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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att beskriva och analysera olika arbetssätts betydelse för 
elevers motivation för läsning. Vidare ville vi undersöka elevers uppfattningar om vad 
som skapar och utvecklar deras läslust i skolan. Undersökningen utgick från fyra 
arbetssätt vilka var högläsning, tyst läsning, läslogg samt boksamtal. Utifrån litteratur har 
vi kunnat fastställa att samtliga av dessa fyra arbetssätt har betydelse för skapandet och 
utvecklandet av läslusten samt motivationen för läsning. Vi använde oss av enkäter för att 
göra ett urval av undersökningsgrupp. Undersökningen genomfördes sedan på 12 elever i 
år 3 som vi observerade och därefter intervjuades tre av dessa.  Observationer och 
intervjuer sammanställdes till ett resultat. Undersökningens forskningsansats var både 
kvalitativ och kvantitativ. Resultatet från undersökningen visade att främst tyst läsning 
och delvis högläsning och läslogg hade mest betydelse för läslusten. Boksamtal visade 
sig ha en mindre betydelse för läslustens skapande och utvecklande då eleverna visade 
sig vara mindre motiverade under detta arbetssätt.   
 
Ämnesord: läslust  
 
 
 



 
 

Förord 
Först vill vi rikta vårt tack till våra handledare Mervi Höglin och Åsa Gardelli vid Luleå 
tekniska universitet för god vägledning och ett otroligt engagemang. Vi vill även tacka 
rektorer, lärare och elever på den skola undersökningen genomfördes för ett gott 
samarbete.  
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Inledning 
”Jag tycker bara det är helt kul. Göra vad man vill när man inte har något att göra, 

kanske gå och sätta sig och läsa en bok.” 
Elev, år 3 

 
Det går inte en dag utan att vi läser på något sätt. Samhället är fullt av bokstäver som 
väntar på att tydas. Många av oss läser utan att egentligen tänka på det men för att få en 
större behållning krävs en lust till att läsa. Som blivande pedagoger för de lägre åldrarna 
anser vi att vi har ett uppdrag att väcka läslust hos våra elever. Genom att elevernas 
läslust väcks öppnas dörrar till att kunna ta del av informationssamhället som vi lever i. 
När lusten är funnen får eleverna möjlighet att kliva in i de olika världar som exempelvis 
litteratur, tidningar, filmer, media med mera erbjuder och som de annars skulle ha en 
begränsad tillgång till. Vi är intresserade av vad det är som kan skapa läslust samt vad 
som kan utveckla den.  
 
Under vår lärarutbildning och verksamhetsförlagda utbildning har vi mött olika arbetssätt 
för att skapa och utveckla elevers läslust. Det är särskilt fyra arbetssätt som använts extra 
flitigt och som vi upplever som mest framgångsrika i arbetet med läslust. Dessa är 
högläsning, tyst läsning, läslogg och boksamtal. Som blivande pedagoger för de tidigare 
åren anser vi att det är av stor vikt att vi strävar efter att, redan från elevernas första 
skoldag, skapa och utveckla elevernas läslust. För att kunna uppnå detta måste vi bli 
medvetna om vad eleverna själva anser skapar deras läslust och det krävs att vi är lyhörda 
för elevernas motivation vid de olika arbetssätten.  
 

Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera dels arbetssättens betydelse för elevers motivation för 
läsning dels elevers uppfattningar om vad som skapar och utvecklar deras läslust i skolan.  
 

Frågeställningar 
Vilken betydelse har arbetssätten högläsning, tyst läsning, läslogg och boksamtal för att 
skapa och utveckla elevernas läslust? 
Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i skolan? 
 

Definitioner 
Med läslust avser vi i denna undersökning att med intresse och glädje vilja läsa. I 
Bonniers svenska ordbok (Malmström, Györki & Sjögren, 2006) beskrivs lust enligt 
följande: ”intresse, vilja/…/med glad iver/…/för nöjes skull…” (Malmström et al., 2006, 
s.344).  
 
I denna undersökning menar vi att arbetssätt är olika sätt att arbeta med läsning i skolan 
för att skapa samt utveckla läslust genom högläsning, tyst läsning, läslogg och boksamtal.  
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Med motivation avser vi i denna undersökning elevernas intresse och vilja vid de olika 
arbetssätten. I Bonniers svenska ordbok (Malmström et al., 2006) beskrivs motivation 
som ”allt som driver någon att sträva mot ett mål, komplex av drivkrafter” (Malmström et 
al., 2006, s.378).  
 

Bakgrund 
I bakgrunden börjar vi med att beröra teoretiska utgångspunkter, beskriva två 
läspedagogiska inriktningar samt läroplanens och kursplanens mål kring läsning för att 
lägga en grund för uppsatsen. Därefter berör vi begreppet läslust och vad det innebär 
utifrån forskning och litteratur inom området. Vi tar även upp fyra olika arbetssätt: 
högläsning, tyst läsning, läslogg och boksamtal.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Kognitiv inlärningsteori, som främst är utvecklad av Piaget, menar Dysthe (2001/2003) 
innebär att eleven ses som en enskild och aktiv individ som inte lär sig av andra. 
Förståelse och kunskap är något som inte kan överföras utan måste hittas på egen hand 
och genom egna erfarenheter. Den skapas när eleven själv möter ny kunskap och kopplar 
ihop den med det som eleven redan kan.  
 
Vygotskij har ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket är en motpol till Piagets 
inlärningsteori. Istället för att eleven enskilt är den som söker och utformar sitt lärande 
har samspel och interaktion tillsammans med andra betydelse för lärandet. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande använder människan fysiska och psykologiska 
redskap för att bli medveten om sin omvärld. Fysiska redskap innebär till exempel 
läroböcker och datorer. Det viktigaste psykologiska redskapet är språket. Språket gör det 
möjligt att kunna kommunicera med andra vilket formar dels oss själva men även andra. 
(Dysthe, 2001/2003)  
 
Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1934/1999) utvecklat visar var eleven 
är på väg, var denne befinner sig samt vad eleven kan komma att behärska på egen hand. 
Läraren stöttar eleven på olika sätt och eleven får börja med det som den behärskar 
tillsammans med läraren för att sedan kunna göra det på egen hand.  
 
Vidare beskriver Dysthe (2001/2003) begreppet metakognition, som har vuxit fram ur 
Piagets tankar kring kognitiv utveckling. Metakognition innebär att eleven reflekterar 
över sitt eget lärande, sin förståelse och sitt tänkande vilket kan ske bland annat genom 
självvärdering och loggskrivning. I kognitiv inlärningsteori utvecklas elevens motivation 
när eleven utsätts för lärandesituationer som inte stämmer överens med elevens 
förväntningar och tidigare erfarenheter. Utifrån det sociokulturella perspektivet skapas 
motivation genom att det ständigt finns en röd tråd i undervisningen. 
 
I undervisningen fokuserade Piaget mer på hur undervisning samt inlärning ska bedrivas 
än på vad som ska läras ut. Undervisning i språk ska utgå från barnets vardags-
erfarenheter och därmed vara konkret och vardagsnära. Piaget menade att det i skolan lätt 
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blir ”tom verbalism” då skolan ofta har fokus på tal och skrift, alltså bara läsning eller att 
höra läraren tala om olika saker. (Stensmo, 1994) 
 
Utifrån det vi har läst i Vygotskij (1934/1999), Piaget (1968/1973), Dysthe (2001/2003), 
Bråten (1996/1998) och Stensmo (1994) har vi kommit fram till att denna undersökning 
utgår från Vygotskijs tankar kring betydelsen av samspel med andra medmänniskor och 
kommunikation för ett lärandes utveckling samt Piagets tankar om eleven som enskilt och 
aktivt söker kunskap.  
 

Läspedagogiska traditioner i skolan 
Frost (2002) beskriver två traditionella läspedagogiker: Whole- language- traditionen och 
Phonics-traditionen, som båda kan tillföra mycket i skolans läsundervisning samt skapa 
läslust.  
 
Enligt Whole-language-traditionen, som ser läsning som en kommunikativ process, 
uppstår läsfärdighet genom att eleven läser meningsfulla texter. Det förekommer inte 
anpassade läseböcker utan det anses att det är riktiga böcker som skapar riktiga läsare. 
Traditionen är inspirerad av Vygotskijs tanke kring att läraren är mer en förmedlare och 
samarbetare än undervisare. Läraren ska stötta eleverna till att hitta sina egna sätt att lära 
sig läsa. Lärare, vuxna och kamrater är av stor betydelse för hur barnet lär sig läsa och 
alla parter samarbetar kring läsningen. Inom traditionen betonas vikten av människans 
fria val och att varje elev själv ska ha friheten att välja hur de ska lära sig läsa. 
Läsundervisningen läggs upp utifrån elevers och lärares upplevelser och erfarenheter 
samt iakttagelser och tolkningar. (Frost, 2002) 
 
Phonics-traditionen är den vanligaste läsinlärningsmetoden vilken innebär att orden 
ljudas fram. Traditionen utgår från att läsundervisningen ska baseras på forsknings-
experiment som skett under kontrollerade former samt olika studier där läsning ur olika 
perspektiv undersökts. Läsundervisningen ska med andra ord bygga på forskningsresultat 
där eleverna tillägnas en språklig grund av erfarenheter och därifrån utveckla sin läsning. 
Traditionen anser att det krävs anpassade texter för att eleven ska lära sig läsa samt att 
eleven har en säker ordavkodning för att kunna tillägna sig texten. (Frost, 2002) 
 

Styrdokument 
I läroplanens (Utbildningsdepartementet, 2005) mål för grundskolan kan läsas att 
eleverna ska kunna dels behärska det svenska språket dels kunna lyssna och läsa aktivt. 
Det står även i läroplanen att skolan ska sträva efter att eleven bör kunna leva sig in i 
andra människors situation men också kunna förstå deras förhållande. Vidare går att läsa 
att skolan bör utveckla elevernas lust och nyfikenhet att lära sig. 
 
I kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) går det att läsa att både språket och litteraturen 
är av stor betydelse för personligheten. Kursplanen beskriver även att svensk-
undervisningen bör utveckla fantasi och lust med hjälp av litteratur men även att den ska 
öka intresset av elevens egen läsning. Undervisningen bör också sträva efter att elevens 
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förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter utvecklas. Eleven bör också kunna 
anpassa läsningen av texten till textens mening och gestalt. Undervisningen bör även 
stimulera elevens eget skapande till och sökande efter egen vettig läsning.  
 

