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Resumé 
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Titel:  En studie om läsutvecklingens förutsättningar i skolan  
Sidantal:                             31 
Författare:  Elinor Godée och Helena Lundgren 
Handledare:  Mirella Forsberg Ahlcrona 
Datum:  Maj 2011 
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Samhället står i ständig förändring, och vi lever i ett informationssamhälle där vi 
ideligen kommer i kontakt med olika former av texter, vilket har fått till följd att det 
ställs andra krav på människans läsutveckling. Då forskning har visat på minskad 
läsförmåga hos elever i årskurs 4, ansåg vi det intressant att utveckla kunskap om hur 
elevers läsintresse kommer till uttryck i och utanför skolan, vilket också är studiens 
syfte. 
 
I denna studie har kvantitativ och kvalitativ metod kombinerats. För att få svar på vilka 
förutsättningar som har betydelse för elevers läsintresse utanför skolan, genomfördes en 
enkätundersökning. Elevernas enkätsvar användes som stöd när lärarna därefter 
intervjuades. Lärarna kunde också ge svar på vilka förutsättningar som har betydelse för 
elevernas läsvanor i skolan. 
 
Det centrala som studiens resultat pekar på är att det, finns fysiska och intellektuella 
redskap. Då studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det fysiska redskapet 
förklaras som böcker, medan det intellektuella redskapet kan förklaras som läsintresset. 
Det har betydelse för elevers läsintresse, att de fysiska och intellektuella redskapen  
samverkar med varandra.  
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The society is constantly changing, and we live in an information society where we 
often get in contact with different forms of texts. Because of that we can see other types 
of demands on peoples reading development. Research has shown reduced reading 
ability in students in grade four, therefore we thought it would be interesting to gain 
knowledge about the condition regarding interests of reading for students in grade four, 
both in and outside school, which also is the purpose of this study. 
 
In this study, quantitative and qualitative methods were combined. To get the answers 
to what conditions are relevant to the students’ interest in reading outside the school, a 
survey was made. The students’ survey responses were then used as support when the 
teachers thereafter were interviewed. The teachers could also provide the answers on 
what conditions are relevant to the students’ reading habits at school.   
 
The most important result of this study is that there are physical instrument and 
intellectual instrument. As the study is based on a socio cultural perspective, the 
physical instrument can be explained as books, whilst the intellectual instrument can be 
explained as interests of reading. In order to motivate students’ interest in reading, it is 
important that these instruments interact with each other. 
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Del 1 Bakgrund 

Inledningsvis presenteras arbetet på ett sätt som ger läsaren en bakgrund. Därefter 
beskrivs syftet med studien som åtföljs av tidigare forskning samt teoretisk 
utgångspunkt. 

Inledning 
Samhället står i ständig förändring, vilket gör att det ställs krav på dagens människa 
både att klara sig i samhället, men också att utveckla samhället. Vi lever i ett 
informationssamhälle där vi ständigt kommer i kontakt med olika former av texter, 
bland annat eftersom datorn har fått en stor genomslagskraft både privat och i 
arbetslivet. Detta har fått till följd att det också ställs andra krav på människans 
läsutveckling i dag jämfört med förr. Det förväntas att skolan ska utbilda 
samhällsmedborgare med god läskompetens. PIRLS 2006, Progress in Reading 
Literacy Study (Skolverket, 2007) är en internationell studie som undersöker elevernas 
läsförståelse i årskurs 4.  Undersökningens resultat visar att läsförmågan hos svenska 
skolbarn i årskurs 4 minskat. Detta är uppseendeväckande med tanke på de allt högre 
samhälleliga kraven på läsförmågan.  
 
Smith (2000) tydliggör vikten av att göra läsningen meningsfull och användbar för 
eleverna, men också att läsningen är en aktivitet som ska förekomma dagligen. Enligt 
Lundberg och Herrlin (2008:16) bör lärare arbeta med att få eleverna att vilja läsa på 
fritiden ”räkna med att man behöver minst 5000 timmar av ihärdig övning för att bli bra 
på något […] Skolans tid räcker inte till för att utveckla läsningen till en färdighet. 
Mycket tid måste alltså läggas ner på läsning utanför skolan”. Författarna menar att det 
ligger på lärarens ansvar att grunda ett intresse för läsning därför att den tid som 
eleverna kan ägna sig åt läsning i skolan inte räcker till.   

 
I lärarutbildningen har det lagts stort fokus på elevers läsutveckling och vårt intresse 
väcktes under kursen Grundläggande läs- och skrivutveckling för tidiga åldrar, samt 
under den verksamhetsförlagda utbildningen. Läsningen existerar inte enbart som ett 
innehåll i svenskämnet, utan även som en ämnesöverskridande kunskap som 
genomsyrar hela undervisningen. Då läsningen är en grundläggande förutsättning för 
annan undervisning i skolan och därmed för måluppfyllelse i mer generell mening, 
anser vi att det är intressant att undersöka hur lärare arbetar med elevers läsvanor.  
 
I studien behandlas hur lärare använder sig av elevens olika förutsättningar både i och 
utanför skolan, dess betydelser och konsekvenser, men även hur dessa förutsättningar 
samverkar med varandra. Genom att intervjua lärare kan vi synliggöra vilka 
förutsättningar i skolan som kan ha betydelse för elevers läsintresse. Eftersom lärarna 
inte kan svara på elevers förutsättningar utanför skolan har vi valt att ta reda på elevers 
läsvanor med hjälp av en enkät.   

