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Förord 
 
Med denna rapport slutför vi det examensarbete vi påbörjade höstterminen 2001. Efter många 
intressanta diskussioner, där idéer, tankar och resultat ventilerats och omformulerats, har vi 
kommit fram till den slutliga versionen. 
 
I detta förord vill vi tacka alla personer som på ett eller annat sätt hjälp och stöttat oss under 
tiden vi arbetat med examensarbetet. Vi vill tacka våra handledare och övrig personal vid 
praktikskolan som stöttat oss och gett oss tid till förfogande, så vi kunnat genomföra vår 
undersökning. Ett stort tack till alla elever i våra praktikklasser, som skänkt oss både glädje 
och motivation. Utan Er hade vårt arbete ej gått att genomföra. 
 
Vi vill också rikta ett tack till vår vetenskapliga handledare Birgitta Öberg som väglett oss och 
kommit med många positiva kommentarer och tänkvärda reflektioner angående vårt arbete. 
 
Många tacksamma tankar vi sänder vi även våra familjer som stått ut med oss under den sista 
intensiva perioden under vår utbildning. 
 
Trots en del jobb och slit har det blivit många skratt och vi har kompletterat varandra på ett 
mycket förtjänstfullt sätt. Därför vill vi slutligen tacka varandra för ett fint samarbete som lett 
fram till ett resultat vi är nöjda med. 
 
 
 
Luleå den 14 januari 2003 
 
Katarina Eliasson 
Ann-Charlotte Gunnestam 
Maria Nyman 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att se om man med olika metoder kan öka elevers intresse 
för böcker och läsning. Undersökningen utfördes i samband med slutpraktiken vid samma 
skola men i tre olika klasser. Eleverna vid praktikplatsen gick i skolår 1-3 och hade hunnit 
olika långt i sin läsutveckling. Arbetet under praktikperioden omfattade läsning i olika former, 
bokprat och integrering av bild och skrivande. Nyckeln till arbetet var att föra in mycket 
böcker i elevers närhet och förmedla att läsning är roligt. För att se om vi uppnått vårt syfte 
har vi använt oss av enkäter och ostrukturerade observationer. I resultatet från dessa kunde vi 
se en ökning av intresset för böcker och läsning. Vi har därför dragit slutsatsen att ett arbete 
med olika metoder i samband med skönlitteratur och läsning av denna, skapar ett ökat 
intresse.
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Bakgrund  
 

Inledning 
 
Som blivande grundskollärare, har vi under vår utbildning insett vikten av att barn får en 
stabil grund att stå på när det gäller läsinlärning och läsning. Eftersom läsning är grunden till 
kunskap och lärande, är det en av våra viktigaste uppgifter i vårt kommande yrke, att väcka 
lust och intresse för böcker och den skrivna texten. Vi kan dagligen läsa i massmedia om att 
fler och fler elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Vi tror att fler elever skulle 
klara godkänt om de fick uppleva böcker och läsning som någonting positivt redan från 
början.  
 
Att arbeta med böcker ökar både läslusten och läsförståelsen hos elever. Under vår utbildning 
har vi kommit i kontakt med läsprojektet Listiga räven i bokform, och deras arbetssätt har 
inspirerat oss till detta arbete. Vi har aldrig under våra praktikperioder kommit i kontakt med 
denna arbetsmetod och vi vill därför prova på ett liknande sätt att arbeta. I dagens skola sker 
oftast läsinlärningen och den fortsatta läsningen enligt ett bestämt mönster, som inte alltid 
passar alla elever och som kan hämma läsutvecklingen. Vi ville därför prova om vi via olika 
tillvägagångssätt kan få fler elever att tycka läsning är lustfyllt och roligt. Att låta eleverna 
välja böcker utifrån sina egna intressen och genom att använda olika uttrycksmedel som t ex 
bild och drama, gör att alla får använda sina starka sidor och det gynnar fortsatt läsutveckling. 
 

Förankring i styrdokumenten 
 

Allt vi lär oss, samt vår utveckling till ”ansvarskännande människor och samhällsmedbor-
gare”, bygger på att vi kan förstå varandra och ta del av det samhälle vi lever i. Om man ska 
förstå vad som händer och bli en aktiv medborgare i samhället, är det av största vikt att man 
kan både läsa och skriva på ett tillfredsställande sätt. I Lpo 94 går att läsa: 
 

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 (s.21). 

 

Skolan skall förmedla det mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 
samhället behöver (s.21) 

 
I läroplanens mål att uppnå i grundskolan, står det att 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,  (s.25) 
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Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Att läsa böcker och annan litteratur främjar inte 
bara språkanvändningen utan också skrivglädjen. En utvecklad språkförmåga hjälper 
dessutom eleven att kunna uttrycka sina tankar och känslor i både tal och skrift. I kursplanen  
står i mål att sträva mot, att skolan i sin undervisning i svenska skall sträva efter att eleven: 
 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av 
eget intresse, (s.1)  

 

utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra, (s.1)  

 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sam-
manhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 
(s.1) 

 
Det är viktigt att eleverna i skolan får tid till att reflektera över sitt lärande, och att inlärning 
sker på olika sätt och med olika uttrycksmedel. Vidare i kursplanen går att läsa: 
 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad 
de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger kun-
skaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld. Att tillägna sig och bearbeta 
texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, 
video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter (s.2). 

 

 
Tidigare forskning 
 
Barns språkutveckling 
 
De teorier som idag till stor del påverkar forskningen och uppfattningar om språk, är de som 
också tar hänsyn till barnets kognitiva utveckling, vilket avser intellektuella funktioner såsom 
tänkande och minne. Jean Piaget, 1896-1980, företrädare för kognitiv utvecklingspsykologi, 
och Lev Vygotsky, 1896-1934, rysk professor i psykologi, är de mest framträdande 
förespråkarna för detta synsätt. Dessa två har haft stor betydelse för hur vi ser på barns och 
ungdomars utveckling.  
 