Läslust 
Bråten (1996/1998) beskriver Vygotskijs tankar om att lusten är en motor som startar och 
håller lärandeprocesser vid liv. Om lusten inte finns blir eleven inte lika engagerad som 
denne skulle vara om lusten fanns där. Lusten skapar engagemanget och engagemanget 
drar igång motivationen. Vidare definierar Kullberg (2004) begreppet lust att lära: 
 

Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin 
förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är 
betydelsefull både för individens utveckling och samhällets behov. (Kullberg, 2004, s.31) 

 
Ett sätt att underhålla och utveckla läsförmågan hos barn är enligt Rimsten-Nilsson 
(1982) genom barnlitteratur och det är därmed viktigt att vuxna ger barnen läsning som 
skapar läslust. Liberg (1993) beskriver läsning som att kliva in i textens värld och där 
orientera sig genom att ställa frågor som förhoppningsvis blir besvarade. Författaren 
betonar att det är viktigt att redan i skolans lägre åldrar stimulera barnens läslust annars 
minskar läslusten i vuxenlivet. 
 
Begreppet läslust syftade tidigare enligt Amborn och Hansson (1998) till lusten att 
studera vidare, vilket då fångade läslusten. Författarna menar att läslust istället måste 
skapas för att sedan släppas fri. Språkutvecklingen ökar med läsning därför bör barn få ta 
del av läsningen redan innan de själva kan läsa. 
 
Ekstöm och Isaksson (1997) påpekar att det inte är vuxna som väcker läslusten hos barn 
utan den väcks självt genom vuxnas förmedling. När ett barn börjar läsa är det av stor 
vikt att det finns någon som lyssnar och tar emot det som läses för att läsningen ska bli 
meningsfull. Även genom att i skolan få en läskamrat att läsa för och lyssna på kan 
meningsfullt läsande skapas. Något som skapar läslust för nybörjare kan vara att boken 
har ett spännande innehåll och att språket har en färg och rytm. Den måste innehålla 
utmaningar i form av lite längre ord och omslaget ska dra läsaren direkt in i texten. Luft 
mellan raderna och breda marginaler är viktigt samt stilen på bokstäverna. 
 
Björk och Liberg (2004) hävdar att ett livslångt läsintresse infinner sig när man fått 
uppleva glädjen i läsandet och på många olika sätt fått använda sitt läsande. För att skapa 
bestående läslust hos en elev krävs det att läraren ”...hitta rätt bok till rätt barn i rätt 
ögonblick med tanke på barnets mognad, läsförmåga, intressen, aktuella situation, 
erfarenheter osv.” (Nilsson & Nilsson, 1991, s.66). Vidare menar författarna att det krävs 
att läraren dels har kunskap om barnet och dels om olika böcker samt litteraturpedagogik. 
Eftersom det ständigt produceras nya böcker bör läraren vara uppdaterad i vad som skrivs 
för att kunna rekommendera böcker till sina elever.  
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Skardhamar (1993/1994) anser att mängdläsning är något som bland annat skapar 
lästräning men också läslust i grundskolan. Mätinstrument för klassens mängdläsning kan 
exempelvis vara en läsbarometer, en bokorm eller ett bokträd vilka kan symbolisera 
klassens sammanlagda läsning. Mängdläsning kan dock inte ersätta litteratur-
undervisningen, vägledning och stöd så att eleverna utvecklar läsningen. En studie om 
läsförståelse och motivation kopplad till stimulerande uppgifter är gjord av Guthrie, 
Wigfield, Humenick, Perencevich, Taboada och Barbosa (2006). Resultatet av studien 
visade bland annat att många stimulerande uppgifter kopplade till läsning har en direkt 
effekt på elevers läsförståelse men inte någon direkt effekt på elevers läslust. Studien 
visade dock att lusten har inverkan på läsförståelsen. Vidare visade resultatet från 
ytterligare en amerikansk studie om sambandet mellan läslust och läsfärdighet av Morgan 
och Fuchs (2007) att elevers läslust och läsfärdighet står i relation till varandra. De 
påverkar varandra i den graden att brister i läsfärdigheten har inverkan på läslusten och 
vice versa. Bristande läslust har inverkan på läsfärdigheten. 
 

Högläsning 
Läslusten ökar enligt Ekström och Isaksson (1997) när barnen får ta del av högläsning. 
Även när de själva lärt sig läsa måste de få ta del av högläsning för att inte tappa lusten. 
Det är av stor vikt att redan under förskoleåldern främja barns språkliga miljö, bland 
annat genom högläsning. Om högläsningen däremot först kommer i grundskolan kan 
detta vara väl sent och risken finns att dessa elever kommer efter i läsning och annan 
inlärning under hela skoltiden. Redan från ett års ålder rekommenderas daglig 
högläsning. Högläsningsstunderna bör ske såväl i skolan som i hemmet när barnen är 
pigga och intresserade av det. Dessutom bör dessa vara korta och intensiva så att samtliga 
barn orkar lyssna aktivt. Den vuxne som läser måste också innan ha läst igenom det 
tänkta högläsningsstycket så att barnet kan läsa med inlevelse och engagemang. Norberg 
(2003) hävdar att barnet behöver en massa förebilder inom läsningen för att upptäcka 
glädjen och lusten i litteraturen när denne just har lärt sig läsa. Den första tiden för egen 
läsning är nämligen knagglig, saknar sammanhang och bygger oftast på tillrättalagda 
texter (Ekstöm & Isaksson, 1997). I högläsningen sker även ett samspel mellan vuxna 
och barn, vilket skapar en social situation (Frost, 2002). 
 
Amborn och Hansson (2000) påpekar att när en förälder läser högt för sitt barn är det av 
stor vikt att denne avbryter sin läsning emellanåt för att tillsammans med barnet prata om 
det lästa. På så sätt ökar den språkliga stimulansen. De barn som fått denna form av 
språkstimulans har visat sig vara bättre talare, använder fler ord och kan återberätta 
händelser bättre än barn som inte fått samma språkstimulans. Högläsning ökar alltså inte 
bara läslusten utan också ordförrådet, språkförståelsen, intresse för andra länder och tider 
(Ekstöm & Isaksson, 1997). Läsning är enormt viktigt för barn då de bland annat 
utvecklar tanken, kunskap samt att barn upptäcker sig själva genom läsningen (Amborn 
& Hansson, 2000). 
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Tyst läsning 
Edfeldt (1959) anser att högläsning och tyst läsning i undervisningen bör komplettera 
varandra men författaren poängterar att de är två olika arbetssätt. Vidare belyser 
författaren dock tidigare forskning som visar att en bra högläsare oftast är en bra tyst 
läsare och en dålig högläsare är också en dålig tyst läsare. Om en elev har svårt att 
komma igång med den egna läsningen ger Björk och Liberg (2004) ett tips om att låta 
eleven lyssna på inspelade band och på så vis bli intresserad av läsning.  
 
När ett barn läser en text måste den kännas både intressant och viktig menar Svensson 
(1998). Enligt författaren lägger barn ner mycket tid när de läser på att reflektera över 
innehåll som de är intresserade av. Därför bör barn uppmuntras till att välja sina egna 
böcker som de vill läsa och ju mer rutinerad läsare barnet blir ju mer bör barnen 
uppmuntras till tyst läsning (Björk & Liberg, 2004). Dessutom menar Björk och Liberg 
(2004) att barn bör få avsatt tid till tyst läsning i skolan så att det inte blir något de får 
göra när det inte finns så mycket tid över till något annat. Norberg (2003) rekommenderar 
minst 20 minuters tyst läsning per dag vilket kan leda till läslust. Betydelsefullt för 
barnens tysta läsning är det när läraren visar intresse för vad de läser och vad de har för 
tankar om texten eller boken (Björk & Liberg, 2004). Vidare menar författarna att läraren 
även bör vara observant på om barnen behöver stöd i sin läsning med ord som är svåra att 
förstå eller läsa.  
 

Läslogg 
Molloy (1996) lyfter fram användandet av läslogg för att skapa läslust. Läsloggen ger 
eleverna möjlighet till att skriva ner sina egna tankar, frågor och funderingar kring en text 
eller en bok samt muntligt reflektera utifrån läsloggen tillsammans med andra. Norberg 
(2003) förespråkar också användandet av läslogg i läsundervisning då eleverna får chans 
att reflektera. Molloy (1996) menar att detta arbetssätt är en enkel metod att jobba med 
vid läsning samt att det är en jämlik och demokratisk metod eftersom eleverna skriver ner 
sina egna reflektioner, vad de personligen tänker och tycker om den lästa texten. Vidare 
anser författaren att läsloggen ger utrymme för spontana åsikter samt mer fördjupade och 
reflekterande samtal och skrivande. Både läraren och eleverna får även möjlighet att 
själva se ett samband mellan den lästa texten och elevernas utveckling i den egna 
reflektionen. Även Lindstöm och Lindberg (2005) belyser vikten av att eleverna får 
tillfälle att reflektera och kritiskt värdera i olika sammanhang.  
 

Boksamtal 
Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken och den 
tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten – det av författarens fantasi 
styrda budskapet som vi tolkar på just det sätt som vi vill. (Chambers, 1993/1998, s.23) 

 
Chambers (1993/1998) hävdar att vi människor ogillar kaos och det som saknar mening. 
Istället vill vi veta hur saker hänger ihop, vi vill se ett mönster. Ofta konstruerar vi 
mönster av det vi ser, såväl i vardagslivet som när vi läser. Förutom litterära mönster 
finns mönster som skapas genom att jämföra texten med vår värld eller vardagslivet. Att 
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barn får läsa böcker och sedan prata om dem med någon kompis kan öka deras 
läsförmåga samt läsintresse menar Rimsten-Nilsson (1982). Författaren lyfter också fram 
vikten av att läraren bör leda ett sådant samtal och både veta vad den själv tycker samt 
vara uppmärksam på barnens tankar. Norström (1997) påpekar att vi lär oss hela tiden av 
samtal oavsett om vi bara lyssnar aktivt eller deltar i samtalet genom att själv prata. Med 
hjälp av att samtala kring en text anser Björk och Liberg (2004) att eleverna får en god 
förståelse för texten. Författarna menar också att elevernas läsupplevelse berikas när de 
får ta del av andras läserfarenheter. Ett sätt att sprida läslust kan enligt författarna vara att 
låta eleverna få berätta om böcker för varandra.  
 