  



 

Då studien kommer att behandla elevers läsvanor, och inte deras läsinlärning, har vi 
valt att utföra undersökningen i en årskurs fyra då den grundläggande läsinlärningen 
vanligen har övergått i att träna läsning i till exempel olika genrer. Eleverna har då, 
enligt kursplanen för Svenska, lägst uppnått följande mål: 
 

Eleven ska beträffande läsning 
- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 
- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 
och 
- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 
innehållet muntligt eller skriftligt (Skolverket, 2000) 

 
I Lpo94 (Lärarförbundet, 2006) anges att skolan har ett ansvar i förhållande till 
samhället att eleverna utvecklar den kunskap som är nödvändig för varje individ och 
samhällsmedlem. För att skolan ska kunna utbilda elever till att bli goda 
samhällsmedborgare måste läraren förhålla sig till läroplanen med bland annat skolans 
värdegrund och uppdrag. I läroplanen framgår vikten av en likvärdig utbildning för alla, 
och att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar samt behov och att 
den därmed inte kan formas lika för alla elever. Undervisningen ska utformas så att alla 
elever får det särskilda stöd de är i behov av för att målen ska kunna nås. Då skolans 
vardagliga arbete utgår från ett demokratiskt förhållningssätt är skolan skyldig att 
informera eleven och vårdnadshavaren om utbildningens mål. Skolan ska även 
informera om deras rättigheter och skyldigheter, bland annat rätten till inflytande och 
påverkan. Av den orsaken ska verksamheten och dess innehåll utvecklas i samarbete 
med vårdnadshavaren. 
 
Kursplanen för Svenska i grundskolan (Skolverket, 2000) beskriver att samhället ställer 
krav på förmågan att hantera, tillägna sig samt värdera texter. Kraven beror på 
tillväxten av informations- och kommunikationstekniken. Kursplanen för Svenska 
skapar möjligheter för utveckling av språkförmågan, men samtidigt förväntningar på att 
eleven behöver läsa för att skaffa sig kunskap. De mål från kursplanen i Svenska 
angående läsning, som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs tre, visar att eleven ska 
kunna läsa med flyt och kunna beskriva samt återberätta en text. Målet i Svenska i 
slutet av årskurs fem ställer även krav på en utvecklad läsförståelse för att kunna 
reflektera kring texten.   

Syfte 
En förutsättning för elevers läsutveckling är deras intresse för läsning och läsvanor. Om 
eleven saknar intresse för läsning och därmed också motivation för betydelsen av att 
kunna läsa kan det påverka läskunnigheten negativt. Skolan har ett ansvar att stimulera 
läsintresse. Likaså har de förutsättningar som finns i elevens hemmiljö betydelse för 
elevens läsvanor. Då elevers läskunnighet tycks ha minskat under senare år är det 
intressant att försöka förstå något mer om deras intresse för att läsa. Syftet med studien 
är att utveckla kunskap om hur elevers läsintresse kommer till uttryck i och utanför 
skolan. 



 

Frågeställning 

Vilka förutsättningar i och utanför skolan menar lärare har betydelse för elevers 
läsintresse i årskurs 4?  
 
Det innebär att några lärares syn på läsutvecklingens förutsättningar i och utanför 
skolan får utrymme i studien. Några generella svar på hur lärare kan utforma sitt 
arbetssätt, är inte syftet med studien.    

Litteraturgenomgång 
Med studiens syfte som utgångspunkt ges inledningsvis en historisk tillbakablick för att 
visa hur ansvaret för barnens läskunnighet från början låg hos kyrkan, för att sedan 
övergå till att alltmer bli skolans ansvar. Därefter redogörs för läsning i skolmiljö 
respektive läsning i hemmiljön.  

Läsningens historia  

Längsjö och Nilsson (2005) påpekar att redan år 1686 stod det inskrivet i kyrkolagen att 
svenskarna skulle visa en allmän läskunnighet, en kunskap som dessutom fördes in i 
kyrkoböcker. Läsandet infördes framförallt för kyrkans och katekesläsningens skull och 
var ett sätt för att kunna styra och kontrollera folket. Folket skulle kunna läsa för att ta 
till sig bibeln och andra texter. Däremot kom inte skrivundervisningen förrän senare, 
eftersom man inte ville att folket skulle lära sig att skriva, med skälet att de då skulle få 
egen makt över ordet (Längsjö & Nilsson). Det var biskopar och präster som stod för 
läsundervisningen, och om resultatet inte var tillfredställande vid husförhören 
riskerades straff i form av böter eller fängelse. Man var tvungen att kunna läsa för att få 
konfirmera sig, ingå äktenskap, delta i nattvard samt vittna i ting. Målet med 
läskunnigheten var att kunna svara rätt på frågor ur katekesen, som är en tryckt 
sammanfattning av den kristna tron (www.ne.se). Vidare beskriver Längsjö och Nilsson 
att i mitten av 1800-talet räknades 85-90 procent av den vuxna svenska befolkningen 
som läskunnig. Eftersom tillgången på böcker på 1800- talet var mycket begränsad 
kunde läsförmågan främst användas till att läsa katekesen och psalmboken.      
 
Amborn och Hansson (2001) har gjort en historisk tillbakablick som visar att skolan 
alltid har betonat vikten av att kunna läsa. När folkskolan grundades år 1842 var det 
fortfarande kyrkan som hade störst inflytande på läsningen. Vid sekelskiftet gick 
samhället från att vara feodalsamhälle till industrisamhälle och medelklassens 
inflytande, värderingar och moral växte fram. Resultatet blev att i början på 1900-talet 
skulle eleven bekanta sig med svensk litteratur, med ett historiskt perspektiv och 
anpassad till elevens ålder och utveckling. Genom 1900-talet har sedan kravet på texten 
förändrats. I mitten av 1950-talet skulle eleven läsa skönlitteratur innehållande budskap 
och den skulle stimulera till lust att läsa mer. Under 1980-talet fick skönlitteraturen en 
central plats i kursplanen i ämnet Svenska. I vår nuvarande läroplan, Lpo94 
(Lärarförbundet, 2006), tydliggörs att läskunnighet är en förutsättning för aktivt 
deltagande i samhället. Man kan därmed konstatera att läsintresset har varit i fokus 
sedan folkskolans införande. Dessutom har det funnits en styrning av vilken typ av 



 

texter som eleverna ska läsa i skolan. Man kan förstå att valet av texter har blivit mer 
fritt och att läsintresse och stimulans av elevers intresse för läsning har fått en större 
betydelse.     