Piaget ansåg att språket är ett teckensystem som barnen utvecklar i ett socialt sammanhang, 
vilket också är beroende av den kognitiva utvecklingen. Vidare menade han att denna utveck-
ling i sin tur är beroende av individens mognad. När barnet utvecklas tankemässigt, utvecklas 
också språket i samspel med andra. I människans strävan efter att anpassa sig till sin omgiv-
ning, talade han om assimilation och ackommodation. Med assimilering menas att barnen 
endast tar till sig den kunskap de förstår och anpassar omgivningen till sig själv. Ackommo-
dation är motsatsen där barnet tar till sig kunskap, använder den och anpassar sig själv till 
omgivningen (Arnqvist,1993).  
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Vygotsky menade, för att kunna förstå människans utveckling måste man sätta in henne i 
hennes kulturella omgivning och i sitt historiska perspektiv. Han menade också att barnet får 
sitt logiska och viljemässiga tänkande via kulturarvet. Det är medspråket som verktyg som det 
mänskliga tänkandet utvecklas. Till skillnad från Piaget menade Vygotsky att barnet går från 
det sociala till det individuella, och att språket är ett socialt fenomen som utvecklas för att vi 
människor ska kommunicera med varandra.  
 
Om man sammanför Piagets och Vygotskys tankar kan man finna några gemensamma drag. 
De menade att barnet aktivt utforskar omvärlden och därigenom har ett aktivt samspel med 
omgivningen. De visade båda också att yttre handlingar övergår till att bli inre. Till sist sätter 
de språket i ett större sammanhang där både det kognitiva och det kommunikativa blir 
väsentliga delar (Arnqvist, 1993). 
 

Läsförmågan är nära förknippad med barnets personlighetsutveckling. Utvecklingen av läsförmågan 
sker i ett dynamiskt sampel med barnets allmänna mognadsnivå och språkutveckling. Läsinlärningen 
är därför väsentlig för barnets hela socialisation. Många föräldrar och lärare har erfarit hur ett barns 
självbild påverkats positivt eller negativt, beroende på om barnet upplever sig som duktigt eller 
tycker sig ha svårigheter att läsa och skriva. Detta har också verifierats av forskningen ( t ex Taube 
1987) (Larson 1992, s.24).  

 
Läsprojektet Listiga räven 
 
Listiga räven är ett läsprojekt som bygger på Whole language metoden, en läsinlärningsme-
tod, som används i skolorna i Nya Zeeland. Arbetssättet är utarbetat av professor Mary Clay 
och går ut på att eleven är i centrum. Tyngdpunkten i pedagogiken kan kort formuleras på 
följande sätt: lustbetonad undervisning skapar energi och gör att eleverna mår bra. Eleverna 
mår bra när deras arbete uppskattas av lärarna, kamraterna och föräldrarna, självförtroendet 
ökar när lärarna hela tiden anpassar undervisningen till den inlärningsnivå där eleverna 
befinner sig. Tilltron sätts till elevernas egen vilja och förmåga att lära sig, och målsättningen 
för läraren är att fungera som handledare och resursperson (Alleklev, 2000). 
 
En av grundtankarna i projektet är att eleverna lär sig läsa genom att läsa. Det är viktigt att 
eleverna får läsa riktiga böcker, både skönlitteratur och faktaböcker, som intresserar dem. Bra 
böcker medför att barn vill läsa mer eftersom det gör läsningen spännande och rolig, det skall 
alltid upplevas som något positivt och något man vill fortsätta med. Effektivaste sättet att 
undervisa i ämnet är att utöva det på många olika sätt. Genom att pedagogen läser för dem, 
med dem och att de läser själva utvecklas barnens intresse för läsning. Miljön i klassrummet 
är viktig för inlärningen. I Nya Zeeland är klassrummen fyllda med böcker, bilder och text 
från golv till tak, en sådan miljö lockar till upptäckarlust. Böckerna ska finnas lättillgängliga 
och väl synliga för att enkelt kunna plockas och läsas.  
 
En utvärdering av läsprojektet visade på många intressanta saker bland annat att det inte finns 
någon mobbning eller skoltrötthet i klassen, och att elevernas kunskaper i läsning har smittat 
av sig på andra ämnen som t ex matte. Man har också sett att flera elever ligger på en 
avancerad nivå, när det gäller ordförståelse och meningsbyggnad, i jämförelse med andra 
jämnåriga. I slutet på år tre hade varje barn läst och redovisat ca 400 böcker var. Många av 
dem små och tunna, men lästa och förstådda.  
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Avgörande för denna typ av läsprojekt är att man själv som lärare tycker om att läsa och kan 
förmedla det vidare till eleverna. Det är enligt Alleklev den enkla förklaringen till ett 
lyckosamt läsprojekt, läsningen ska enligt henne vara en naturlig del i vardagen och livet. 
Eleverna behöver en samtalspartner de kan utbyta tankar och funderingar med, angående de 
böcker de läst. I detta samtal är lärare och elever jämlikar, man talar inte till varandra utan 
med varandra. 
 
Boksamtal 
 
Aidan Chambers bok, Böcker inom oss – Om boksamtal (1993), är en praktisk idébok i hur 
man ökar barns lust att läsa böcker och sedan prata om och förstå innebörden i dem.   
 

Nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man läst (s.17). 

 
Ett boksamtal är när flera personer pratar om en bok de alla läst. Enligt Chambers innehåller 
ett sådant samtal tre ingredienser.  
 
1) Utbyta entusiasm 

Man kan utbyta två slag av entusiasm; gillande, det som fångar, förvånar och det som gör 
att man vill läsa vidare; ogillande, motvilja, det som man inte tyckt om och som gjort att 
man vill sluta läsa boken. 

 
2) Utbyta ”frågetecken” (dvs. svårigheter) 

Om en läsare inte förstår något i boken skapar den ofta ett ogillande. Genom att tillsam-
mans räta ut frågetecken och hitta eventuella lösningar, uppstår en förståelse för vad 
texten handlar om. 

 
3) Utbyta kopplingar (dvs. upptäcka mönster) 

När vi läser vill vi kunna se sammanhang och förstå hur saker hänger ihop på ett begrip-
ligt sätt. Att lära sig läsa går inte bara ut på att lära sig känna igen det språkliga mönstret, 
vi måste även känna igen textens mönster när det gäller stil, form och berättarteknik. Man 
kan jämföra texter med varandra eller textens värld med vår. 