Ett boksamtal börjar enligt Norström (1997) oftast med att räta ut frågetecken för att 
sedan kunna gå djupare ner i texten och prata om vad som döljer sig där. Kopplingar kan 
sedan göras med samtalarnas erfarenheter och vid dessa mer personliga tillfällen är 
eleverna oftast mer aktiva lyssnare. Skardhamar (1993/1994) menar att samtalet kan 
genomföras med en elev som samtalsledare men då försvinner oftast den analyserade 
delen. ”…samtalet om en litterär text måste struktureras av läraren och förberedas 
grundligt.” (Skardhamar, 1993/1994, s.72). Författaren anser att det då oftast blir ett 
lyckat resultat av samtalet. Vidare menar författaren att det inte alltid är nödvändigt att 
analysera det lästa men man ska ägna så mycket tid till det så att eleverna till slut själva 
omedvetet observerar mer och lär sig läsa mellan raderna.  
 
Chambers (1993/1998) har beskrivit en modell att utföra ett boksamtal omkring, vilken 
kallas Jag-undrar-samtal och går till på följande sätt: Alla i gruppen måste ha läst samma 
bok för att kunna delta i samtalet. Boksamtalet börjar med att läraren eller den som leder 
samtalet i tur och ordning ställer fyra grundfrågor: 
 

Jag undrar… 
…om det var något speciellt du gillade i boken? 
…om det var något du inte gillade? 
…om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några ”frågetecken”? 
…om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers, 1993/1998, s.99) 

 
Gruppen får nu tillfälle att svara kort på frågorna, i rubrikform som samtalsledararen 
skriver ner under rubrikerna gillade, ogillade, frågetecken samt mönster, så att alla i 
gruppen ser. Om samtalsledaren är fundersam på något används frågor som börjar med 
”menar du…eller menar du…?”. Nu drar gruppen tillsammans streck mellan de rubriker 
som liknar varandra. Därefter ser man var de flesta strecken leder och diskussionen kring 
det ämnet kan börja. För att skapa en mening med texten bör diskussionen gå från 
gillande/ogillande till mönster. Det är viktigt att som lärare hålla samtalet inom ämnet. 
(Chambers, 1993/1998) 
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Metod 
Här diskuteras först huruvida undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. Vidare lägger 
vi fram vilken grupp som ingått i undersökningen samt bakgrund till varför just den 
gruppen blev vår undersökningsgrupp. Sedan beskriver vi upplägget av undersökningen. 
Därefter redögör vi vilka metoder vi använt oss av för att inhämta information för 
undersökningen. Sist i avsnittet beskrivs hur bearbetningen, analysen och tolkningen har 
gått till.  
 

Typ av undersökning  
Svenning (2003) menar att basen i en kvantitativ undersökning utgörs av hårddata, med 
andra ord siffror, som sammanfattar ett material. Den kvantitativa datan ger ingen 
kunskap som förklarar bakomliggande faktorer till resultatet medan den kvalitativa 
försöker förklara och beskriva bakomliggande faktorer. Syftet med den här 
undersökningen var att beskriva och analysera dels arbetssättens betydelse för elevernas 
motivation för läsning dels elevernas uppfattningar om vad som skapade och utvecklade 
deras läslust i skolan. Därmed var undersökningen dels kvalitativ men även kvantitativ. 
De insamlingsmetoder som använts var till viss del kvantitativa som observationen där en 
mängd data redovisades i siffror samt till viss del kvalitativ då vi använt oss av 
kvalitativa intervjuer. Svenning (2003) påpekar att kvalitativ respektive kvantitativ metod 
bör komplettera varandra. Den här undersökningen pendlade mellan att vara kvalitativ 
och kvantitativ då den både utgick från empirisk fakta, insamlat material, och teoretiska 
föreställningar vilket kallas för abduktion. Metodansatsen i denna undersökning utgår 
från hermeneutiken vilket enligt Kvale (1997) innebär att försöka tolka och förstå 
empirin.  
 
Analysen i denna undersökning påbörjades direkt efter första observationen och fortsatte 
medan ny data insamlades samt att analysen av undersökningen inte generaliserade utan 
exemplifierade och enligt Svenning (2003) innebär detta att analysen var kvalitativ.  Med 
detta menar vi att undersökningen endast svarar för den aktuella undersökningsgruppen 
och det är inte representativt för elever som helhet. 
 
Att vara subjektiv innebär att egna erfarenheter och förförståelser är av betydelse i 
forskarens tolkning av undersökningens resultat (Stukát, 2005). Enligt Magne-Holme och 
Krohn-Solvang (1986/1997) innebär objektivitet däremot att inta ett åskådarperspektiv 
där egna värderingar och erfarenheter utelämnas men det går inte att vara objektiv fullt 
ut. Vidare menar författarna att forskning aldrig är helt neutral och värderingsfri utan 
präglas av forskarens egna intressen, anlag och personlighet. Kvale (1997) hävdar att det 
ofta saknas objektivitet i den kvalitativa intervjun och detta på grund av det mänskliga 
samspelet som alltid finns vid en intervju. Det går inte att säga att en intervju antingen är 
en subjektiv eller en objektiv metod. Däremot går det att säga att den är intersubjektiv då 
objektivitet är ett relativt subjektivt begrepp. (Kvale, 1997) Vi var alltså subjektiva i vår 
objektiva uppfattning. ”Sammanfattningsvis är intervjun som sådan varken en objektiv 
eller en subjektiv metod - kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen. ” 
(Kvale, 1997, s.66).  
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Undersökningsgrupp 
En grundskola för tidigare år har under en längre tid arbetat med ett projekt kring läslust 
(se bilaga 1). Projektet övergick under vårterminen 2007 till att bli en del av den ordinarie 
undervisningen. För att vi skulle få ut så mycket som möjligt av vår undersökning ansåg 
vi att det var av betydelse att undersökningsgruppen hade ett begrepp för läslust och var 
medvetna om sin egen läslust. Vi valde därför att göra vår undersökning på skolan som 
arbetade med detta projekt. I undersökningsgruppen såg vi på vad högläsning, tyst 
läsning, läslogg och boksamtal hade för betydelse för hur läslust skapas och utvecklas. 
Därför var det väsentligt att gruppen hade varit i kontakt med dessa arbetssätt.  
 
Vår undersökning genomfördes i år 3 utifrån svar vi fick på en enkät (se bilaga 2) som 
lämnades ut till lärarna på den aktuella skolan. Enkätens syfte var att ta fram en 
undersökningsgrupp som svarade på ovanstående krav. Vårt urval var selektivt enligt 
Svenning (2003) eftersom vi sökte vissa kvaliteter hos undersökningsgruppen. Klassen 
bestod av 24 elever vilket vi ansåg vara för många för att hinna observera och bearbeta i 
förhållande till undersökningens syfte och storlek. Därför valde vi ut hälften av eleverna 
till observation vilket vi fann stöd för hos Stukát (2005). För att välja ut 12 elever för 
observation gjorde vi det Stukát (2005) kallar för ett obundet slumpmässigt urval genom 
att lotta vilka elever som skulle representera observationsgruppen.  
 
Inför intervjuerna skickade vi ut ett brev till samtliga föräldrar i klassen (se bilaga 4) för 
att upplysa dessa om att vi ville intervjua några elever och detta fann vi stöd för hos 
Stukát (2005). ”En person måste få en sanningsenlig och tillräckligt uttömmande 
information för att kunna ge samtycke.” (Forsman, 2004, s.131) Om föräldrarna inte 
godkände att vi intervjuade deras barn skulle de före ett visst datum ha meddelat detta. I 
brevet poängterade vi också om deras barns anonymitet. Vid intervjutillfället blev vi 
genom brevet till föräldrarna informerade om att en elev av de 12 observerade inte ville 
delta vid en eventuell intervju vilket ledde till ett bortfall. Intervjupersonerna upplystes 
även vid intervjun om sin anonymitet i examensarbetet men vi som intervjuare visste 
vilka de var, vilket innebar att intervjuerna var konfidentiella (Forsman, 1997). Därefter 
valde vi utifrån observationsresultatet ut tre av 11 elever för intervju samt 4 elever som 
fick utgöra en reservgrupp. De tre intervjueleverna valdes efter hur motiverade de visade 
sig vara vid de olika arbetssätten under observationerna. En av de tre intervjupersonerna 
ville inte delta vid intervjun vilket gjorde att vi var tvungna att välja en elev ur 
reservgruppen. En annan av tre intervjuade besvarade inte frågorna tillräckligt för 
undersökningens syfte vilket gjorde att vi även här var tvungna att välja en av reserverna.  
 

Undersökningsupplägg 
Vi började med att ta kontakt med skolan för att inleda en diskussion om deras pågående 
projekt och vår undersökning kring läslust. För att få den bästa undersökningsgruppen 
lämnade vi ut en enkät till samtliga klassföreståndare på skolan för att i den få reda på 
vilka arbetssätt de använde vid läsning samt för att välja ut en undersökningsgrupp. 
Därefter presenterade vi oss för undersökningsgruppen som vi valt utifrån enkätresultatet. 
Vi observerade arbetssätten som användes i gruppen samt elevernas motivation för dessa, 
för att kunna gå vidare med intervjuer.  
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Informationshämtande metoder 
Vi redovisar först hur vi använde oss av enkäter för att kunna välja en 
undersökningsgrupp. Vidare beskrivs syftet med observationerna samt genomförandet av 
dessa. Därefter redovisas hur intervjumetoden använts i undersökningen. 
 

Enkät 
För att välja den optimala undersökningsgruppen på den aktuella skolan valde vi att först 
lämna ut en enkät till samtliga klasslärare på skolan. Kylén (2004) skriver att fördelen 
med användandet av enkäter är att samma frågor ställs till många människor. Författaren 
skriver att en enkät kan delas ut antingen personligen eller via post. Vi valde att ge 
enkäterna till en av skolans rektorer som i sin tur delade ut dem till klasslärarna. Enkäten 
som delades ut var mycket enkelt gjord med både bundna och öppna frågor. Detta 
innebär enligt Kylén (2004) frågor som har både fasta svarsalternativ och frågor som ger 
informanten möjlighet att svara med egna ord. Författaren skriver också att en enkät bör 
ha ett följebrev eller en inledande text som utgör en beskrivning av syftet med enkäten, 
vilka som enkäten är utdelad till, datum med mera. Vi följde författarens 
rekommendation och inledde enkäten med en text som innehöll detta. Enkäten vi 
skickade ut är enligt Patel och Davidsson (2003) konfidentiell vilket innebär att vi vet 
vem som svarat på enkäterna men att den informationen endast är till för oss. Av 11 
utskickade enkäter till klasslärarna på den aktuella skolan fick vi svar från 8 lärare. 
Utifrån svaren valdes en klasslärare ut och dennes klass blev vår undersökningsgrupp 
eftersom den passade bäst till syftet, frågeställningarna samt lärarens användning av 
arbetssätten.   
 