Läsning i skolmiljö 

Avsnittet inleds med exempel på forskning om elevers läsförmåga. Därefter beskrivs 
studier och teorier om olika språkmiljöers betydelse för elevers läsutveckling. De två 
sista avsnitten handlar om tillit till läsförmågan samt lärarkompetensens betydelse. 
Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skola. Därför blir ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevers språkutveckling. 
 
Läsförmågan 
Elevers intresse för läsning har med all säkerhet betydelse för språkutvecklingen, som 
enligt vad som beskrevs inledningsvis och enligt Progress in Reading Literacy Study 
(PIRLS, 2006) har svenska elevers läsförmåga successivt minskat under senare år. Den 
svenska tillbakagången ger också en bild av att de mycket starka läsarna blir färre, 
medan de mindre starka blir fler. Fridolfsson (2008) påstår att läsaktiviteterna under 
senare år har fått ett mindre utrymme i skolan. Hon anser att det numera finns mindre 
tid att träna läsfärdigheter och att högläsning har blivit mindre vanligt. Hon menar att 
egen fri läsning är exempel på aktiviteter som elever får ägna sig åt endast då de får en 
liten stund över. Att läsförmågan har minskat förklarar Ahlén m.fl. (2003) med att 
ungdomar ägnar mindre tid åt att läsa eftersom boken har fått låg status i förhållande 
till annan media. Men de menar också att det även beror på skolans förhållningssätt till 
läsning och skönlitteratur. Författarna tydliggör också att föräldrarna slutar engagerar 
sig i sina barns läsning när de har lärt sig läsa. Detta leder till att elever saknar läsande 
förebilder i hemmet. En annan bidragande faktor som enligt Ahlén m.fl. påverkar 
elevers läsförmåga är att de upplever skönlitterära texter som ansträngande. Sådana 
texter kräver mer läsförståelse än vad som sker vid läsning av serietidningar, TV-texter 
eller det språk som används när eleverna chattar. Dessa referenser beskriver därmed 
betydelsen av att skolan ger tid och möjlighet för elevers läsande. Dessutom behöver 
eleverna stimuleras i sitt läsande även i hemmet. Det har betydelse vilken typ av texter 
eleverna läser, man kan förutsätta att läskunnighet kräver att texterna har varierande 
svårighetsgrad och att de på olika sätt utmanar eleven. Ahlén m.fl. verkar dock mena 
att skönlitteraturen får stå tillbaka för andra typer av texter. Här har troligen både 
skolan och hemmet ett ansvar att visa på skönlitteraturens värde. Å andra sidan kan 
man hävda att det är mer viktigt att eleven läser överhuvudtaget, än att läsningen ska 
upplevas som allt för svår vilket i sin tur kan skapa ett långvarigt motstånd mot att ta 
sig an litteratur av olika slag.  
 
Språkmiljön som förutsättning för läsförmåga  
Skolverkets Nationella kvalitetsgranskning 1998 Läs- och skrivprocessen som ett led i 
undervisningen (Skolverket, 2000), visar att det centrala i granskningsarbetet har varit 
att se i vilken utsträckning styrdokumenten och elevernas vardagliga skolarbete, ger 
förutsättningar för att alla elever ska ges möjligheter till läs- och skrivutveckling i olika 
ämnen. Den visar också på en uppfattning om vilken utvecklingspotential som elever, 
lärare och skolledare i svensk skola har med avseende på elevers läs- och 
skrivutveckling i olika ämnen. I granskningens resultat beskrivs tre huvudtyper, 
benämnda A-, B- och C-miljöer för undervisning i läs- och skrivprocessen. I en A-



 

miljö skapas flerstämmighet genom att eleverna i dialog med läraren pratar om sina 
erfarenheter. Eleverna möter ett rikt textmaterial. Elevernas läs- och skrivförmåga 
används i väsentliga sammanhang där texterna utgår från eleverna, gärna 
ämnesintegrerat. De läser och diskuterar varandras texter. I denna miljö känner sig 
eleven engagerad och delaktig att i samspel och dialog få uttrycka egna tankar och 
åsikter. I en B-miljö skapas tvåstämmighet där läraren leder samtalet. I undervisningen 
är eleverna delaktiga, men läraren låter ofta eleverna använda sig av läromedel. 
Eleverna engagerar sig inte i varandras arbeten som de gör i en A-miljö, utan den 
reproducerande lärandeprocessen dominerar. I en C–miljö råder en enstämmighet som 
är lärarstyrd. Läraren låter inte eleverna vara delaktiga i undervisningen, som för övrigt 
styrs av läromedlet. Även här dominerar den reproducerande lärandeprocessen. I C-
miljön tränas elevernas kunskaper och färdigheter enskilt och inte i ett meningsfullt 
sammanhang. Uppgifterna bedöms med rätt eller fel. Både B- och C-miljön 
kännetecknas av ämnessegregering, därmed är texternas innehåll inte knutna till övrigt 
innehåll i undervisningen. Det erbjuds inte samma möjligheter till utveckling som i en 
A-miljö. Undervisningsmiljön skapar förutsättning för i detta fall läskunnighet. 
Granskningen visar att elever ges olika förutsättningar beroende på lärarens val och 
strategier. Man kan därmed förstå lärarens betydelse som en faktor för läsintresse och 
därmed läskunnigheten.  
 
Enligt PIRLS 2006, (Skolverket, 2007:13) har de flesta svenska skolor ett skolbibliotek 
och/eller klassrumsbibliotek med en rik bokflora. Verkligheten visar dock på att många 
utav dessa bibliotek är obemannade vilket får till följd att eleverna inte erbjuds den 
hjälp och kunskap som en bibliotekarie kan bistå med.   