 
Det första man ska tänka på när man skall hålla ett boksamtal med klassen, är att det sker i en 
trygg miljö och att alla är överens om att allt är värt att berättas. När eleverna börjar berätta 
om en bok ska vi aldrig ställa frågan ”varför”, eftersom ordet har en negativ klang. Istället ska 
vi säga ”Berätta för mig…” eller ”Jag undrar…” därför att dessa frågor inte kan få korta svar. 
 

Själva grundtanken med ”Jag-undrar”-inriktningen är att vi verkligen vill höra om läsarens upplevel-
ser – vad han gillade och ogillade, hans tankar och känslor, om minnen som väckts, och allt annat 
läsaren har lust att berätta om (s.56). 
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Förutom organiserade lässamtal, kan man också se till att det blir tillfällen för spontant bok-
prat, t ex efter varje avslutat kapitel i den högläsningsbok man läser ur. Ett sådant samtal kan 
vara mycket viktigt då det gäller att upprätthålla intresset för långa böcker. 
 
Många elever kan även förstå en uppläst och diskuterad bok bättre än en bok de läst själva 
(Norström, 1997). 
 
Även för barn som lär sig läsa är boksamtalet viktigt. Återkommande, intressanta och 
spännande samtal lockar barnen att på egen hand bege sig in i böckernas värld. Dessa 
lässamtal är kanske den främsta draghjälpen i läsinlärningsarbetet (Björk, 2000). 

 
Hur lockar vi till läsning? 
 
I skolan ges utrymme för bild, musik, drama och rörelse men inte alltid i integration med 
andra teoretiska ämnen (Björk, 1995). 
 

Vad vi kanske kan bli bättre på är att integrera dessa i andra ämnen och låta vår undervisning genom-
syras av flera sinnens medverkan. Då fördjupas upplevelser och erfarenheter och därmed inlärningen. 
Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att tala, läsa och skriva också är skapande ämnen 
(s.119). 

 
Barn är begåvade med olika förutsättningar för skapande och vi som lärare bör ta vara på 
deras talanger. Genom att framhäva det varje individ är bra på skapas bättre möjligheter för 
ökad inlärning. Även ämnen som eleven är ointresserad och svag i kan på detta sätt stimuleras 
och förbättras (Björk, 2000). 
 
Högläsning 
 
Barn tycker om att lyssna när någon läser för dem. Även barn som inte tycker om böcker och 
läsning kan lockas in i fantasins värld om de får lyssna till en bra högläsningsbok, som läses 
med inlevelse (Norström, 1997). 
 
Högläsning bidrar också till ökad kunskap om skriftspråket. Barnen får ett utökat ordförråd 
och får höra hur olika författare använder det skrivna språket. Dessutom får de en bra förbere-
delse att kunna läsa på egen hand (Björk, 1995). 
 
Individuell läsning 
 

Förr kunde elevernas egen läsning ge mig dåligt samvete. Medan eleverna läste blev jag själv overk-
sam, och jag var då inte övertygad om att den individuella läsningen var ett ordentligt skolarbete. Nu 
vet jag bättre! Nu vet jag att läsningen utgör den verkliga basen i allt skolarbete! (Norström, 1997, 
s.53). 
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Redan när barn lär sig läsa, kan man genom att använda fullvärdiga texter ge dem ett läs-
intresse. Texter av riktiga författare ger barnen ett fullständigt språk och eftersom dessa har ett 
rikt och engagerande innehåll bidrar de till att barnen vill lära sig läsa. Det är viktigt att 
barnen dagligen får läsa i sin bänkbok, annars är det lätt att den individuella läsningen 
kommer i kläm. Om eleverna bara får läsa när allt arbete är klart, kan det medföra att de barn 
som bäst behöver läsning, får minst tid till detta (Björk, 2000). 
 
När barnet lärt sig läsa och tekniken är på plats, gäller det att på olika sätt hålla läsintresset vid 
liv och då är innehållet i texterna av stor betydelse. 
 
 

 ökad läsförmåga 

 

 ökad läslust 

           

intresse 

 

inlevelse 

 

god läsförståelse 
 

RÄTT TEXT   FEL TEXT 
 

bristande förståelse 

 

    ingen inlevelse 

 

    intresset avtar 

 

    läslusten försvinner 

 

    läsförmågan svag 

      
(Stadler, 1994, s.108) 

 
Figur1. Figuren visar betydelsen av textval. 

 
Eleverna bör uppmuntras att välja egna böcker att läsa. De bör få söka och bläddra i böcker 
och finna sina egna favoriter i klassbiblioteket. Som lärare bör vi sträva efter att varje elev 
med eller utan vår hjälp väljer böcker de klarar av att läsa. Man kan puffa för en bok genom 
att börja läsa högt ur den, och det är här som föräldrarna är en viktig del. Elever som har svårt 
för att komma igång och läsa en bok kan ta hem den och låta föräldrarna läsa de första  
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sidorna, för att på så sätt hjälpa eleven komma in i handlingen. Ett annat sätt är att be dem 
berätta för varandra om sin favoritbok, det sprider läslust (Björk, 2000). 
 
Man har sett en skillnad hur barns syn på läsning påverkar deras läsinlärning. Barn som såg 
läsning som ett krav hade negativa känslor för lärandet och fick problem med läsningen i 
skolan. Barn som däremot såg läsning som en möjlighet, såg också funktionen med att lära sig 
läsa. För dessa barn fick läsningen en innebörd och de lärde sig läsa under första skolåret utan 
problem (Pramling, 1996). 
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Syfte 
 
Med vår undersökning vill vi klarlägga om vi med olika metoder kan stimulera och öka barns 
intresse för böcker och läsning. 
 