Observation 
Syftet med observationerna var att dels undersöka arbetssättens betydelse för elevers 
motivation för läsning och dels utifrån observationerna välja ut elever för intervjuer. 
Observationerna var det Svenning (2003) kallar observatörbaserade, det vill säga att vi 
intog ett åskådarperspektiv i gruppen. Enligt Svenning (2003) har observationerna ett 
normativt syfte det vill säga att vi observerade för att kunna fastställa karaktäristiska drag 
som visade huruvida eleverna hade läslust eller inte vid de olika arbetssätten kring 
läsning (se bilaga 3). Vid observation av högläsning valde vi att namnge dragen enligt 
följande: lyssnar aktivt, lyssnar delvis och lyssnar inte. Inför observation av tyst läsning 
bytte vi ut lyssnar mot läser. Vi valde att namnge dragen som deltar aktivt, deltar delvis, 
deltar inte vid observation av läslogg och boksamtal. Svenning (2003) förklarar 
observationerna som systematiska vilket innebar att de följde en viss standard och 
struktur. Standardisering fastställer vilket typ av drag vi sökte efter medan strukturering 
genom observationsprotokollet gjorde det möjligt att eleverna observerades efter samma 
mall. Kylén (2004) menar att en strukturerad observation gör bearbetning och 
sammanställning enklare än vid en ostrukturerad observation samt att den strukturerade 
ger mer tillförlitlig data och är även mindre subjektiv. Vid observationerna observerade 
vi båda två med var sitt observationsschema för att få ut så mycket som möjligt av 
observationerna och inte missa något som kunde vara av betydelse för resultatet. 
Observationsschemat var det Svenning (2003) kallar för mer formaliserat schema, vilket 
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innebar att vi kryssade av i en ruta när ett visst beteende eller aktivitet från eleverna 
visade sig. Vidare menar författaren att kategorierna bör vara välformulerade och inte 
svåra att definiera samt att det inte ska vara för många eller för få kategorier så att de 
innefattar alla situationer. 
 
För att kontrollera att observationsschemat var användbart för vårt syfte, innan vi gjorde 
de slutliga observationerna, gjorde vi en provobservation där vi båda var observatörer 
med varsitt schema. Patel och Davidsson (2003) anser att det är av betydelse att göra en 
provobservation för att se om det är något i observationsschemat som behöver förändras. 
Vår provobservation utfördes på en annan grupp än undersökningsgruppen eftersom vi 
inte ville att den skulle påverka den slutliga observationen. Vi valde att göra 
provobservation endast på ett arbetssätt eftersom samtliga observationsscheman bygger 
på samma mall. Efter observationen fann vi att resultatet på våra respektive 
observationsscheman överensstämde till största del, dock behövde vi komma överens om 
ett gemensamt system att observera. Vi kom överens om att båda observerar eleverna så 
som de står i turordning i schemat och att det pågår regelbundet i 15 minuter.  
 
Klassen bestod av 24 elever men vi lottade ut 12 av dessa för observation. Innan vi 
träffade eleverna besökte vi klassrummet och ritade av hur platserna var placerade. 
Samtliga observationer gjordes i elevernas naturliga klassrumsmiljö där de sitter i 
grupper om 4-6 elever. Vi observerade eleverna från varsin sida av klassrummet och 
därmed kunde vi tillsammans se alla elever.  
 

Intervju 
Vi valde att intervjua elever för att undersöka deras uppfattningar om vad de anser skapar 
och utvecklar deras läslust i skolan. Innan vi utförde intervjuerna med eleverna ville vi 
kontrollera om intervjufrågorna (se bilaga 5) var formulerade så att barnen skulle förstå 
dem. Därför gjorde vi en provintervju vilket vi finner stöd för hos Patel och Davidsson 
(2003). Författarna betonar också att det är viktigt att provintervjun utförs på en person 
som motsvarar de personer som sedan ska intervjuas. Vår provintervju genomfördes på 
ett barn i samma ålder och som gick på samma skola som undersökningsgruppen. 
Resultatet av provintervjun blev att vi var tvungna att omformulera vissa frågor då vi 
upptäckte att intervjupersonen inte förstod dessa frågor rätt.  
 
Som tidigare beskrivet valde vi ut elever för intervju utifrån resultaten av 
observationerna. De elever vi sökte för intervjuer i observationerna var några elever som 
visade intresse och motivation, några elever som visade mindre intresse och motivation 
samt några omotiverade elever som inte visade något intresse för de olika arbetssätten. En 
sammanställning gjordes av varje elevs resultat vid samtliga observationer. Därefter 
lottade vi ut tre elever samt fyra reserver ur elevgruppen som var intressanta för intervju. 
Svenning (2003) påpekar att intervjuer är att föredra i en kvalitativ undersökning. Vi 
började med att intervjua tre elever men ansåg att en av intervjuerna inte var tillräckligt 
djupgående för att besvara en av undersökningens frågeställningar. Därför intervjuades 
en elev från reservgruppen som var under samma kategori som bortfallet. Ytterligare en 
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elev valdes ut från reservgruppen då den tänkta eleven inte ville bli intervjuad dock hade 
dessa elever samma resultat vid observationerna.  
 
Under intervjuerna användes bandspelare för att inte tappa viktig information vilket även 
Svenning (2003) rekommenderar. Enligt Kylén (2004) kan det vara av betydelse att även 
föra anteckningar under intervjun för att visa uppmärksamhet mot den intervjuade så att 
denne känner att det den säger är intressant, vilket vi tog fasta på. Intervjuerna byggde på 
vissa frågor men under intervjuerna var vi öppna för att ställa följdfrågor samt att 
formulera om frågorna vid behov. Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) belyser att 
varje barn ska intervjuas som en unik individ och det krävs att intervjuaren är lyhörd och 
formulerar följdfrågor utifrån barnets svar. Intervjuerna utfördes med en intervjuare samt 
en intervjuperson. 
 
Vid intervjuer med barn ska intervjumiljön vara trygg för barnet samt gärna ske i ett 
avskilt rum utan stressande faktorer så som personer som kommer in under pågående 
intervju (Cederborg, 2000). Under samtliga intervjuer satt vi i ett avskilt rum som 
eleverna var bekanta med. Miljön var lugn och utan störande faktorer. Vidare menar 
författaren att rummet bör vara anpassat efter barnets behov och inte innehålla en massa 
leksaker som kan distrahera barnet. Ett bord och två sköna stolar räcker men det är viktigt 
att tänka på att inte skapa distans mellan intervjuaren och barnet. Det ska inte finna något 
bord mellan intervjuaren och barnet. Vid intervjutillfällena satt intervjuaren och 
intervjupersonen mittemot varandra på samma sida av ett bord för att inte skapa distans 
mellan parterna och upprätthålla ögonkontakt under hela intervjun. Doveborg och 
Pramling-Samuelsson (2000) belyser vikten av att ha ständig ögonkontakt med barnet vid 
en intervju.  
 
För att språket vid intervjuerna skulle vara anpassat till intervjupersonernas ålder gjorde 
vi, som tidigare nämnts, en provintervju för att kontrollera om frågornas formuleringar 
uppfattades rätt. Under intervjuerna anpassades språket ytterligare till den aktuella 
intervjupersonen. Cederborg (2000) anser att intervjuaren vid barnintervjuer bör använda 
ett språk som barnet förstår samt att intervjufrågorna i största möjliga utsträckning ska 
relatera till barnets kunskapsbas och förmåga att resonera. Med andra ord måste 
intervjuaren anpassa sin intervjuteknik till barnets språknivå och de aktuella 
förutsättningarna.  
 
Intervjuerna hade låg grad av strukturering vilket innebär att intervjupersonerna har fått 
stort utrymme till att besvara frågorna utifrån egna erfarenheter. Där emot har 
intervjuerna delvis hög grad av standardisering då frågorna i förväg var formulerade men 
under intervjuerna anpassades dessa till intervjusituationerna då det fanns behov av det. 
(Patel & Davidsson, 2003)  
 
Doveborg och Pramling-Samuelsson (2000) påpekar att barnet bör vara motiverat för att 
bli intervjuat. Därför är tidpunkten för intervjun betydelsefull. Intervjuerna skedde mellan 
klockan 08.30 och 09.00 samma dag så att eleverna inte behövde känna sig stressade över 
att missa undervisningen i klassrummet. Vidare menar författarna att barnet ska få tid till 
att svara på frågorna och berätta klart innan intervjuaren kommer in med kommentarer 
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och följdfrågor. Viktigt är även att frågorna hela tiden hänger ihop med syftet och att 
frågetekniken grundar sig i att först ställa övergripande frågor för att sedan trappa ner till 
de mer specifika frågorna. Varje intervju tog mellan 10 - 15 minuter i vilka det gavs 
möjlighet för eleverna att besvara frågorna med egna ord och utan stress. Frågorna var 
utformade som en tratt där vi inledde med övergripande frågor kring läsning som sedan 
mynnade ut till mer konkreta frågor kring arbetssätten. 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
Bearbetning, analys och tolkning är tre steg som följs åt under hela den kvalitativa 
undersökningen (Backman, 1998). Bearbetningen av observationerna började med att vi 
kodade datan till siffror som vi sedan sammanställde till stolpdiagram.  
 
Vid bearbetning av intervjuerna började vi med att lyssna igenom de inspelade banden 
samtidigt som vi transkriberade intervjuerna. Därefter lyssnade vi ytterligare igenom 
banden för att kontrollera att vi skrivit ner rätt och inte missat något. Efter transkriptionen 
läste vi texten om och om igen för att finna mönster dels mellan de tre intervjuerna men 
även inom en och samma intervju. För att därefter kunna namnge eller hitta teman i de 
olika mönstren. Enligt Kvale (1997) är detta sätt att rekommendera vid bearbetning av 
kvalitativ data. Under tiden vi sökte mönster antecknade vi när vi fann intressanta delar 
samt underlag för diskussion. Vi båda tolkade den insamlade datan vilket enligt Kvale 
(1997) är mer tillförlitligt än om bara en av oss skulle gjort detta. Efter det att vi namngett 
mönstren sorterade vi dem i olika grupper beroende på sambandet mellan dem vilket 
redovisas under rubriken Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i 
skolan? i resultatet.  Under denna rubrik finns mönstren namngivna i underrubriker: 
 
När behöver man kunna läsa? –”nästan alltid tycker jag måste man kunna” 
Högläsning och tyst läsning –”annars tappar man lusten” 
Boksamtal och läslogg –”då vill jag inte läsa överhuvudtaget” 
Läslogg –”sen skriver vi en redovisning…och fortsätter och fortsätter” 
 

Resultat 
Under denna rubrik redovisas först resultaten från samtliga observationer utifrån 
frågeställningen om vad som skapar och utvecklar läslusten genom de fyra arbetssätten. 
Därefter redovisas resultaten från intervjuerna utifrån frågeställningen vad elever anser 
skapar och utvecklar deras läslust i skolan. Sist ges en sammanfattning av resultaten från 
både observationer och intervjuer utifrån undersökningens syfte. 
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Vilken betydelse har arbetssätten högläsning, tyst läsning, 
läslogg, och boksamtal för att skapa och utveckla elevernas 
läslust? 
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Figur 1 Observation av högläsning. 