 
Ytterligare aspekt som bör tas under övervägande är de stöd läraren har i form av skolbibliotek 
och bibliotekarier för att finna engagerande och lämpliga texter för att underlätta elevernas väg in 
i längre och mer komplicerade texter. Det gäller texter för både starka och mindre starka läsare. 
Resultaten från PIRLS 2006 indikerar att flertalet elever går på skolor med egna skolbibliotek, 
men inte så många av dem är bemannade med bibliotekarier. (s 13) 

 
Stensson (2006) tydliggör att det oftast är skolbiblioteken som drabbas när skolan ska 
spara pengar. Samtidigt hävdar Stensson att det behövs ett fungerande skolbibliotek 
med många böcker i olika svårighetsgrader och att det krävs skolbibliotekarier som kan 
hjälpa eleverna och ge dem råd att hitta passande böcker. Vidare menar författaren att 
eleverna behöver ha tillgång till böcker även i klassrummet. Detta för att eleverna inte 
ska behöva gå till biblioteket när de behöver byta bok och därmed minska sin möjliga 
lästid. Lundberg och Herrlin (2008) ser annorlunda på saken och menar att eleverna 
visar på ett läsintresse genom att låna hem böcker från biblioteket. Även om det inte är 
någon garanti att eleven läser böckerna de lånar, visar själva handlingen i sig, att 
eleven uppfattar läsning av böcker som något meningsfullt och roligt, poängterar 
Lundberg och Herrlin. Här finns således två synsätt. Det förstnämnda synsättet är att 
eleverna inte behöver stimulans av att kunna välja litteratur, utan hellre att litteraturen 
är lättillgänglig. Det andra synsättet visar att eleven kan stimuleras av den mångfald av 
litteratur som finns i ett bibliotek och känslan av att få välja sin läsning.  
 
Informationstekniken är en faktor som har förändrat förutsättningarna för lärandet 
hävdar Säljö (2000). Detta kan kopplas till Neiburger (2009) som har gjort en 
undersökning om datorspel som läsredskap för biblioteken. Neiburger påstår att böcker 



 

och litteratur inte längre har samma betydelse längre som förr. Detta framställs ofta 
som ett problem vilket Neiburger menar att det inte alls behöver vara. Genom att spela 
datorspel utvecklar barn olika kunskaper och färdigheter som behövs för 
läsutvecklingen. Barnet lär sig att läsa och förstå meddelanden och instruktioner vilket 
gör att det kan lösa uppgifterna. Dessutom kan spelen erbjuda en meningsfull kontext 
vilket gör det enklare att lära sig nya ord och uttryck.  

Elevens förutsättningar  

Det finns flera aspekter som kan påverka elevens läsförståelse och därmed troligen 
intresse för läsning, och det är huruvida eleven läser automatiserat eller inte, anser 
Fridolfsson (2008). Eleven måste hitta en rytm i läsningen och inte läsa om orden i 
texten för många gånger, kunna läsa med rätt satsmelodi, lagom hastighet samt kunna 
anpassa texten genom göra uppehåll. Vidare menar Fridolfsson att eleven har olika 
förutsättningar för att ta sig an en text beroende på erfarenheter, kunskaper och 
förväntningar. Fridolfsson menar att elever som inte reagerar över om de har förstått 
texten eller inte, ägnar sig åt passiv läsning. Om texter innehåller för många nya ord 
som eleven inte förstår, kan eleven uppleva att det svårt att förstå textens innebörd, men 
genom att ställa frågor om texten kan läraren få en uppfattning om elevens 
läsförståelse. Taube (2007:60) tydliggör att ”det finns emellertid elever som förstår 
mycket bra när man talar till dem, men som har uppenbara problem med vad de läser”. 
Taube anser också att en passiv läsare kan ha sin grund i en låg självbild, som kan beror 
på många misslyckanden. Enligt Taube kan ett misslyckande förklaras med att eleven 
mött överkrav i form av för svåra texter, och att avkodningen kan ta så stor del av 
elevens kapacitet att det inte finns kraft kvar till att utveckla effektiva strategier och 
förståelse. Om eleven tolkat sina misslyckanden som bevis för bristande förmåga kan 
det underlätta för eleven om den istället ser sina misslyckanden som brist på 
ansträngning eller användning av fel strategier. En framgång kan då enligt Taube, ses 
som ett resultat av att eleven har ansträngt sig samt använt sig av de rätta strategierna. 
Fridolfsson (2008) tydliggör att en viktig faktor är att eleverna måste få en insikt om att 
de själva är delaktiga i sin läsutveckling och därmed kan påverka läsutvecklingen 
genom att aktivt ägna sig åt läsning. Sammanfattningsvis kan följande faktorer 
betraktas som förutsättningar vid elevens läsutveckling: Att eleven läser automatiserat, 
att eleven har en god läsförståelse, att eleven har ett gott ordförråd, att eleven har en 
god självbild och att eleven görs delaktig i sin egen läsutveckling.  

Lärarkompetensens betydelse  

Ewalds avhandling (2007) Läskulturer- Lärare, elever och litteraturläsning i 
grundskolans mellanår syftar till att belysa den betydelse av skönlitteratur som ges i 
skolans mellanår. Avhandlingen visar att litteraturläsning utgör en begränsad del av 
undervisningen och att den huvudsakligen sker inom svenskämnets ramar. Läsningen 
tjänar framförallt syftet att träna språk- och läsfärdighet, utan tydliga eller planerade 
kopplingar till de övergripande värdegrunds- och demokratifrågor som är mål i 
svenskämnets kursplan. Ewald menar att läsning av gemensamma texter förekommer 
sparsamt, och då huvudsakligen i form av lärarens högläsning. Vid särskilda läsprojekt 
eller läsperioder intensifieras läsningen. Ewalds hävdar att läsningen kan bli 
omfattande, men en fördjupad och reflekterande dialog kring texterna saknas.  
 