Metod 
 
För att mäta om barns läslust ökat gjorde vi en enkätundersökning både i början och i slutet av 
praktikperioden. Vi utförde även ostrukturerade observationer under dessa sju veckor. Syftet 
med enkäten var att se barnens förhållningssätt till böcker och läsning och om det 
förhållningssättet förändrades under vår mätperiod. En likvärdig enkät delades därför ut vid 
båda tillfällena. Enkäten var konfidentiell där frågorna hade fasta svarsalternativ. Alla data vi 
samlade in via enkäterna har sammanställts och redovisas i form av diagram. För att inhämta 
så mycket information som möjligt om klassens läsvanor, valde vi att genomföra 
ostrukturerade observationer. Vi deltog aktivt under lektionerna och var därför deltagande 
observatörer. Observationerna nedtecknades dagligen i en praktikdagbok och redovisas i 
examensarbetet. Undersökningsmetoderna har vi hämtat ur Patel& Davidsson (1994).  
 

Försökspersoner  
 
Vi genomförde vår undersökning i tre olika klasser vid samma skola. Arbetet kom att omfatta 
58 elever ur år 1, 2 och 3. I år 1 och 2 ingick 18 elever i respektive klass och i år 3 ingick 22 
elever. Målsättningen med vår undersökning var att öka intresset för böcker och läsning hos 
eleverna. För att kunna studera hur vår undersökning skulle komma att påverka hela gruppen, 
valde vi att arbeta i helklass.  
 
Bortfall  
 
Elever som av någon anledning inte kunnat delta vid endera enkättillfällena har vi inte redo-
visat i detta arbete. I år 2 var en pojke sjuk vid det tillfälle vi gjorde enkät två och kom inte 
tillbaka innan vår praktik var slut. I år 3 hade vi två bortfall, en av enkäterna var ofullständigt 
ifylld vid första tillfället och det andra bortfallet var en elev som blev sjuk vår sista praktik-
vecka. 
 

Material 
 
- Enkät 1 (bilaga 1) 
- Enkät 2 (bilaga 2) 
- Ett hundratal böcker som vi lånat på bokbuss och bibliotek 
- Bokträd och boklöv (bilaga 3) 
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Genomförande 
 
Tidsplan för examensarbete 

 
 
Ht 2001  Planering och formulering av syfte. Litteraturstudier kring ämnet. Inläm-

ning och godkännande av PM.  
 
Vt 2002 Kontakt med vetenskaplig handledare. Studier av tidigare forskning och 

styrdokument. Bakgrund, syfte och metod utformas. En preliminär tids-
plan skrivs. 

 
Jun-aug  Inläsning av barnlitteratur. 
2002  
 
Ht 2002    
 
v.38  Enkäterna utformas och godkänns. 
 
v.39  Kontakt tas med praktikskolan. 
 
v.40  Besök hos praktikhandledarna.  

 Praktikstart. Elever och föräldrar informeras om examensarbetet      
(bilaga 4). 

  Beställning och leverans av böcker från bokbussen. 
 
v.41-47  Genomförande av undersökningen i klasserna. 
 
v.47  Sammanställning och bearbetning av undersökningen. 
 
v.51  Rapporten slutförs och lämnas in. 
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Vecka 41 
 
Genomförande av enkätundersökning i klasserna 
 
Vi berättade om, gick igenom frågeformuläret och delade ut det till eleverna. Vid eventuella 
funderingar fanns vi tillhands för att besvara dessa. Enkäterna sammanställdes under 
eftermiddagen. 
 
Tillverkning av bokträd och boklöv 
 
Vi målade med temperafärg kala träd som vi satte upp på väggen i respektive klassrum. På 
grenarna hängde eleverna upp sina boktips och recensioner som är i form av löv. Mallar till 
löven ritade vi upp och kopierade på färgat papper. Dessa klippte vi ut färdigt till eleverna.  
 
Introduktion av bokträd och boklöv 
 
Bokträd och boklöv introduceras i klasserna. Eleverna får veta syftet med dessa. Allt eftersom 
de läst ut sina böcker får de berätta och delge sina bokupplevelser för klassen eller till respek-
tive praktikant, för att sedan hänga upp lövet på en gren. På lövet skriver eleverna bokens 
titel, författare och vad de tyckt om boken. 
 
Böcker från bokbussen 
 
Vi lånade över hundra böcker från bokbussen som vi sorterade och placerade ut i 
klassrummen. De utgjorde stommen till klassrumsbiblioteket. 
 
Bokintroduktion 
 
Innan vi började med bokintroduktionen berättade vi för eleverna hur viktigt det är att man 
väljer en bok som passar en själv och den nivå de är på i läsningen. Det är bättre att läsa en 
bok från pärm till pärm och få en hel läsupplevelse än att påbörja böcker man inte orkar slut-
föra. Sedan introducerade vi några böcker för eleverna genom att berätta lite kort om varje 
bok. Vi undersökte samtidigt vilka som hade en bänkbok, vilket de flesta hade. Många ville 
byta ut sina böcker till mer passande. För att få upp boklöv i trädet fick de som ville skriva sin 
favoritbok på ett löv.   
 
Högläsningsbok 
 
Både i år 1 och 2 fortsatte vi med högläsningsböcker som fanns. I år 3 påbörjades en ny bok. 
Högläsning ur klassboken har skett kontinuerligt genom hela praktiken. 
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Vecka 42 
 
Vi tänker olika 
 
I år 2 och 3 läste vi en berättelse och saga. Eleverna fick blunda och försöka se en bild som de 
sedan skulle rita upp. Bilden blev underlag till diskussion om hur olika vi ser och upplever en 
läst text. 
 
Bokintroduktion 
 
Tyst läsning 
 
Tyst läsning är något som inte har varit schemalagt utan återkommit med jämna mellanrum 
under veckorna. 
 
Bokpresentationer av elever 
 
I år 2 fick eleverna ta med sin favoritbok till skolan och i grupper berätta för varandra om 
dessa. Avslutningsvis fick de skriva boklöv om böckerna. 
 
Vecka 43 
 
Bokpresentationer av eleverna 
 
Några elever berättade för klassen om böcker de läst. 
 
Novell som berör 
 
Vi läste för eleverna en novell som berör och diskuterade den efteråt.  
 