 
Observationen av högläsning (se figur 1) visar att 8 elever av 12 möjliga ”lyssnar delvis” 
vilket innebär att de ibland tappar intresset för textläsningen. 3 elever ”lyssnar aktivt” vid 
detta högläsningstillfälle vilket innebär att deras uppmärksamhet riktas på textläsningen. 
1 elev ”lyssnar inte” och riktar överlag under observationen sin uppmärksamhet på annat 
än textläsningen. Under observationen får eleven skriva skrivstil vilket påverkar 
observationsresultatet. 
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Figur 2 Observation av tyst läsning. 

 
Vid observation av tyst läsning (se figur 2) finner vi att 7 elever ”läser aktivt” och riktar 
hela tiden sin uppmärksamhet på sin egen läsning. 4 elever ”läser delvis” då de ibland 
tappar intresset på sin egen läsning. Det är ingen elev av de observerade som inte läser, 
däremot är det ett bortfall på grund av att en elev under passet har andra arbetsuppgifter.  
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Figur 3 Observation av läslogg. 

 
Observationen av läslogg (se figur 3) pekar på att 6 elever ”deltar aktivt” vilket innebär 
att deras uppmärksamhet är riktad mot läsloggen. 4 elever ”deltar delvis” och tappar 
därmed intresset ibland. 2 elever ”deltar inte” då deras uppmärksamhet mestadels är 
riktad mot annat än läsloggen. Eleverna är under observationen trötta då de innan suttit 
stilla och koncentrerade under en längre stund. 
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Figur 3 Observation av boksamtal. 

 
Vid boksamtal (se figur 4) visar observationen att 7 elever ”deltar delvis” vilket innebär 
att de ibland tappar intresset för samtalet. 3 elever riktar mestadels sin uppmärksamhet på 
annat än boksamtalet och hamnar därför under kategorin ”deltar inte”. 2 elever ”deltar 
aktivt” under boksamtalet vilket innebär att de delger sina egna tankar och frågor kring 
ämnet.  
 

Sammanfattning av observationer 
Samtliga observationstillfällen visar att de allra flesta eleverna pendlar mellan att vara 
aktiva och delvis vara aktiva under de olika arbetssätten vid läsning. Elevernas aktivitet 
är mestadels hög vid alla de studerade arbetssätten dock är elevernas aktivitet vid både 
tyst läsning och läslogg högre än vid högläsning och boksamtal. 
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Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i 
skolan? 
Under denna rubrik redovisas resultatet utifrån de mönster vi fann under bearbetningen. 
Mönstren har vi namngett utifrån deras samband med varandra. För att veta vilken elev 
som sagt vad vid intervjuerna har eleverna fått olika nummer beroende på deras aktivitet 
vid observationerna. Den elev som deltog aktivt redovisas som elev 1, elev 2 är den elev 
som deltog delvis och den elev som inte deltog är elev 3.  
 
När behöver man kunna läsa? –”nästan alltid tycker jag måste man kunna” 
Alla intervjuade elever anser att man ska kunna läsa för att ha möjlighet att förstå texter i 
olika sammanhang samt att läsningen ger möjlighet att lära sig nya saker. Eleverna är 
även överens om att läsningen är en viktig kunskap i det dagliga livet. Elev 2 och elev 3 
tycker att läsningen har stor betydelse i skolan och att det är där man bland annat ska 
kunna läsa. Enligt elev 1 och elev 2 har lusten stor betydelse för att vilja läsa mer.  
 
Högläsning och tyst läsning –”annars tappar man lusten” 
Under samtliga intervjuer framkom att boken och bokens innehåll är av stor betydelse för 
att läsningen ska bli lustfylld så väl inom högläsning som tyst läsning. Eleverna anser att 
en bok är rolig att läsa om den är spännande, lite tokig och fartfylld. Tillgången till 
många olika nya och gamla böcker har även betydelse för skapandet av läslusten enligt 
eleverna. Dessutom menar elev 2 att lusten ökar med åldern eftersom eleven då blir 
säkrare i sin läsning och kan ta del av bättre och mer avancerade böcker. På frågan ”när 
är det roligt att läsa?”, svarar elev 3 att ”det är inte roligt alltid när det är tråkig text”. 
Enligt eleverna beror det på bokens handling om det blir roligt att läsa eller inte. Elev 1 
och elev 2 tycker att det är viktigt att det är roligt att läsa. Är det inte roligt anser de att 
lusten försvinner. Elev 3 anser inte att det är viktigt att det är roligt att läsa. Vidare menar 
elev 2 att högläsning av en vuxen gör att lusten till läsning ökar för de elever som har 
svårt att läsa själv eftersom ”då får de höra någon läsa”. Samma elev tycker att det är 
intressant att få höra om ”information om andra länder och byggnader” vid högläsning, 
då ökar dennes lust till läsning. Elev 1 och elev 3 tycker att tyst läsning ger mer för lusten 
till läsning än vad högläsning av vuxen ger men de anser som ovan beskrivet att valet av 
bok vid högläsning är enormt viktigt för om läsningen är lustfylld eller inte.  
 
Alla elever tycker att det är roligt att läsa tyst samt att det utvecklar läslusten då eleverna 
säger att ju mer de får läsa tyst desto mer har de lust att läsa. Vid den här tidpunkten läser 
de 20 minuter varje morgon men eleverna vill läsa oftare och längre än så. De vill ha mer 
avsatt tid under skoldagen för tyst läsning. Genom tyst läsning anser eleverna att de 
upptäcker nya saker samt att de får läsa om saker de själva tycker är intressanta. 
Dessutom menar elev 1 att det är roligare att läsa tyst då det går snabbare än att läsa högt 
för sig själv. Den elev som under observationen visade sig minst aktiv av de tre 
intervjuade, elev 3, visar sig dock vara mycket positivt inställd till läsning, särskilt tyst 
läsning. Det framkommer att denna elev hellre vill läsa, än att jobba med ”tråkigt arbete”. 
Eleven har dessutom blivit bättre på att läsa med hjälp av den kontinuerliga tysta 
läsningen och anser därför att den utvecklar läslusten. Vidare menar elev 2 att tyst läsning 
är bra för de elever som har svårt att läsa orden rätt vid högläsning. Eleven menar att 
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dessa elever ändå förstår texten när de får läsa tyst och därför är tyst läsning utvecklande 
för deras läslust.  
 
Boksamtal och läslogg –”då vill jag inte läsa överhuvudtaget” 
Elevernas inställning till boksamtalen är negativ då de tycker att det är nervöst, skämmigt 
och jobbigt när de ska berätta om lästa böcker inför andra. Att det är nervöst och 
skämmigt säger eleverna beror på att de inte har så mycket att säga i boksamtalet, att de 
läser fel eller att de har glömt något ord som de därför oförberett måste lägga till. Elev 3 
vill hellre inte läsa alls än att behöva läsa och samtala om det lästa medan elev 2 menar 
att boksamtal inte är dennes grej men ändå ”rätt okej”. När eleverna har läst en bok och 
får berätta om den, gör det att de har lust att läsa mer eller mindre? Elev 1 och elev 3 
svarar att de får mindre lust att läsa böcker när de måste samtala om dem medan elev 2 
som inte har lika negativ inställning anser att lusten ökar. Elev 1 och elev 3 tycker att 
läslogg tar mycket tid att skriva så att de inte hinner läsa det de vill läsa. Elev 1 tycker 
dessutom att det ibland är jobbigt att komma på något att skriva. Vidare anser samma 
elev att denne läser så snabbt och tycker därför att det blir så mycket att skriva – ju 
snabbare eleven läser, desto oftare måste eleven skriva och lusten att läsa minskar. Elev 3 
säger ”jag ids inte skriva så mycket för då hinner man inte läsa det man vill läsa då måste 
man skriva istället” samt att eleven menar att denne måste skriva mer om denne läser 
mycket. Själva skrivandet i läsloggen gör att dessa två elever i viss mån tappar läslust.  
 
Läslogg –”sen skriver vi en redovisning… och fortsätter och fortsätter” 
Elev 1 och elev 2 anser att läslogg kan göra att de blir intresserade av böcker som andra 
har läst. Att genom läsloggen ge tips på spännande böcker åt varandra. På frågan om elev 
2 har lust att läsa mer eller mindre när denne skriver läslogg blev svaret ”faktiskt mer för 
att jag gör en samling kanske av vilka böcker man har läst då kan man se hur många man 
har läst i skolan i det året eller något”. Samma elev märker på andra elever att de bara vill 
läsa mer och mer när de får skriva om böckerna de läst. Läsloggen kan skapa och 
utveckla läslusten enligt elev 2.  
 

Sammanfattning av observationer och intervjuer 
Elev 1 visar sig vid observationerna vara aktiv vid alla arbetssätt och under intervjun 
framkommer att eleven tycker att tyst läsning är det arbetssätt som främst skapar och 
utvecklar dennes läslust. Vidare visar eleven en svalare inställning för läsloggens 
betydelse för läslusten då eleven anser att den är jobbig att skriva. Samtidigt menar 
eleven att läsloggen ger möjlighet att upptäcka nya böcker "som man kanske har sett att 
någon annan har läst och tycker ser intressant ut". Boksamtal är ett arbetssätt som eleven 
inte tycker skapar och utvecklar dennes läslust. Eleven menar att högläsning är lustfylld 
om bokens innehåll är intressant.  
 