 



 

Barnets läsning i hemmiljön 
De förutsättningar som hemmiljön ger är väsentliga eftersom en stor del av lästräningen 
kan ske i hemmet. Här finns olika aspekter att förhålla sig till. Elbro (2004) menar att 
det sociala arvet kan ha en påverkan på elevens läsutveckling, men att eleven inte 
behöver bli en bättre läsare för att föräldrarna har hög utbildningsbakgrund. Det kan 
däremot ha betydelse om föräldrarna har ett läsintresse, eftersom barnen ser hur 
föräldrarna tar till sig böcker och tidningar. Även PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) 
redovisar att faktorer i hemmiljön, så som föräldrarnas utbildning och antalet 
tillgängliga barnböcker har stor betydelse för elevens läsförmåga, läsvana och attityd 
till läsning. Om eleven redan innan den börjat skolan fått en positiv inställning till 
läsningen, visar det ofta på en fortsatt positiv utveckling.  
 
Enligt Taube (2007) har familjer där föräldrarna själva läser regelbundet minskat, likaså 
antalet familjer som äger många barnböcker. På så vis får färre barn uppleva att ha 
läsande människor omkring sig och tillgång till böcker. Tiden används till andra 
aktiviteter. Det är således inte bara andelen starka läsare bland eleverna som minskat, 
utan också andelen elever som har starka läsarförebilder i hemmen. En faktor, som 
Taube belyser, är att det finns föräldrar som har för höga krav på sina barn angående 
deras läsutveckling. Samtidigt finns det föräldrar som har för låga krav på barnens 
läsning. Taube menar genom att etablera en önskvärd kontakt med föräldrarna kan 
läraren skapa ett inflytande i elevens liv. Hon beskriver en undersökning där föräldrarna 
aktivt deltagit i elevernas läsning och som visar på positivt resultat. Många föräldrar har 
både lust och förmåga att hjälpa sina barn vid läsning, men Taube menar att de gärna 
vill ha vägledning av skolan. Svensson (2009) argumenterar för att läraren kan göra en 
stor insats för elevens läsning i hemmiljön genom att diskutera med föräldrarna på 
vilket sätt de kan hjälpa eleven när det har läsning som läxa. 
 
Att läsa högt för barnen är lika betydelsefullt i hemmet som i skolan. Ahlén m.fl. 
(2003) menar att det ger eleverna gemensamma upplevelser och berikar deras 
omvärldsuppfattning. Om texterna vid högläsningen är engagerande leder det till att 
skapa en känsla av trygghet och glädje, men också ge både förklaringar till verkligheten 
och nya kunskaper. Det är angeläget att barnen kan ta till sig upplevelserna på sin egen 
nivå, och på så sätt tillgodogöra sig innehållet. Sammanfattningsvis vad gäller elevers 
läsintresse i skolan kan nämnas vara att det är viktigt att ge mycket utrymme till 
högläsning, att lärarna behöver ges tillfälle till kompetensutveckling och att tillgång till 
specialpedagogiskt stöd finns. En rik bokflora med engagerande texter som ligger på 
elevens egen nivå påverkar också läsintresset. Att läraren diskuterar med föräldrarna på 
vilket sätt de kan hjälpa eleven med läsläxorna underlättar för eleven. Det är också 
viktigt att föräldrarna fortsätter att aktivt engagera sig i barnets läsning även efter att de 
har lärt sig att läsa. Att det i hemmet ges många tillfällen till att läsa, skriva och samtala 
inspirerar också elevens läsintresse.  

Teoretisk utgångspunkt 

I studien tas utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet, som enligt Säljö (2005) 
betonar samspelet mellan individer. Psykologen Lev Semjonovitj Vygotskijs (som 
levde mellan år 1896–1934) teori grundar sig i att människan utvecklas i samspel med 
sin sociala och kulturella omvärld (Kroksmark, 2003). Enligt Vygotskij har individen 
en utvecklingszon, som han kallade för den proximala zonen. Med det menade han, att 



 

individen ska utmanas i en utvecklingsnivå som ligger strax ovanför eller utanför den 
nivå som individen klarar på egen hand och det individen kan utföra tillsammans med 
andra. På så vis blir det lärarens uppgift att utmana barnet kunskapsmässigt, så att 
barnet så småningom kan utföra det som det tidigare inte har kunnat utföra. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet, menar Säljö (2000), att individen inte kan 
undvika att lära sig, men frågan är vad hon lär sig i olika situationer. Vidare menar 
Säljö, att tankar och kommunikation är nära sammankopplade. Genom kommunikation 
med andra människor utvecklas både tanken och förmågan att uttrycka sig. Eftersom 
nya erfarenheter ständigt uppstår, lär sig människan också att agera i olika miljöer. 
 

 Att undervisning föregår lärande är en bild av mänsklig kunskapsbildning som skapats av skolan. 
Men det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa och fysiska 
aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik. Och denna är många gånger 
betydligt mer övertygande än formell undervisning. (Säljö 2000:13)  

 
Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är hur människan använder kulturella 
eller fysiska redskap för att förstå sin omgivning. Denna process pågår både inom 
ramen för formell undervisning, men också i alla andra sammanhang som eleven 
möter.   
 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika 
slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biologiska 
förutsättningar sätter upp. (Säljö 2000:17) 

 
Redskap är antingen fysiska eller intellektuella, men enligt Säljö är det omöjligt att 
bevara en sådan skillnad då redskapen överlappar varandra. Med verktyg menas de 
resurser, intellektuella (språkliga) och fysiska, som används för att förstå omgivningen 
och för att kunna agera i den. Vidare menar Säljö att de fysiska redskapen har 
utvecklats för att individen ska kunna hantera praktiska problem som människan inte 
har förmåga att klara av. Enligt Säljö är redskap ett nyckelbegrepp när det gäller att 
förstå det mänskliga lärandet. Vad gäller elevens läsutveckling kan exempel på verktyg 
vara ett bibliotek med passande litteratur och redskapet kan vara läraren som med sin 
kunskap och erfarenhet tillgodoser och ledsagar eleven rätt i utbudet. Motivet till att vi 
har använt oss av det sociokulturella perspektivet i denna studie är främst att den 
förespråkar betydelsen av det sociala samspelet och att läsning är både en social och 
individuell företeelse som på olika sätt stimuleras i de olika sammanhang där eleven 
finns, i eller utanför skolan och den organiserade undervisningen. Teorin tar vi sedan 
till hjälp när vi analyserar vår data. Genom att relatera till Vygotskij proximala 
utvecklingszon vill vi förstå lärarens betydelse för elevernas läsintresse.  