Slutet på en saga eller novell 
 
Vi läste en bit ur en saga som eleverna skrev slutet på. De fick själva läsa upp sina avslut-
ningar och vi samtalade om hur olika de blivit.  
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Boksamtal 
 
År 2 hade boksamtal om högläsningsboken vi läst ut. 
 
Vecka 44 

 
Lov 
 
Eleverna hade höstlov onsdag till fredag. Vi utvärderade de gångna veckorna. 
 
Vecka 45 
 
Bokintroduktion 
 
Boksamtal 
 
År 3 hade boksamtal i mindre grupper där de berättade om böcker de läst. Några av eleverna 
hängde upp boklöv. I år 1 samtalade vi om högläsningsboken som vi läst ut. 
 
Vecka 46 
 
Bokomslag 
 
Vi började med att tala om böckernas utseende, om hur viktig utsidan är i vårt val av böcker. 
Eleverna fick sedan, utifrån sin fantasi, göra egna bokomslag. De fick arbeta två och två eller 
själva. Bokomslaget skulle ha titel, författare och en kort handling på baksidan. Lektionen 
avslutades med att alla fick visa och berätta om sina omslag. Många ville skriva handlingen 
till sitt bokomslag och de fick vid ett senare tillfälle skriva den texten i sina berättelseböcker. 
 
Vecka 47 
 
Boksamtal 
 
Vi samtalade i klasserna om högläsningsböckerna vi läst ut.   
 
Enkät 2 
 
Vi delade ut den avslutande enkäten och räknade alla löv i bokträdet. 
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Resultat 
 

Enkäter 
 
Syftet med enkät 1 var att försöka få en bild av elevernas läsintresse. Vad de tycker om 
böcker och läsning. I enkät 1 har vi valt att utesluta fråga fem, sju och nio i resultatredovis-
ningen då dessa faller ur ramen för vårt syfte. Syftet med enkät 2 var att ta reda på om de 
aktiviteter vi genomfört ändrat elevernas inställning till böcker och läsning. I enkät 2 har vi 
uteslutit fråga fem då denna faller ur ramen för vårt syfte och fråga åtta eftersom resultatet 
inte blev tillförlitligt. 
 
Samtliga enkäter år 1-3  55 elever. 

Figur 2. Diagrammet visar elevernas inställning till läsning vid första och andra mättillfället. 
 

Elevernas inställning till läsning har ändrats från det första mättillfället. Ja-stapeln har ökat 
med sju elever medan eleverna som svarat nej och ibland har minskat. 

Figur 3. Diagrammet visar elevernas läsvanor vid första och andra mättillfället. 
 

Elevernas läsvanor är relativt oförändrade vid andra mättillfället. De elever som vid första 
mättillfället aldrig läste en bok har enligt diagrammet börjat läsa oftare. 
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Figur 4. Diagrammet visar hur elevernas upplever läsning vid första och andra mättillfället. 

 
Vid första mättillfället upplever 30 elever läsningen som lätt medan 25 upplever det som 
mittemellan, ingen tyckte det var svårt. Vid andra mättillfället har ingen större förändring 
skett, utom att en elev mer tyckte det var lätt att läsa medan en elev upplevde det som svårt. 
Mittemellanstapeln minskade med två elever. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Diagrammet visar hur eleverna själva upplever sitt läsande vid två olika mättillfällen. 

 
Från första till andra mättillfället har de elever som anser att de läser bra ökat med fem per-
soner, medan de som svarar sådär har minskat med fyra personer. Svarsalternativet, inte så 
bra, har minskat med en elev.  
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Figur 6. Diagrammet visar vad eleverna helst läser. 

 
Eleverna fick möjlighet att använda flera svarsalternativ. Antalet elever som hellre läser 
serietidningar minskade med fyra elever, medan antalet elever som hellre läser böcker ökade 
med 18 stycken från första till andra mättillfället. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Fråga 8 i enkät 1, fråga 7 i enkät 2. 

Diagrammet visar elevernas inställning till högläsning. 
 

Eleverna tyckte om högläsning och antalet ökade med fyra stycken elever från första till andra 
mättillfället. De som ansåg sig tycka om högläsning ibland, har minskat med tre elever och de 
som inte tyckte om högläsning alls, minskade med en. 
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Figur 8. Fråga 10 i enkät 1, fråga 9 i enkät 2. 

Diagrammet visar elevernas inställning till arbetet medböcker och läsning före och efter 
undersökningsperioden. 

 

De flesta var positivt inställda till att jobba med böcker och läsning vid det första mättillfället. 
Endast tre personer ansåg att det skulle bli tråkigt. Vid andra mättillfället visar diagrammet att 
flertalet elever tycker att projektet varit roligt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Diagrammet visar om elevernas intresse för böcker och läsning ökat. 

 
I enkät 2 valde vi att lägga till en sammanfattande fråga som konkret visar elevernas egen 
uppfattning, om de blivit mer intresserade av böcker och läsning. Enligt diagrammet har 
läsintresset ökat. Av 55 elever svarar 38 stycken att de blivit mer intresserade av böcker och 
läsning, medan 17 stycken inte upplever någon förändring. 
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Klassrumsobservationer 
 
Under praktikperioden har vi också utfört ostrukturerade observationer i samband med akti-
viteter som rört vår undersökning. Dessa observationer har vi antecknat i dagboksform för att 
komma ihåg elevernas reaktioner. Vi har valt att skriva en sammanfattning av dagboken. I de 
aktiviteter där elevernas reaktioner varit liknande har vi valt att redovisa en gemensam obser-
vation. Där observationerna skiljer sig eller när inte aktiviteten genomförts i någon av 
klasserna, kommer vi att redovisa detta.   
 
Bokträd och boklöv 
 
När vi introducerade bokträdet och boklöven blev reaktionerna positiva, de tyckte att bok-
trädet var spännande och när vi presenterade syftet med trädet, ville de börja skriva boklöven 
på en gång. Många av de äldre eleverna kände sig stressade att läsa ut en bok, eftersom de 
gärna ville hänga upp ett löv. Detta resulterade i att de ville byta ut en tjock bok mot en 
tunnare eller att vissa elever slarvläste böcker. Eleverna i de olika klasserna jämförde antalet 
löv med varandra och de äldre kände sig besvikna att de läste färre böcker än de yngre, men 
till slut kom de själva fram till att böckerna de läste var tjockare än böckerna i år 1. Att skriva 
för lång handling i boklövet upplevdes jobbigt för de elever som inte tycker om att skriva. Det 
kan ha varit en utav anledningarna till att motivationen att läsa minskade för dessa elever. 
 