Under observationerna visar sig elev 2 vara delvis aktiv vid arbetssätten och vid intervjun 
visar denne en positiv inställning till tyst läsning och högläsning. Eleven menar att dessa 
arbetssätt är skapande och utvecklande av läslusten för både sig själv och de som har 
svårt för läsning. Boksamtal är något eleven tycker är bra men tilltalar inte eleven på 
något särskilt sätt dock anser eleven att lusten delvis ökar vid boksamtal. Vid frågor kring 

 17



läsloggens betydelse för läslust visar eleven en positiv inställning då eleven anser att 
läslogg ökar lusten till att läsa mer. Även andras läslust ökar enligt eleven när de får 
skriva om böcker. 
 
Vid observation av tyst läsning är alla elever aktiva eller delvis aktiva men vid övriga 
observationer visar sig elev 3 inte aktiv. Vid intervjufrågor kring tyst läsning menar 
eleven att det skapar och utvecklar läslusten, ”jag skulle vilja läsa längre”. Frihet att välja 
bok vid tyst läsning är av betydelse för läslusten. Om lusten utvecklas vid högläsning 
beror enligt eleven på valet av bok. Eleven tycker att det är jobbigt att skriva läslogg för 
att det tar tid från läsningen och tappar då lite av sin läslust. Att behöva samtala om 
böcker inför andra gör att elevens läslust minskar rejält.  
 

Diskussion 
Här diskuterar vi först undersökningens reliabilitet, validitet samt etiska 
ställningstagande. Vidare diskuteras resultatet dels utifrån arbetets bakgrund men även 
utifrån våra egna slutsatser. Resultatdiskussionen avslutas med att vi ger en bild av hur 
arbetet har påverkat oss som blivande pedagoger. Därefter ges en konkret 
sammanfattning av undersökningens slutsatser. Avslutningsvis ges förslag till vidare 
forskning inom området. 
 

Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet innebär enligt Patel och Davidsson (2003) tillförlitlighet i 
undersökningens metod. Författarna menar vidare att validitet är om undersökningens 
syfte verkligen undersöks. Vår undersöknings reliabilitet höjs genom att både 
provobservation och provintervju har gjorts innan de slutliga observationerna samt att 
intervjuerna genomfördes efter Patel och Davidssons (2003) rekommendation. Att 
observera motivation är svårt och det framkommer egentligen inte tydligt förrän i 
intervjuerna hur elevernas motivation är. Därav är observationernas tillförlitlighet inte 
helt sanningsenlig och sänker alltså delvis reliabiliteten. Å andra sidan höjs den genom att 
vi var två observatörer. Användandet av det strukturerade observationsschemat höjer, 
enligt Kylén (2004), arbetets reliabilitet. Under observationerna fick vi relativt lika svar 
vilket vi anser visar på att vi har uppfattat observationstillfällena sanningsenligt och 
därmed höjs validiteten. Vi valde att använda oss av observationer som insamlingsmetod 
för att kunna besvara vilken betydelse arbetssätten har för elevernas motivation för 
läsning.   
 
Vid intervjuerna höjdes reliabiliteten genom användandet av såväl bandspelare som egna 
anteckningar. Dock är vi ovana intervjuare och detta gjorde att det vid några tillfällen 
ställdes ledande frågor samt att egna värderingar kan ha påverkat resultatet. Dessa 
nybörjarfel påverkar undersökningens validitet negativt men vi anser att vi undersökt det 
vi avsåg att undersöka därför att vi menar att syftet har besvarats. Vid analysering och 
tolkning av resultaten av både observationer och intervjuer var vi två personer vilket 
höjer undersökningens tillförlitlighet. Intervjuer valde vi som metod för att få elevernas 
perspektiv på vad de anser skapar och utvecklar läslust. Undersökningsgruppens storlek 
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påverkar arbetets pålitlighet då en större undersökningsgrupp hade gett ett mer pålitligt 
resultat. Genom att vi använt oss av olika metoder för att dels välja urvalsgrupp och dels 
samla in material för undersökningen anser vi att arbetets tillförlitlighet höjs. 
 

Etiska ställningstagande 
Forsman (1997) menar att det dels finns inomvetenskaplig forskningsetik vilket innebär 
vad som krävs för att det ska gå att lita på resultatet samt normer och regler inom 
forskning. Dels också utomvetenskaplig forskningsetik som berör undersökningens 
metoder och dess konsekvenser. Nedan diskuterar vi utifrån den utomvetenskapliga 
forskningsetiken.  
 
Enkäterna vi skickade ut var delvis anonyma, detta då vi enkelt utifrån svaren kunde ta 
reda på vilka lärarna var. Men vi tog endast kontakt med den lärare vars arbetssätt stämde 
överens med vårt syfte. Diskussion kan föras om detta handlande var etiskt rätt eller om 
vi kunde ha gjort på ett annat sätt för att komma i kontakt med den optimala 
undersökningsgruppen. Möjligen hade det varit mer etiskt rätt om vi från början frågat 
om deras namn och att lärarna redan då fått valet att vara delaktiga eller inte men å andra 
sidan hade lärarna möjlighet att välja att ej besvara enkäten och då inte heller delta. 
 
Innan observationerna valde vi att bara säga vilka vi var och att vi var där för att se på hur 
klassen arbetar med läsning. Detta gjorde vi för att i så liten utsträckning som möjligt 
påverka eleverna i vårt egentliga syfte. Vi valde inte heller att säga något om de 
intervjuer vi skulle göra för att eleverna skulle uppträda som de normalt gör. Om vi 
istället hade berättat för eleverna att vi hade valt ut 12 av eleverna och att vi skulle kolla 
på hur just dessa betedde sig vid de olika arbetssätten tror vi att dessa elever inte hade 
agerat som de normalt gör. Om vi dessutom hade berättat att vi utifrån observationerna 
skulle välja ut elever som vi sedan skulle intervjua tror vi att risken hade varit ännu större 
att dessa elever antingen ansträngt sig mer än de brukar, alternativt ansträngt sig så lite 
som möjligt beroende på om de ville eller inte ville bli intervjuade. I och med att eleverna 
var omedvetna om vilka som blev observerade anser vi att ingen elev kom till skada. 
 
Enligt vår uppfattning anser vi att vi gav elever och föräldrar stor möjlighet till att välja 
att delta eller inte delta samt att de fick god information inför intervjuerna. Vi anser även 
att det är etiskt rätt att varken lämna ut identitet på elever eller skola i arbetet. Under 
intervjuerna tvingandes inga svar fram utan eleverna fick själva styra intervjuns takt. Vid 
vissa tillfällen hade vi kunnat följa upp intervjufrågorna mer engagerat för att få ut fler 
svar och åsikter av eleverna och därmed öka undersökningens resultat. Dock ville vi inte 
påverka eller pressa eleverna till något svar som de inte kunde stå för. 
 

Resultatdiskussion  
Vi inleder med att diskutera resultaten från observationerna för att fortstätta med att 
diskutera resultaten från intervjuerna. Därefter följer en sammanfattande slutsats. 
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Vilken betydelse har arbetssätten högläsning, tyst läsning, läslogg, och 
boksamtal för att skapa och utveckla elevernas läslust? 
Det vi ser vid den korta och intensiva högläsningen, vilket Ekström och Isaksson (1997) 
uppmuntrar, är att eleverna visar ett delvis intresse vilket vi inte tror beror på 
högläsningens längd utan möjligen på samspelet mellan lärare och elever. Läraren 
frågade inte vid något tillfälle något kring textens innehåll därav blev inte eleverna aktiva 
deltagare i texten. Enligt Amborn och Hansson (2000) är det av stor vikt att den som läser 
inbjuder de som lyssnar till en dialog kring texten vilket ökar deras språkliga stimulans. 
Att läraren inte inbjuder eleverna anser vi har stor inverkan på att den största delen av 
eleverna var delvis aktiva. Dysthe (2001/2003) betonar även Vygoskijs tankar kring 
samspelet mellan människor som något positivt och utvecklande. Under 
observationstillfället fick eleverna skriva skrivstil och detta menar vi även har stor 
inverkan på resultatet då eleverna var tvungna att rikta sin uppmärksamhet på 
textläsningen för att kunna nå resultatet ”lyssnar aktivt” vilket försvårade 
observationssituationen. Resultatet behöver alltså inte betyda att eleverna inte lyssnade.  
 
Observationen vid tyst läsning visar att eleverna övervägande läser aktivt. Detta vill vi 
påpeka beror på att eleverna inleder varje dag med att läsa tyst 20 minuter, de är alltså 
mycket vana läsare. 20 minuter tyst läsning varje dag rekommenderar Norberg (2003). 
Den slutsats vi kan se av resultatet är att elevernas läslust skapas och utvecklas i den 
återkommande tysta läsningen. Det går att diskutera huruvida eleverna ledsnar eller inte 
på tyst läsning eftersom det sker varje dag. Undersökningen visar att eleverna inte ledsnar 
vilket delvis kan bero på att de själva väljer vilken bok de vill läsa samt att de får skriva 
och berätta om de böcker de läst. En kombination av att välja böcker själv, skriva om 
dem, berätta om dem samt läsa regelbundet på avsatt tid anser vi har inverkan på 
läslustens skapande och utvecklande. Björk och Liberg (2004) förespråkar att i skolan ge 
eleverna avsatt tid för tyst läsning. Frågan är om tyst läsning främjar alla elevers läslust? 
Om det finns elever som av någon anledning har svårt att uppfatta det skrivna när de inte 
får läsa högt kan enbart tyst läsning vara hämmade för läslusten. En kombination av både 
tyst läsning och högläsning kan därför vara av betydelse. Björk och Liberg (2004) menar 
dock att läraren bör vara lyhörd för elever som har svårt att läsa och därför stötta deras 
läsning.  
 
Vid observation av läslogg verkar eleverna trötta efter att ha suttit stilla och 
koncentrerade i klassrummet en längre stund. Om eleverna är piggare vid arbetet med 
läslogg menar vi att resultatet påverkas. Å andra sidan är det inte säkert att resultatet blir 
bättre om eleverna innan har en mer delaktig aktivitet och då istället är uppe i varv vilket 
bidrar med att koncentrationen vid arbetet av läslogg försämras. Trots allt anser vi att 
resultatet av arbetet med läsloggen är gott eftersom det visar att eleverna är aktiva och har 
motivation. Läslogg kan med andra ord vara skapande och utvecklande för läslusten. Vi 
hävdar att aktiviteten hos eleverna är hög eftersom de i läsloggen får reflektera över sina 
tankar och åsikter med egna ord. Det är ingen annan som säger vad de ska tycka och 
tänka utan eleverna får känna en frihet i sitt skrivande. Att få reflektera över en läst text 
med egna ord anser vi vara främjande för läslusten. Norberg (2003) påpekar att läslogg är 
viktigt då eleverna i den får möjlighet att reflektera över det lästa. Dysthe (2001/2003) 
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menar utifrån Piagets kognitiva inlärningsteori att eleven utvecklas kognitivt genom 
enskild reflektion och loggskrivning.  
 
