej  
 
 
 
 
7. Hur ofta besöker du biblioteket på fritiden?  
 
¤    1-2 gånger i veckan 
¤    1-2 gånger i månaden 
¤    Varje månad 
¤    Aldrig   
 
 
 
 
8. Varför läser du?  
 
¤    Tvång 
¤    Det är roligt 
¤    Jag behöver träna på läsning 
¤    Jag lär mig olika saker   
 
 
 
 
9. Vad tycker du om att läsa böcker?  
 
¤    Mycket roligt 
¤    Roligt 
¤    Tråkigt 
¤    Mycket tråkigt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Bilaga 2:1           
    
Lektionsserie 
 
Mål: 
 
Mål att sträva mot: 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 
• lär sig 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.  
 

• inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
Mål att uppnå i grundskolan: 

• behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift 

 
 
Delmål: 
 
Vår ambition är att uppnå dessa mål genom att skapa ett stort och väl förankrat läsintresse hos 
barnen. Detta ska ske genom biblioteksbesök, bokintroduktion, bokrecension, psa-uppgifter 
samt sist men inte minst läsning av skönlitteratur. 
 
Bedömningskriterier 
 
Har eleverna kunnat tillgodogöra sig kunskaper?  
Har intresset för skönlitterära texter ökat? 
Har lusten väckts? 
 
Innehåll och aktivitet 
 
Lektion 1. 
Boken ”Spring, Fanny! Spring!” introduceras och kapitel 1 läses. Eleverna gör en reflektion i 
ett ”tankemoln”. Därefter får de rita och måla en fågelskrämma. Vi har kopierat bokens 
framsida. Detta är början på elevernas egen bok. 
 
Lektion 2. 
Vi läser kap. 2 och eleverna reflekterar över kapitlets innehåll på samma sätt som i lektion 1. 
Därefter utförs en praktisk uppgift där de skär ut olika former i potatisar och använder dessa 
för att göra avtryck i olika färger på papper. Dessa avtryck presenterar de för sina kamrater 
och berättar vad formen heter och vilken färg den har på engelska. Denna dag är ett 
biblioteksbesök inplanerat vilket föranleder att vi före besöket presenterar olika skönlitterära 
barn och ungdomsböcker. Efter presentationen får eleverna botanisera bland.  
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Lektion 3 
Vi läser tredje kapitlet i boken och eleverna reflekterar i ”tankemoln”. Därefter viker och 
klipper de en snöflinga av papper som dekoreras med strösocker och vatten. Dessa alster 
pryder  klassrummets fönster.  
 
Lektion 4. 
Vi läser kapitel 4 och 5 i boken. Eleverna reflekterar i tankemoln .Denna reflektion är styrd av 
oss, vi ber de skriva vad de är rädda för. Eleverna skriver även ett akrostikon med anknytning 
till boken. I hemuppgift ges att skriva ner hur man som barn kan tjäna pengar. 
 
Lektion 5.  
Läsning av kapitel 6 och 7 samt reflektion. Eleverna arbetar med ett minitema om indianer. 
De gör varsin indianskrud och trär ett halsband av indianpärlor enligt, av de själva, bestämt 
mönster. De får också hitta på sitt indiannamn. Efter lunch målas eleverna till indianer enligt 
eget önskemål för att sedan, med indianskruden på huvudet och halsbandet om halsen, leka 
indianer utomhus. 
 
Lektion 6. 
Kapitel 8 läses och eleverna skriver en reflektion. Därefter pratar vi om de 4 vanligaste 
sädesslagen i Sverige samt om mått som liter, deciliter, matsked och tesked. Med anknytning 
till dagens kapitel bakar eleverna chokladbollar, eftersom de innehåller havregryn, och skriver 
därefter ned receptet. 
 
Lektion 7.  
Vi läser det 10:e och sista kapitlet. Eleverna reflekterar och vi styr denna reflektion till att 
skriva om känslor. Därefter ritar eleverna en bild av huvudpersonerna. Till sist skriver 
eleverna en recension av boken med hjälp av frågor.  
 
Lektion 8. 
Allt material eleverna skapat under denna lektionsserie sammanställes till en egen personlig 
”Spring, Fanny! Spring”-bok. Eleverna får hjälp att sätta samman sin bok med bokrygg. 
 
Informationsinhämtande metoder 
 
En enkät utdelas till eleverna där vi frågar om deras upplevelser och åsikter av denna 
arbetsmetod samt om de själv har upplevt att de lärt sig något. De får även svara på om detta 
är en arbetsmetod de vill arbeta med. Elevernas privata Spring! Fanny Spring!-böcker samlas 
in för genomgång.Vi skriver en personlig kommentar vilken innefattar beröm för arbetet.  
 
Bearbetning av information 
 
Elevernas enkätsvar sammanställs för att få en bild om den allmänna uppfattningen av arbetet.  
Vidare har elevernas böcker och enkätsvar diskuterats. Dagliga observationer i klassrummet 
och vid biblioteksbesöken har diskuterats och delgetts vår handledare tillika klassläraren.   
 