Bokintroduktion 
 
Bokintroduktionerna skapade ett sug efter böckerna vi presenterat och eleverna ville läsa. 
Många ville byta ut sina bänkböcker, dels för att de satt med för svåra böcker och men också 
för att de blev nyfikna på boktipsen. Eleverna fick ta med sig egna böcker som de presente-
rade och fick skriva boklöv om, detta upplevdes som positivt och ökade lusten att läsa.  
 
Högläsning 
 
Eleverna har tyckt mycket om högläsningen och har lyssnat med stor inlevelse. I samband 
med läsningen av en bok, kunde vi se ett ökat intresse efter böcker av samma författare. Det vi 
sett är att spontant bokprat i samband med högläsning ökar elevernas engagemang, förståelse 
och intresse för boken man läser.  
 
Vi tänker olika 
 
Efter att eleverna lyssnat på en berättelse och målat en sekvens ur den, blev de fascinerade av 
hur olika vi tänker och uppfattar samma berättelse. De blev mycket intresserade att se vad de 
andra målat. Elever som målat samma sekvens ur berättelsen jämförde och diskuterade 
engagerat sina bilder med varandra. År 1 utförde ej denna aktivitet. 
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Tyst läsning 
 
De flesta eleverna tyckte om tyst läsning, men det fanns även de som hade svårt att fängslas 
av någon bok. Vissa elever tyckte att det var svårt att koncentrera sig i klassrummet, de fick 
sitta i angränsande rum. Då en elev var entusiastiskt efter att ha läst en bok smittade det 
genast av sig på andra som ville läsa samma bok, även böcker med samma huvudperson blev 
intressanta. 
 
Boksamtal 
 
Eleverna hade många kommentarer och synpunkter när vi samtalade om en gemensamt läst 
bok och engagemanget blev allt större för varje gång vi genomförde ett boksamtal. När vi 
diskuterade, noveller som berör, uppstod intressanta diskussioner kring novellen. De kunde 
lätt dra paralleller till liknande situationer och händelser som de själva upplevt. Berättelser 
med mycket känslor gjorde dem mer aktiva i samtalet. 
 
Slutet på en saga eller novell 
 
De flesta tyckte övningen var rolig men en del upplevde skrivmomentet jobbigt. När de väl 
kom igång skrev alla ett bra slut, men variationerna var stora. Efter skrivmomentet ville 
eleverna höra de olika sluten och även det ursprungliga slutet på sagan eller novellen. År 1 
utförde ej denna aktivitet. 
 
Bokomslag 
 
Direkt eleverna fick instruktionerna till övningen satte livliga diskussioner igång. De som 
arbetade två och två kom snabbt överens om vad boken skulle handla om och hur framsidan 
skulle se ut. Alla gjorde ett bra arbete och var stolta över resultatet. Övningen mynnade ut i att 
de flesta ville skriva ”bokens” innehåll och se bokomslagen hänga i klassrummet. De var upp-
riktigt intresserade av kamraternas resultat och tyckte det var spännande att läsa det som stod 
på baksidan. Hade det funnits en bok hade de gärna läst många av böckerna. 
 

Diskussion 
 
Syftet med vårt examensarbete var att med olika metoder se om vi kunde öka elevernas 
intresse för böcker och läsning. Vi valde att arbeta i form av ett läsprojekt där vi förde in 
böcker och andra aktiviteter i klassrummen. Genom att göra böckerna lättillgängliga och syn-
liga för eleverna hoppades vi att ett intresse skulle väckas. Ett viktig led i detta var att böck-
erna skulle passa deras läsmognad. Utifrån böckerna vi arbetat med har vi låtit eleverna 
reflektera över det de läst. Boksamtalen och boklöven har fungerat som ett sätt att befästa och 
bearbeta den lästa texten. Andra sätt vi använt oss av var att ha bokintroduktioner och låta 
eleverna göra egna bokomslag samt att diskutera och göra olika skrivövningar. Vår tanke var 
att vi genom de olika infallsvinklarna skulle nå så många elever som möjligt. Vi valde att 
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arbeta med hela klassen i år 1, 2 och 3. Undersökningen tycker vi har gått bra, både lärare och 
elever har varit positivt inställda till arbetet. 
 

Reliabilitet 
 
Vi har använt oss av två olika mätmetoder, enkäter och ostrukturerade observationer. I enkä-
ten försökte vi utforma frågorna så enkla som möjligt för att alla elever skulle kunna besvara 
dem. Vid undersökningstillfällena var vi noggranna med att ge tydliga instruktioner. I år 1 
delade vi upp eleverna i fem grupper med en vuxen i varje grupp för att tydliggöra svarsalter-
nativen. För att få en högre reliabilitet skulle vi ha testat enkäten på ett antal elever innan 
praktiken, eftersom vi då hade kunnat upptäcka att en del svarsalternativ kunnat utformas 
tydligare. Några elever förstod inte om vissa frågor avsåg skolan eller hemmet. Enkäterna har 
varit konfidentiella men det har inte haft någon betydelse för undersökningen. För oss har det 
däremot varit intressant att kunna se utvecklingen hos enskilda individer. Vi anser dock att 
enkäten har en hög reliabilitet genom att eleverna vid båda undersökningstillfällena fick 
noggranna instruktioner och möjlighet att ställa frågor.  
 
För att inhämta så mycket information som möjligt kring undersökningen har vi använt oss av 
ostrukturerade observationer. Dessa observationer har varit ett bra komplement till enkäterna 
och har varit ett direkt mätinstrument under pågående aktiviteter. Enligt Patel & Davidsson 
(1994) är förutsättningen för hög reliabilitet att observatörerna är tränade. Reliabiliteten i de 
ostrukturerade observationerna kan ifrågasättas på så sätt att vi inte är erfarna analytiker. En 
lösning hade kunnat vara att den som håller i aktiviteten har hjälp av någon annan 
medobservatör. De slutsatser vi dragit från observationerna och enkäterna visar dock samma 
resultat, så vi anser att observationerna har relativt hög reliabilitet.  
 