Precis som vid högläsningen är det många elever som inte deltar aktivt vid boksamtalet. 
Även om eleverna enligt våra observationskriterier inte deltar aktivt behöver det inte 
betyda att eleverna inte är aktiva eftersom det går att vara med i ett boksamtal utan att 
vara verbalt aktiv vilket även Norström (1997) påvisar. Med andra ord kan resultatet vara 
missvisande då det är ett svårt moment, om ens möjligt, att observera. Ytterligare en 
bidragande faktor till resultatet kan vara att det är en elev som är samtalsledare. 
Skardhamar (1993/1994) anser att den analyserande biten i ett boksamtal försvinner när 
en elev är samtalsledare och detta går att urskilja i resultatet. Om däremot läraren är 
samtalsledare kan det vara en öppning till att fler elever är med i samtalet och därmed 
framgår det tydligare vilka som är aktiva. Inom Whole-language-traditionen har lärarens 
samarbete med eleverna och stöttning en stor betydelse för elevernas läsutveckling (Frost, 
2002). Även Vygotskij (1934/1999) instämmer i detta resonemang i den proximala 
utvecklingszonen där lärarens stöttning har inverkan på elevens utveckling.  
 

Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i skolan? 
Resultatet från intervjuerna visar att eleverna anser att läslusten inte utvecklas mer vid 
högläsning än vad den gör vid tyst läsning. Därigenom ställer sig resultatet delvis mot det 
Ekstöm och Isaksson (1997) hävdar om att högläsning är av betydelse för läslusten även 
när läsfärdigheten infunnit sig . Det är inte själva högläsningen som skapar och utvecklar 
läslusten utan vi kan å ena sidan utifrån delar av resultatet hävda att det är bokens 
innehåll som är kärnan i om läslusten skapas och utvecklas eller inte. Å andra sidan vill 
vi utifrån resultatet understryka att för de elever som har svårt med läsningen kan 
högläsning vara en väg till att väcka läslust. Resultatet av högläsning visar att det 
arbetssättet kan skapa lust när eleverna får höra om andra länder och så vidare detta är 
även Ekström och Isaksson (1997) eniga om.  
 
Precis som vid observationen av tyst läsning ser vi även under intervjuerna att det är 
populärt bland eleverna och att de anser att tyst läsning skapar samt utvecklar läslust. 
Dysthe (2001/2003) beskriver utifrån Piagets inlärningsteori om hur eleven enskilt och 
aktivt söker kunskap. Enligt Piaget kan kunskap ej överföras utan eleven måste själv söka 
och hitta kunskapen. Vi hävdar att Piagets tankar kring inhämtandet av kunskap stödjer 
valet av tyst läsning som arbetssätt då eleven läser individuellt och självständigt. En orsak 
till att tyst läsning skapar och utvecklar läslust tror vi kan vara att eleverna får välja 
böcker som tilltalar dem, böckernas innehåll är något som även Ekström och Isaksson 
(1997) menar har en stor betydelse för att väcka läslust. Enligt Whole-language-
traditionen bör inte läsningen utgå från anpassade läroböcker så som Phonics-traditionen 
hävdar utan istället ska texten som eleven möter vara meningsfull. Vi anser att textens 
nivå till viss del bör vara anpassad så att den kan utmana elevens läsförmåga. Vi menar 
även att textens handling bör vara av intresse för läsaren samtidigt som textens nivå bör 
vara utmanande. Detta understryker Nilsson och Nilsson (1991) vilka menar att läraren 
bör hjälpa eleven att hitta rätt bok beroende på intresse och nivå.  
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De intervjuade eleverna anser liksom Norberg (2003) att minst 20 minuter tyst läsning 
varje dag är att föredra. Vi understryker likt Norberg (2003) att det är den kontinuerligt 
avsatta tiden varje dag som är av enorm betydelse för om eleverna behåller och utvecklar 
sin läslust eller inte. Enligt Skardhamar (1993/1994) blir en läsare bättre på att läsa om 
denne läser mer vilket även intervjuerna visar att eleverna tycker samt att det blir roligare 
att läsa. Utifrån detta drar vi slutsatsen att ju bättre läsare elever blir desto mer läslust får 
dem. Morgan och Fuchs (2007) menar att läsfärdighet och läslust har ett samband på så 
sätt att bristande läsfärdighet har inverkan på läslusten och tvärtom. Ett resultat (elev 2) i 
vår undersökning visar att brister i läsfärdigheten kan ha inverkan på läslusten i positiv 
bemärkelse. Därför anser vi att läsfärdighet och läslust påverkar varandra. Dock finns 
exempel i resultatet på att det inte är nödvändigt att det behöver vara roligt att läsa för att 
kunna läsa. I detta fall står inte läslust och läsfärdighet i relation till varandra. Vi frågar 
oss, om någon har brister i läsfärdigheten kan då denne inte ha lusten till att läsa samt om 
det finns en god läsfärdighet kan då inte lusten vara låg? Vi vill påpeka att brister i 
läsfärdigheten kan utvecklas positivt genom tyst läsning för de elever som har lust till att 
läsa. Även brister i läslust menar vi kan utvecklas positivt genom tyst läsning för elever 
som har god läsfärdighet.  
 
Vi har fått fram två resultat av skrivandet av läslogg som motsäger varandra. Det ena 
resultatet pekar mot att läslusten ökar medan det andra resultatet visar att läslusten 
minskar. Det är själva skrivandet av läsloggen som både hämmar och utvecklar läslusten 
enligt elevers olika åsikter. Vår åsikt är att läsloggens utformning inte alltid ska se 
likadan ut för att eleverna inte ska uppleva läsloggen som något tråkigt och monotont. 
Istället förespråkar vi ett varierande utbud av olika ”mallar” av läsloggar där eleverna 
själva får reflektera och analysera både i tal och skrift, med mera. En mer varierad form 
av läslogg stimulerar till ökad läslust anser vi. Läsloggen är en metod för mängdläsning 
där lästa böcker samlas som reflektioner i en bok. Vår slutsats utifrån intervjuerna är att 
läsloggsboken både kan ge tips till andra men även sporra den elev som samlat böckerna 
för mer läsning. Skardhamar (1993/1994) förespråkar mängdläsning som något positivt 
för läslusten och så även vi när vi ser undersökningens resultat.  
 
Undersökningens resultat motsäger delvis Rimsten-Nilsson (1982) påstående om att 
boksamtal med en klasskamrat utvecklar läslusten då resultatet delvis visar det motsatta. 
Intervjuerna pekar mot en negativ inställning av boksamtal där läslusten inte främjas. Vi 
betonar att den negativa inställningen förmodligen beror på boksamtalets utformning i 
undersökningsgruppen. Boksamtalet bör enligt oss fokusera mer på samspel och 
reflektion mellan eleverna och då även i mindre grupper där ingen behöver känna sig 
utsatt och samtalet är det viktiga. Samtalet mellan eleverna är det centrala anser även 
Chambers (1993/1998). Boksamtal där interaktion och samspel beaktas stöds av 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande (Dysthe, 2001/2003).  
 

Sammanfattande slutsatser  
Utifrån observationerna kan vi dra slutsatsen att elevernas aktivitet mestadels är hög 
vilket vi vill påstå resulterar i att läslust skapas och utvecklas vid samtliga arbetssätt. 
Dock visar det sig att vid både tyst läsning och läslogg är elevernas aktivitet högre än vid 
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högläsning och boksamtal vilket vi anser visar på att vissa arbetssätt kan vara mer 
framgångsrika än andra när det gäller skapandet och utvecklandet av läslusten. Utifrån 
Vygotskijs tankar om lust belyser Bråten (1996/1998) att om lusten inte finns är 
engagemanget lågt. Där vi i observationerna ser en låg aktivitet bland eleverna är därmed 
lusten låg och ett skapande och utvecklande av läslusten sker inte.  Men vid intervjuerna 
visar det sig att eleverna anser att läslust skapas och utvecklas vid tyst läsning och 
högläsning mer än vid läslogg och boksamtal som delvis minskar läslusten.  
 
Björk och Liberg (2004) påpekar att användandet av olika arbetssätt vid läsning skapar 
läslust. Detta håller vi fullständigt med om trots att undersökningens resultat visar på ett 
skiftande intresse bland eleverna för de olika arbetssätten. Däremot vill vi betona att 
utförandet av arbetssätten är av stor betydelse för om läslust kommer att skapas och 
utvecklas eller inte. Enligt Guthrie et al. (2006) har stimulerande uppgifter vid läsning 
ingen direkt inverkan på elevernas läslust. Vi ställer oss emot detta då vi i både resultaten 
i undersökningen samt genom egna erfarenheter upplever att stimulerande arbetssätt har 
inverkan på läslusten. 
 
Slutsatsen vi gör utifrån observationer och intervjuer är att tyst läsning skapar och 
utvecklar läslusten mest, därefter har både högläsning och läslogg inverkan på läslusten. 
Boksamtal menar vi har minst betydelse för skapandet och utvecklandet av läslust av 
dessa arbetssätt. Vi vill understryka att vi anser att boksamtal kan ha positiv inverkan på 
läslusten om det utförs på annat sätt än vad undersökningsgruppen gjorde. Detta eftersom 
kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) betonar att undervisningen bör sträva efter att 
utveckla elevernas förmåga att läsa, tolka, förstå och uppleva texter. 
 
Vi anser att syftet med undersökningen är besvarat då vi kan redovisa konkreta slutsatser 
med syftet som grund. Dock är resultatet inte generellt för elever i helhet utan beskriver 
endast undersökningsgruppens perspektiv på arbetssättens betydelse för skapande och 
utvecklande av läslust. Som blivande pedagoger för de tidigare åren kommer vi att arbeta 
mycket med elevers läsning. Denna undersökning har gett oss en djupare insikt om vilka 
arbetssätt som är av betydelse för elevernas skapande och utvecklande av läslusten. Det 
vi främst bär med oss från undersökningen är att valet av bok har stor inverkan på 
läslusten samt att utformningen av läslogg och boksamtal är av betydelse för om dessa 
arbetssätt är framgångsrika för elevers läsning. Utformningen av arbetssätt kring läsning 
menar vi har en enorm betydelse för läslusten och det är av största vikt att vi som 
pedagoger är lyhörda för elevernas tankar om och motivation för läsning.  
 