 

Del 2  Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av studiens metodval. Därefter redogörs för 
urval, genomförande och analys. Avsnittet avslutas med trovärdighet och 
forskningsetik.  

Metodval 
Syftet med studien är att utveckla kunskap om förutsättningar för elevers läsintresse i 
och utanför skolan. I denna studie har kvantitativ och kvalitativ metod kombinerats. 
Intervjun med lärarna gav svar på vilka förutsättningar i skolan som har betydelse för 
elevers läsintresse. Men då lärarna inte kan svara på elevers förutsättningar utanför 
skolan, genomfördes en enkätundersökning om elevernas läsvanor i hemmet.   

Kvantitativ metod 

Enligt Rienecker och Jörgensen (2008) är målsättningen med en kvantitativ metod det 
som kan beskrivas i tal, mängd och storlek. Starrin och Svensson (1994) menar att 
metoder som används inom den kvantitativa studien ska uttryckas i en bestämd 
kvantitet. En passande metod för att samla in denna typ av data är enkät.  
 
En enkät associeras ofta med ett formulär som delas ut och som respondenten sedan 
besvarar utifrån olika variationer av svar; variabler. Strukturerade frågor med fasta 
svarsalternativ används om man i förväg vet vad som ska efterfrågas. Ordningsföljden 
kan vara viktig och det kan vara lämpligt att placera mer konkreta och lättbesvarade 
frågor först och systematiskt arbeta sig fram kring varje delområde som enkäten 
behandlar. 
 
Enkätundersökningen i denna studie består av två olika enkätformulär. Den ena enkäten 
besvaras av de elever som tycker om att läsa (bilaga A) och innehåller åtta frågor varav 
sex frågor med fasta svarsalternativ och två frågor med öppna svarsalternativ. En av 
frågorna med fast svarsalternativ har även en följdfråga med öppet svarsalternativ, 
beroende på svaret på den fasta frågan. Enkäten för elever som inte tycker om att läsa 
(bilaga B) innehåller åtta frågor varav sex frågor med fast svarsalternativ och två frågor 
med öppna svarsalternativ. En av frågorna med fast svarsalternativ har även två 
följdfrågor med fast svarsalternativ och en följdfråga med öppet svarsalternativ. De 
fasta svarsalternativen besvaras med sällan, ibland eller ofta. I studien avses sällan 
betyda detsamma som inte ofta, ibland betyder emellanåt, och ofta avses som flitigt.  

Kvalitativ metod 

Enligt Rienecker och Jörgensen (2008) är målsättningen med en kvalitativ metod att 
undersöka särskilda kvaliteter och egenskaper hos ett fenomen. Patel och Davidsson 
(2003) beskriver att både enkäter och intervjuer bygger på frågor, men att en kvalitativ 



 

intervju grundar sig på att undersöka hur någon uppfattar och upplever något, samt att 
få fram beskrivningar och förståelse. Som stöd vid utformandet av intervjufrågorna 
rörande elevers läsvanor utanför skolan användes elevernas svar från 
enkätundersökningen. Intervjufrågorna innehöll sex fasta frågor som strukturerades 
efter kategorierna skolan och hemmet.  Intervjumetoden som använts benämns som en 
strukturerad intervju, där enligt Stukát (2005) intervjuaren använder sig utav ett 
fastställt intervjuschema. Frågorna, dess formuleringar och ordningsföljden på dessa är 
desamma vid båda intervjuerna.  

Urval 
Enligt kursplanen för Svenska i grundskolan (Skolverket, 2000) ska eleverna i slutet 
årskurs 3 kunna läsa bekanta och elevnära texter. Då vår studie avser att undersöka 
elevers läsvanor valdes två klasser i årskurs 4 ut. I dessa klasser utgick vi ifrån att alla 
elever hade lärt sig att läsa och nu arbetade med att vidareutveckla sitt läsande. Hade 
datainsamlingen gjorts i tidigare klasser hade fokus troligtvis hamnat på elevernas 
läsinlärning. Skolan som undersökningen genomfördes i ligger i mellersta Sverige och 
är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan som har cirka 
400 elever har ett skolbibliotek. Tidigare har skolan besökts av en biblioteksbuss. Men 
då skolan anses ha fått tillräckligt många böcker i sitt bestånd har bussen slutat serva 
skolan med litteratur. På grund av platsbrist på skolan används det obemannade 
skolbiblioteket ibland som klassrum, vilket har orsakat att klasserna endast får tillgång 
till biblioteket en gång per vecka.  

Klassen Asken 

Klassen som i studien kallas för Asken består av 29 elever, och där arbetar läraren 
Anette som övertog klassen när de började årskurs 3. I klassen arbetar även en annan 
lärare. Denne lärare ingår inte i studien då läraren inte undervisar eleverna i svenska. 

Klassen Björken 

I den andra klassen, som i studien kallas för Björken, arbetar läraren Berit. Hon har 
arbetat med klassen sedan årskurs 1. Klassen bestod från början av 13 elever, men i 
början av årskurs 4 tillkom nio elever till klassen på grund av omorganisation.  
 
Relevant information för studiens resultat är att den aktuella skolan har genomgått en 
större omorganisation då en skola i närheten lagts ner, och eleverna har flyttats över till 
skolan, på vilken studiens gjorts. Följden har blivit att elevantalet i skolan har ökat, att 
fler lärare har tillkommit samt att det har blivit nya klasskonstellationer den aktuella 
terminen. Även om de båda lärarna Anette och Berit har samma kursplan att arbeta 
efter har de inte samma förutsättningar vid terminens start. Anette övertog hela sin 
klass vid början av årskurs 3, vilket gör att hon har arbetat tillsammans med sina elever 
i nästan två år och känner därmed till deras läsvanor. Berit har helt andra 
förutsättningar. Hennes klass har slagits samman med en annan klass denna termin. 
Detta medför att hon inte har så stor kännedom om de nya eleverna och deras 
kunskapsnivå i läsning.  