Vi anser att resultatet vi uppnått är tillförlitligt och att man kan se en positiv förändring hos 
eleverna, även om man här måste ha med i beräkningen att vissa elever säkert har svarat som 
de tror vi förväntar oss. Dessutom kan kamratpåverkan och elevernas dagsform vid 
enkättillfällena ha påverkat resultaten. För att uppnå högre reliabilitet bör 
undersökningsperioden vara längre.   
 

Validitet 
 
Vi anser att vi undersökt det vi hade för avsikt att undersöka. Resultatet av enkäterna visar att 
intresset för böcker och läsning har ökat bland eleverna. Detta betraktar vi som relativt tillför-
litligt eftersom enkätsvaren visade på en stor ökning av intresset för att läsa just böcker. 
Enkäterna innehåller däremot en fråga som vi i efterhand betraktar som otillförlitlig och 
därför valt att utesluta ur resultatredovisningen. 
 
I de ostrukturerade observationerna anser vi att vi har lyckats undersöka det vi planerade. Det 
vi har sett är att tiden ofta inte räcker till och därför har vi inte kunnat arbeta med böcker i den 
omfattning vi har velat, vilket har medfört att vi inte har kunnat observera i önskad utsträck-
ning. 



20 

Resultatdiskussion  
 
Vi ville med vår undersökning se om vi med olika metoder kunde öka elevernas intresse för 
böcker och läsning. Både enkäter och observationer tyder på att det går att väcka och öka 
läslust. 
 
Av enkätresultatet att döma kan vi se att det är fler elever som tycker om att läsa vid andra 
undersökningen än vid den första, däremot har de inte börjat läsa oftare än tidigare. Att fler 
elever tycker om att läsa tror vi kan bero på den mängd utvalda böcker som vi tagit till klass-
rummen och att böcker och läsning har fått en större plats på schemat. Enligt Alleklev (2000) 
ökar barnens intresse för läsning genom att pedagogen läser för dem, med dem och att de läser 
själva. Att eleverna däremot inte har börjat läsa oftare, tror vi kan bero på att de inte har fått 
tillräckligt med tid för tyst läsning i skolan. Dessutom har vårt läsprojekt pågått under en så 
pass kort tid att läsvanorna inte har hunnit förankras som ett naturligt inslag i deras vardag. En 
annan reflektion vi gjort är att vi inte har samma kontakt med elevernas föräldrar som 
ordinarie lärare och därför inte heller kunnat påverka i hemmiljön.  
 
Anledningen till att fler elever anser att de läser bra kan bero på att de läst böcker som passar 
deras läsmognad. När eleverna har läst rätt text och ser att de klarar av och förstår det de läser, 
ökar självförtroendet och viljan att läsa mer. Orsaker till att de kan uppleva läsningen svårare, 
kan vara att högre krav har ställts på dem nu än tidigare och att de inte kan välja bort läsning 
till förmån för annat arbete, eller att de helt enkelt har läst för svåra böcker (figur 1). 
 
I en miljö där du omges med böcker ökar intresset för bokläsning, vilket också bekräftas i vår 
undersökning. Under vår mätperiod har vi omgett eleverna med böcker, haft boksamtal, läst 
mer och sett till att de läst böcker som passat dem. Detta tror vi är orsaken till att fler elever i 
slutet av undersökningen, hellre väljer böcker än t ex serietidningar när de läser. Detta 
bekräftar också Alleklev (2000) i läsprojektet Listiga räven, där hon menar att en 
klassrumsmiljö full med böcker lockar till upptäckarlust, och att böckerna ska finnas 
lättillgängliga och väl synliga för att enkelt kunna plockas och läsas.  
 
De allra flesta av eleverna tycker om när man läser högt för dem och här har vi också kunnat 
se en ökning. Den tror vi kan bero på att vi har samtalat och reflekterat över de texter vi läst. 
Chambers (1993) menar att om en läsare inte förstår något i en bok skapar den ofta ett 
ogillande. När man samtalar om en bok man läst rätar det ut eventuella frågetecken som 
funnits och förståelsen för innehållet ökar. För att uppnå bästa möjliga resultat med boksam-
tal, bör man utföra dem i mindre grupper. Det gör att alla elever lättare får komma till tals och 
vågar säga sin åsikt. 
 
Eleverna har varit positivt inställda till arbetet med böcker och läsning och det ökade under 
arbetets gång. Vi tror ökningen beror på att vi framförde våra aktiviteter på ett intressant sätt. 
Avgörande för denna typ av projekt är att man själv som lärare tycker om att läsa och kan 
förmedla det vidare till eleverna. Det är enligt Alleklev (2000) den enkla förklaringen till ett 
lyckosamt läsprojekt. 
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Arbetet med bokträdet och boklöven tyckte eleverna var roligt. För dem blev det en utmaning 
att se hur trädet växte. De ville fylla det kala trädet med löv och för att göra det var de 
tvungna att läsa böcker. Trädet kom att bli ett konkret mätinstrument där eleverna själva 
kunde se hur många böcker de läst i klassen. På detta sätt blev de sporrade till ytterligare läs-
ning. Stressen som uppstod, att få sätt upp löv efter en läst bok, tror vi kommer att avta om 
projektet fortlöper under en längre tid. 
 
Bokintroduktioner är ett bra verktyg för att få barn att läsa. Vi berättade lite om varje bok vi 
hade med i introduktionen och avslutade berättandet på ett spännande sätt. Det gjorde att 
eleverna blev nyfikna på böckerna och lusten att läsa var påtaglig. Vi upplevde den här akti-
viteten som ett av de bästa sätten att väcka läslust. Deras egna bokintroduktioner gav också 
samma effekt. Enligt Björk, (2000), sprids läslusten när elever berättar för varandra om 
böcker de läst. När elever introducerar böcker kan även det ske i mindre grupper. Det gör att 
de har lättare att koncentrera sig på den som berättar och det blir mer avspänd stämning.  
 