Vidare forskning 
Under arbetets gång har vi funnit intressanta problemområden om läsning och läslust. 
Tankar har dykt upp om vilket samband läslust och läsfärdighet har. Bygger dessa på 
varandra? Måste den ena vara utvecklad för att den andra ska skapas? Räcker det att bara 
ha en del för att läsningen ska vara positiv? En annan intressant fråga vi ställt oss och 
som vi skulle vara intresserade av att forska vidare om utifrån undersökningens resultat är 
följande: vilka slags böcker anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust? 
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Bilaga 1 
 
Läsglädje 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttryck idéer och tankar i tal och skrift./Lpo 94 
 Porsöskolan har därför tidigare genomfört ett särskilt läsprojekt som har upplevts positivt 
av både föräldrar, barn och pedagoger.  Arbetet som hittills genomförts i projektform 
övergår nu från hösten 2006 till att vara en del av skolans ordinarie verksamhet under 
namnet ”Läsglädje”. 
 
SYFTE 
Att öka barnens lust att läsa och att låta barnen genom läsandet bli förtrogna med sin egen 
och andra kulturers mångfald och därigenom bygga upp sin självbild och identitet. 
 
MÅL 
Läsglädjen på Porsöskolan ska öka: 

• barnens glädje att läsa   
• barnens intresse för olika typer av litteratur 
• barnens läsförståelse 
• barnens ordförråd 
• barnens förmåga att använda ett vårdat språk och uttrycka 

sig tydligt i olika situationer 
• barnens självkänsla så att de vågar uttrycka sig i tal och 

skrift inför andra 
 
METODER 

• Enskild läsning, högläsning och berättarstunder minst 20 
minuter varje dag i skolan. 

• Daglig läsning ur en skönlitterär bok i hemmet tillsammans 
med  föräldrar eller andra vuxna. 

• Pedagogerna följer upp den läsning som gjorts i hemmet på 
olika sätt. 

• Barnen gör recensioner av de böcker de har läst. 
• Besök på biblioteket för att låna böcker görs varje vecka. 

 
UPPFÖLJNING 
Resultat av arbetet enligt ovan lämnas i början av juni månad varje år i anslutning till 
skolans kvalitetsredovisning. För detta ansvarar mentor. 



 
 

Bilaga 2 
 

     Luleå den 7 februari 2007 
Hej alla klasslärare på Porsöskolan! 
 
Vi är två lärarstudenter som håller på att skriva examensarbete om läslust. Tanken är att 
examensarbetet kommer vara verksamhetknutet till er skola. Därför har vi några frågor 
kring läsundervisning som vi önskar att ni kan besvara snarast, detta för att vi skall kunna 
göra ett urval av undersökningsgrupp. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
Erica Westberg & Mirjam Carlsén, Luleå tekniska universitet 
 
Enkät 
 
Vilket år undervisar du i?_________ 
Vilket arbetslag/vilken avdelning på skolan tillhör 
du?_____________________________________ 
 
Kryssa i de läsmetoder som förkommer i din läsundervisning: 
 
Högläsning (vuxen som läser för elever)  
Hur ofta? __________ 
 
Tyst läsning  
Hur ofta? __________ 
 
Läslogg (läsdagbok, tankar och reflektioner) 
Hur ofta? __________ 
 
Boksamtal  
Hur ofta? __________ 
 
Övriga läsmetoder_______________ 
Hur ofta? __________ 



 
 

Bilaga 3 
Högläsning 
Högläsning Lyssnar aktivt Lyssnar delvis Lyssnar inte 
Elev 1       
Elev 2       
Elev 3       
Elev 4       
Elev 5       
Elev 6       
Elev 7       
Elev 8       
Elev 9       
Elev 10       
Elev 11       
Elev 12       
Totalt       

 
Lyssnar aktivt 

• Visar intresse och motivation genom att rikta sin uppmärksamhet på textläsningen. 
Lyssnar delvis 

• Tappar ibland intresset på textläsningen. 
Lyssnar inte  

• Riktar sin uppmärksamhet på annat än textläsningen. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Tyst läsning 
Tyst läsning Läser aktivt Läser delvis Läser inte 
Elev 1       
Elev 2       
Elev 3       
Elev 4       
Elev 5       
Elev 6       
Elev 7       
Elev 8       
Elev 9       
Elev 10       
Elev 11       
Elev 12       
Totalt       

 
Läser aktivt 

• Visar intresse och motivation genom att rikta hela tiden sin uppmärksamhet på sin egen läsning. 
Läser delvis 

• Tappar ibland intresset på sin egen läsning. 
Läser inte  

• Riktar sin uppmärksamhet på annat än sin läsning.



 
 

Läslogg 
Läslogg Deltar aktivt Deltar delvis Deltar inte 
Elev 1       
Elev 2       
Elev 3       
Elev 4       
Elev 5       
Elev 6       
Elev 7       
Elev 8       
Elev 9       
Elev 10       
Elev 11       
Elev 12       
Totalt       

 
Deltar aktivt 

• Visar intresse och motivation genom att rikta sin uppmärksamhet till sitt arbete med läslogg. 
Deltar delvis 

• Tappar ibland intresset för sitt arbete med läslogg. 
Deltar inte  

• Riktar sin uppmärksamhet på annat än sitt arbete med läslogg. 
________________________________________________________________________ 

Boksamtal 

Boksamtal Deltar aktivt Deltar delvis Deltar inte 
Elev 1       
Elev 2       
Elev 3       
Elev 4       
Elev 5       
Elev 6       
Elev 7       
Elev 8       
Elev 9       
Elev 10       
Elev 11       
Elev 12       
Totalt       

 
Deltar aktivt 

• Är med i boksamtalet. 
• Kommer med egna tankar. 
• Svarar på frågor kring ämnet. 

Deltar delvis 
• Tappar ibland intresset för samtalet. 

Deltar inte  
• Riktar sin uppmärksamhet på annat än boksamtalet. 



 
 

Bilaga 4 
 
Brev till föräldrar 
 
 
 
 
 
Hej alla föräldrar! 
Vi är två lärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete. Syftet 
med examensarbetet är att beskriva och analysera hur elever skapar och 
utvecklar sin läslust. Vi har ditt barns klass som undersökningsgrupp och 
därmed vill vi intervjua ett antal elever kring läslust.  
 
Om ni inte vill ge oss tillåtelse att vi intervjuar ditt barn, fyll i lappen och 
lämna till Erika Johansson senast tisdag den 17 april. 
 
Självklart är ditt barn helt anonymt i vårt examensarbete! 
 
Hälsningar Erica Westberg & Mirjam Carlsén, Luleå Tekniska Universitet 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag vill inte att mitt barn blir intervjuad. 
 
Barnets namn:____________________ 
 
Målsmans namn:___________________ 
 
 
 



 
 

Bilaga 5 
 
Intervjufrågor 
 
Varför ska man kunna läsa?  

Varför är det viktigt/inte viktigt att kunna läsa? 
 När behöver man kunna läsa? 

 
När är det roligt att läsa?  

Är det viktigt att det är roligt att läsa? 
 

Kan du berätta för mig vad du tycker om läsning? 
 Vad är det som gör att det blir roligt/tråkigt att läsa? 
 
Berätta för mig vad som gör att du vill läsa mera? 
 
Berätta för mig hur ni gör när ni jobbar med läsning i skolan? 
 Hur skulle du vilja jobba? 
 
Högläsning 
Jag har sett att Erika läser högt för er ur en bok, berätta vad du tycker om det? 
 Vad är det som gör att det är roligt/tråkigt? 

Hur du märker att det blivit roligare/tråkigare -att läsa böcker när någon 
läser högt för dig? 

 När Erika läser för er gör det att du har lust att läsa mer eller mindre?  
  Berätta för mig varför du vill läsa mer/mindre? 
Tyst läsning 
Jag har sett att ni varje morgon läser tyst i 20 minuter, kan du berätta vad du tycker om att 
läsa tyst för dig själv? 
 Vad är det som gör att det är roligt/tråkigt? 

Hur du märker att det blivit roligare/tråkigare -att läsa böcker när du läser 
tyst för dig själv? 

 Berätta för mig om tyst läsning gör att du har lust att läsa mer eller mindre?  
  Berätta för mig varför du vill läsa mer/mindre? 
 
Läslogg 
Erika har berättat att ni skriver om böcker ni läst, kan du berätta för mig vad du tycker 
om det?  
 Vad är det som gör att det är roligt/tråkigt? 

Hur du märker att det blivit roligare/tråkigare -att läsa böcker när du 
skriver om dem?  

 När du skriver om böcker du läst gör det att du har lust att läsa mer eller mindre? 
Berätta för mig varför du vill läsa mer/mindre?  



 
 

Boksamtal 
Jag har sett att ni berättar om böcker ni läst inför klassen, berätta för mig vad du tycker 
om det? 
 Vad är det som gör att det är roligt/tråkigt? 

Hur du märker att det blivit roligare/tråkigare -att läsa böcker när du 
berättar om dem?  

 När du berättar om böcker du läst gör det att du har lust att läsa mer eller mindre? 
Berätta för mig varför du vill läsa mer/mindre. 


	Abstrakt 
	 
	Förord 
	Syfte 
	Frågeställningar 
	Definitioner 
	Bakgrund 
	Teoretiska utgångspunkter 
	Läspedagogiska traditioner i skolan 
	Styrdokument 
	Läslust 
	Högläsning 
	Tyst läsning 
	Läslogg 
	Boksamtal 


	Metod 
	Typ av undersökning  
	Undersökningsgrupp 
	Undersökningsupplägg 
	Informationshämtande metoder 
	Enkät 
	Observation 
	Intervju 

	Bearbetning, analys och tolkning 

	Resultat 
	 
	Vilken betydelse har arbetssätten högläsning, tyst läsning, läslogg, och boksamtal för att skapa och utveckla elevernas läslust? 
	Sammanfattning av observationer 

	Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i skolan? 
	Sammanfattning av observationer och intervjuer 

	Diskussion 
	Reliabilitet och validitet 
	Etiska ställningstagande 
	Resultatdiskussion  
	Vilken betydelse har arbetssätten högläsning, tyst läsning, läslogg, och boksamtal för att skapa och utveckla elevernas läslust? 
	Vad anser eleverna skapar samt utvecklar deras läslust i skolan? 
	Sammanfattande slutsatser  

	Vidare forskning 

	 Referenslista 
	 
	Bilaga 1 
	 
	Bilaga 2 
	Bilaga 3 
	 
	Bilaga 4 
	 
	Bilaga 5 