 

Genomförande 
Skolan och lärarna kontaktades och informerades om studien och tillfrågades om att 
medverka. Efter att lärarna gett sitt godkännande att delta i studien skrevs ett 
informationsbrev till både lärarna (bilaga C) och elevernas vårdnadshavare (bilaga D) 
för att fråga om tillstånd för elevernas deltagande. Enkäten utformades så att eleverna 
fick välja vilken sida de ville besvara, beroende på om de tycker om att läsa eller inte. 
Vi ville ha svar på elevernas läsvanor både i och utanför skolan, dels för de elever som 
tycker om att läsa men även för de som inte tycker om att läsa. Enkäterna skulle inte 
innehålla många frågor, de skulle omfatta elevernas läsvanor både i skolan och i 
hemmet. För att kontrollera att enkäten fungerade och att eventuella missförstånd var 
minimerade gjordes en pilotundersökning med tre barn i åldrarna 10 och 11 år. Dessa 
elever ingår inte i de aktuella klasserna.  Bell (2006) menar att en pilotundersökning 
kan göras av kamrater eller familj, vilket har tillämpats i denna studie. Utifrån 
pilotundersökningens resultat fick några frågor i enkäten justeras då de behövde 
förtydligas. Exempel på ändringar som gjordes: Fråga nummer åtta i enkäten som 
riktade sig till de elever som tyckte om att läsa, var från början utformad på följande 
sätt: Vad tror du skulle kunna få någon annan intresserad av att läsa på fritiden? Den 
ändrades efter pilotundersökningen till: Skriv ett förslag på vad du tror skulle kunna få 
någon annan intresserad av att läsa på fritiden? Fråga nummer sex i enkäten som 
riktade sig till de elever som inte tyckte om att läsa, var från början utformad på 
följande sätt: Varför tror du att det är bra att kunna läsa? Den ändrades efter 
pilotundersökningen till. Skriv varför du tror att det är bra att kunna läsa? Ändringarna 
gjordes eftersom frågorna besvarades med jag vet inte eller inte besvaras alls. Efter 
ändringarna utformades enkäten, som lärarna godkände. För att de båda klasserna 
skulle få samma förutsättningar bestämdes i förväg hur enkäten skulle presenteras för 
eleverna i respektive klass. Undersökningen utfördes under en förmiddag och studiens 
två författare deltog i var sin klass. Vid undersökningen fick eleverna tillfälle att ställa 
frågor om det var något som var oklart med enkäten. Eleverna ställde inga frågor.    
 
I samband med enkätundersökningen genomfördes även en miljöobservation av 
klassrummet och skolbiblioteket. Vid besöket i Berits klassrum uppmärksammades att 
några elever tog fram reklamblad respektive dagstidning för att läsa, medan de andra 
eleverna läste i sina böcker allteftersom de blev färdiga med enkätundersökningen. 
Förutom tidningar och reklamblad fanns det även tillgång till böcker i klassrummet. 
Vid besöket i Anettes klassrum uppmärksammades att böcker stod uppradade på 
fönsterbrädan. Under tiden som enkätundersökningen pågick fick eleverna i klassen 
ägna sig åt tystläsning i väntan på att de andra eleverna ska bli färdiga. En av eleverna 
valde att ta med sin bok för att sätta sig i en mindre soffa i klassrummet för att läsa. 
Skolbibliotekets storlek är ungefär 50-60 m2. Det ligger strategiskt centralt i 
skolbyggnaden, men kan avskiljas från övriga rum genom att stänga en dörr. 
Biblioteket är ljust, tack vare fönstren i rummet. Det finns soffa, bord och stolar samt 
bokhyllor som inbjuder till läsning.  

Genomförande av intervju  

Lärarna intervjuades en åt gången. Gruppintervju valdes bort därför att lärarnas 
intervjusvar inte skulle kunna påverkas av kollegans svar. På grund av risken att de 



 

skulle diskutera frågorna i förhand, fick de inte tillgång till dem innan intervjutillfället. 
Vid intervjuns inledning samtalades det allmänt om läsutvecklingen. Stukát (2005) 
menar att en övergripande fråga om ämnet kan fungera som uppvärmning inför mer 
kritiska frågor under intervjun. De båda intervjuerna bandades med hjälp av 
mobiltelefoner, och för att säkerställa att de fungerade kontrollerades 
mobiltelefoninspelningen. Vid intervjutillfällena, som utfördes i respektive lärares 
klassrum, deltog läraren och en av oss som intervjuade dem. Det ställdes sex identiska 
huvudfrågor till varje lärare. Beroende av svar tillkom ytterligare följdfrågor för att 
klargöra aspekter i deras uttalanden. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter.  
 
När den ena intervjun var slut uppstod dock ett misstag i handhavande av den bandade 
inspelningen. Intervjun fanns då inte längre bandad på mobiltelefonen. Då lärarens 
lektion började omedelbart efteråt kunde inte en sammanfattning göras tillsammans 
med läraren direkt på plats. Med de sex huvudfrågorna som utgångspunkt 
sammanfattades därför intervjun utan lärarens närvaro. Den andra intervjun 
transkriberades direkt efteråt och därefter analyserades de båda intervjuerna.  