Övningarna där vi integrerade flera ämnen som i Bokomslagen, Vi tänker olika och Slutet på 
en saga eller novell, engagerade många. Det beror på, tror vi, att eleverna fick använda olika 
uttrycksmedel. Eftersom barn är begåvade med flera olika talanger är det vår uppgift som 
lärare att ge dem olika uttrycksmedel att skapa med. Övningarna stimulerade alla elever efter-
som det fanns moment som tilltalade dem på ett eller annat sätt. Björk, menar också att om 
eleven är osäker och svag i ett ämne kan detta stimuleras och förbättras, om eleven själv får 
framhäva sådant det är bra på.  
 
En av våra främsta erfarenheter av att arbeta med böcker och läsning, är att arbetsformen är 
stimulerande för alla i klassrummet, oberoende av kunskap, ålder, mognad och intresse. Vi är 
övertygade om att detta är ett bra arbetssätt som ska påbörjas tidigt och fortgå under hela 
skoltiden. Därför har vi dragit slutsatsen att ett arbete med olika metoder i samband med 
skönlitteratur och läsning skapar ett ökat intresse. 
 

Fortsatt forskning 
 
För att vidareutveckla vårt projekt skulle det vara intressant att utföra den under en längre tid 
för att se: 
 
- hur elevernas läsprocess och språk utvecklas. 
- om prestationerna i andra ämnen ökar. 
- om läsintresset fortsätter att öka. 
- om man kan göra en jämförelse mellan samma skolår men med olika klasser. Där tyngd-

punkten i ena klassen är böcker och läsning medan den andra klassen bedriver traditionell 
undervisning. 

- om integrering med fler ämnen ökar läslust. 
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Bilaga 1 1 (2) 

Enkät 1 
 
 
1. Tycker du om att läsa? 
 
 
 
     Ja               Ibland              Nej  
 
 
2. Hur ofta läser du en bok? 
 
       Varje dag 
  

Ibland   
 

 
Aldrig  
  
 

3. Hur tycker du att det är att läsa? 
 
 
    
Lätt Mittemellan          Svårt 
 
 
4. Hur tycker du att du läser? 
 
 
 
Bra Sådär      Inte så bra 
 
 
5. Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 
 
 
 
Ja Nej 
 
6. Vad läser du helst? 
 

Serietidningar 
 

Böcker 
 

Dagstidningar 
 
Annat. Vad? 
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7. Vilka slags böcker tycker du om?  
 
     roliga   böcker om djur 
      
     spännande  faktaböcker 
 
     sport och idrott  äventyrsböcker 
 
     skräck   annat  
 
 
 
8. Tycker du om när någon läser för dig? 
 
 
 
Ja Ibland Nej 
 
 
 
 
9. Hur ofta läser någon högt en saga eller bok för dig? 
 
 
Varje dag 
 
 
Ibland.  Hur ofta läser de?          
 
 
Aldrig 
 
 
 
10. Under tiden vi är här kommer vi att jobba med böcker och läsning,  
      vad tycker du om det? 
 
 
 
Roligt Sådär Tråkigt 
 
 
 
 
 
Tack för att du har svarat på frågorna och hjälpt oss med vårt arbete. 
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Enkät  2 
 
 
1. Tycker du om att läsa? 
 
 
 
     Ja               Ibland              Nej  
 
2. Hur ofta läser du en bok? 
 
       Varje dag 
  

Ibland.   
 
Aldrig.  
  
 

3. Hur tycker du att det är att läsa? 
 
 
    
Lätt Mittemellan          Svårt 
 
 
4. Hur tycker du att du läser? 
 
 
 
Bra Sådär      Inte så bra 
 
 
5. Tycker du att det är viktigt att kunna läsa? 
 
 
 
Ja Nej 
 
 
6. Vad läser du helst? 
 

Serietidningar 
 

Böcker 
 

Dagstidningar 
 
Annat. Vad? 
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7. Tycker du om när någon läser för dig? 
 
 
 
Ja Ibland Nej 
 
 
 
 
8. Hur ofta läser någon högt en saga eller bok för dig? 
 
 

Varje dag 
 
 

Ibland.   
 
 

Aldrig 
 
 
 
9. Under tiden vi har varit här har vi jobbat med böcker och 
     läsning, vad tyckte du om det? 
 
 
 
       Roligt        Sådär            Tråkigt 
 
 
 
 
10. Har du blivit mer intresserad av böcker och läsning? 
 
 
 
            Ja            Ingen förändring              Nej 
 
 
 
 
 
Tack för att du har svarat på frågorna och hjälpt oss med vårt arbete. 

 
 
 
 



Bilaga 1 (3) 

Bokträd år 1 
 

 Kalt träd, vecka 41 
 

 Träd med boklöv vecka 47
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Bokträd år 2 

 

 Kalt träd, vecka 41 

 Träd med boklöv, vecka 47
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Bokträd år 3 

 

 Kalt träd, vecka 41 
 

 Träd med boklöv, vecka 47



Bilaga 4 

Hej! 
 
Vi är tre lärarstuderande vid Luleå Tekniska Universitet, 
som kommer att göra vår slutpraktik i år 1-3. Under sju 
veckor kommer vi att arbeta i klasserna med böcker och 
läsning, syftet är att öka barnens läslust. Vårt arbete med 
barnen kommer att ligga till grund för det examensarbete 
som också avslutar vår utbildning. 
 
Vi studenter kommer att samarbeta och tillsammans 
genomföra olika aktiviteter, i stort sett gör vi samma saker i 
alla tre klasser, men individanpassat. I arbetet med att öka 
barnens läsintresse är Ni föräldrar en viktig del, läs gärna 
tillsammans med barnen och prata om böcker de läst eller 
håller på att läsa. På så sätt får barnen större behållning av 
arbetet vi gör i skolan. 
 
Har ni frågor som rör arbetet får Ni gärna höra av Er! 
 
Ann-Charlotte Gunnestam, år 1 
Maria Nyman, år 2 
Katarina Eliasson, år 3 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 