Analys, tolkning och bedömning 
Vi anser att vi har kvalitetssäkrat detta arbete genom att samtala med eleverna, observerat, 
enkätundersökt och tagit del av varje elevs arbete. Vid analys av enkäterna konstateras att 
boken upplevts både som spännande och sorglig vilket har fångat elevernas 
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intresse och väckt läslust. Det har inte upplevts som jobbigt att lyssna och uppgifterna har 
enligt eleverna varit lätta och roliga. De roligaste praktiska uppgifterna var att jobba med 
indianerna och att baka. Ingen uppgift har upplevts som direkt tråkig – möjligtvis 
reflektionerna, ”tankemolnen”. Detta tolkar vi som att eleverna, genom reflektion, tvingas in i 
en tankeprocess, vilket leder till utveckling, anser vi.  
 
Enkätundersökningen visar vidare att eleverna kan reflektera över sitt lärande och att de 
upplever att de lärt sig mycket under denna period med detta arbetssätt. På frågan om detta är 
ett arbetssätt de vill arbeta på är svaret övervägande ibland men många svarar också ja.  
 
Vad gäller observationerna tycker vi oss ha märkt ett påtagligt större intresse för skönlitterära 
böcker. Denna observation styrker vår handledare då hon efter första biblioteksbesöket säger 
att eleverna visar stor inspiration, entusiasm och lust att låna böcker. De har vid tidigare 
biblioteksbesök sökt sig till hyllorna med faktaböcker. Men efter vår presentation av 
skönlitterära böcker samlas barnen vid dessa hyllor på biblioteket.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att vi genom denna arbetsmetod har uppnåtts mycket goda 
resultat. Detta grundas på följande:  
 

• Eleverna är medvetna om sitt eget lärande. 
• Eleverna har fått utföra PSA-uppgifter vilket tränar fantasin och finmotoriken. 
• Matematik har ingått i uppgifterna, genom att vid bakningstillfället använda sig av 

olika måttenheter, och genom mönster i indianarbetet.  
• Bilden har funnits med när eleverna har ritat och målat  till den lästa texten. 
• Eleverna har tränat att lyssna till boken samt lyssna till kamraternas presentationer. De 

har alltså tränat sig att visa respekt för varandra. De har också samarbetat med 
varandra vilket har tränat den sociala utvecklingen. 

• De har tränat sig att läsa och skriva genom uppgifter vi gett dem.  
• Rörelse och hälsa ingick som ett naturligt inslag genom leken som indianer. Rörelse 

och hälsa är ett stort inslag i denna skolas utvecklingsarbete.   
• Eleverna har också fått arbeta med hemkunskap då de bakat.  
• Naturkunskap fick plats på ett litet hörn då vi talade om sädesslagen i Sverige.  
• Geografi fanns med då vi visade var i USA denna skönlitterära berättelse utspelade 

sig.  
• Historia har också berörts då vi läst om indianernas relation till vita och de livsvillkor 

de hade.  
• Eleverna själv har visat stort intresse för skönlitterära barn och ungdomsböcker både i 

klassrummet och på biblioteket. De har i större omfattning spontant tagit en bok och 
läst.  

 
 
Förslag till åtgärder 
 
Vi föreslår att man jobbar på detta sätt men under en längre tid. Man kan då arbeta med större 
teman och på så sätt förankra reflektioner och kunskaper på ett djupare plan.  
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Spring! Fanny, Spring! 
 

-Vad tycker du om boken? 
Spännande 
Rolig  
Sorglig 
Hemsk 
Tråkig 
Ointressant 

 
Var det jobbigt att lyssna när vi läste högt? 

Ja 
Ibland 
Nej 

 
3,Hur tycker du att uppgifterna efter varje kapitel var? 

Roliga 
Tråkiga 
Svåra 
Lätta 

 
4,Vilken uppgift tyckte du var roligast? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........................ 
Varför? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................... 
 

5,Tyckte du att någon uppgift var tråkig? 
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I så fall, vilken? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................ 

6,Vad har du lärt dig medan vi har läst och jobbat med boken? 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................ 
..............................................................................................................................
........ 
 

7,Skulle du alltid vilja jobba såhär? 
Ja 
Ibland 
Nej 

 
 
 
 
 

Tack för Din hjälp!!! 
Marina  och Ulrica. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 

 Bilaga 4 
 
Bokrecension ”Spring! Fanny, Spring!” 
 
1, Vad tyckte Du var mest spännande? 
 
2, Vad tyckte Du var bäst i boken? 
 
3, Vad tyckte Du om bokens slut? Varför tycker du så? 
 
4, Hur tror Du det gick för Willy och morfar? Vad hände sen? Skriv och berätta! 
 
5, Hur tycker Du att det skulle ha slutat? 
 
6, Rita en bild av Willy, Fanny och morfar. 
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Enkät 2 
 
Kön: 
¤ Pojke        ¤ Flicka 
 
 
1. Vad läser du?   
 

____________________________     
 

 
2. Hur ofta läser du böcker?    
 
¤    Varje dag 
¤    Varje vecka 
¤    Varje månad 
¤    Aldrig  
 
 
3. Läser någon för dig hemma?  
 
¤    Ja 
¤    Nej  
 
 
4. Hur ofta besöker du biblioteket på fritiden?  
 
¤    1-2 gånger i veckan 
¤    1-2 gånger i månaden 
¤    Varje månad 
¤    Aldrig   
 
 
5. Varför läser du?  
 
¤    Tvång 
¤    Det är roligt 
¤    Jag behöver träna på läsning 
¤    Jag lär mig olika saker   
 
 
6. Vad tycker du om att läsa böcker?  
 
¤    Mycket roligt 
¤    Roligt 
¤    Tråkigt 
¤    Mycket tråkigt  
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 Bilaga 7 
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