Analys 
I följande avsnitt redovisas analysen. Först redogörs för analys av enkätundersökningen 
och vad som blev synligt. Därefter följer en analys av intervjuerna med lärarna. Patel 
och Davidsson (2003) beskriver hur ett tillvägagångssätt i en kvantitativ analys kan se 
ut. Den deskriptiva statistiken används för att med siffror ge en beskrivning av det 
insamlade materialet och belysa forskningsproblemet. Den egenskap som studeras i en 
kvantitativ studie är alltid en variabel och som kan ha olika egenskaper. Det första som 
görs för att bearbeta ett statistiskt material är att ordna mätvärdena i frekvenstabeller. 
När materialet är ordnat i en frekvenstabell blir det tydligare att läsa hur fördelningen i 
variabeln ser ut. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få fram en djupare 
kunskap än den som kommer fram vid användning av en kvantitativ undersökning. Det 
är vanligt, menar Patel och Davidsson, att skriva ner i text det som framkommit vid 
inspelning av en intervju. Tillvägagångssättet vid en kvalitativ bearbetning är att 
materialet granskas upprepade gånger för att mönster ska synliggöras. Därefter kan 
materialet delas upp och svaren sorteras i kategorier.  

Bortfall av enkäter 

För att få reda på elevernas läsvanor i och utanför skolan, gjordes en 
enkätundersökning, som därefter även gav stöd åt att förstå lärarnas agerande i skolan. 
Av 52 tillfrågade elevers vårdnadshavare var det 41 som gav medgivande om att deras 
barn skulle få delta i studien. Det blev utav dessa ett bortfall på två elever som varav en 
elev blev sjuk och en elev inte ville delta när undersökningen väl skulle genomföras, 
vilket respekterades eftersom det var frivilligt. Det var 35 elever som valde att svar på 
enkäten för dem som tycker om att läsa, och fyra elever som svarade på enkäten för 
dem som inte tycker om att läsa.  



 

Analys av enkäter 

Vid sammanställningen kategoriserades enkätsvaren i två grupper; en för de som tycker 
om att läsa respektive en för dem som inte tycker om att läsa. I analysens första skede 
blev det synligt att en stor majoritet av eleverna anger att de tycker om att läsa. Efter att 
enkätsvaren ordnats utifrån kategorierna elevens läsning i skolan och i hemmet, gjordes 
en frekvenstabell för att synliggöra elevernas läsvanor.  

Analys av intervjuer    

För att få svar på syftet, att utveckla kunskap om hur elevers läsintresse kommer till 
utryck i och utan för skolan, gjordes intervjuer med lärarna. När det insamlade 
materialet skulle analyseras började intervjuerna renskrivas. För att inte gå miste om 
något betydelsefullt lästes transkriberingen igenom av oss båda. Transkriberingen 
jämfördes också med den inspelade intervjun. För att upptäcka likheter och skillnader 
användes färgade överstrykningspennor Materialet kategoriserades efter elevens 
läsvanor i skolan och i hemmet samt lärarens arbetssätt. Efter att ha läst igenom 
materialet upprepade gånger började mönster synas, om vilka faktorer som har 
betydelse för elevernas läsintresse. Citaten och referaten från den icke bandade 
intervjun valdes ut genom att sortera ut de meningar som var relevant för den aktuella 
intervjufrågan. Frågorna vi sökte svar på var hur väl det sociala samspelt mellan eleven 
och lärare synliggörs. Hur väl känner läraren sin elev, och hur kan läraren bistå med 
relevant information, litteratur och kunskap för att eleven ska kunna utvecklas på sin 
egen nivå och i sin egen takt 

Trovärdighet 
Enligt Bell (2006) måste alltid den information som samlats in, granskas kritiskt för att 
avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Det är viktigt att forskare mäter det 
som avses att mätas i en undersökning. Stukàt (2005) menar att man med validitet 
(giltighet) visar på hur ett mätinstrument mäter det man avser att mäta.  
 
I en kvalitativ undersökning uttrycker Stukát (2005) är reliabiliteten beroende av hur 
intervjuaren uppfattar informantens svar. Med reliabilitet menas hur bra 
mätinstrumentet är på att mäta. Vidare menar Stukát att det finns faktorer som kan vara 
avgörande för vilka svar informanten ger. Exempel på sådana faktorer kan vara humör 
vid intervjutillfället, vilken situation informanten befinner sig i eller om den upplever 
det besvärande att bli intervjuad och samtidigt inspelad. Vi anser att det finns en 
tillförlitlighet i materialet av den orsaken att inför intervjutillfället fick var och en av 
lärarna bestämma tid och plats. Intervjuerna ägde rum enskilt med anledning av att 
lärarna inte skulle behöva känna sig påverkade av varandras åsikter. Då lärarna också 
var medvetna om sin anonymitet i deltagandet av intervjuerna påverkade det troligen 
också trovärdigheten i deras intervjusvar. Det fanns heller inte någon avsikt att påverka 
lärarna i deras svar vid intervjutillfället. För att stärka tillförlitligheten vid den intervju 
som av misstag inte spelades in, fick läraren korrekturläsa en sammanfattning samma 
dag och godkänna att sammanfattningen stämde med vad som framkommit vid 
intervjun. 



 

I en kvantitativ undersökning menar Stukát (2005) att det är viktigt att själva 
mätinstrumentet är utformat på ett sådant sätt att undersökningen skulle kunna göras 
om av en annan person och trots det få samma resultat. För att åstadkomma en god 
reliabilitet prövades enkäten först på andra elever, innan den justerades och 
undersökningsgruppen fick ta del av den. Tillfället för enkätundersökningen börjades 
med en gemensam genomgång av enkätens utförande och om eleverna hade några 
frågor. De fick även tillfälle att fråga under tiden de svarade på frågorna. När eleverna 
lämnade tillbaka enkäten, kontrollerades att alla frågor var besvarade vilket var en 
förutsättning för att underlaget till studien inte skulle bli snedvridet.  
 
Generaliserbarhet kan användas enligt Stukát (2005) som ett resonemang om vem 
resultatet gäller för. I vår studie gör vi inga anspråk på generalisering eftersom studien 
är så begränsad då den endast utgår ifrån två klasser på samma skola.  

Forskningsetik 
Studien har följt Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer som innehåller 
fyra allmänna krav. 
 
Informationskravet innebär att respondenterna informeras om studiens syfte samt att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Utifrån 
informationskravet skrevs ett informationsbrev som delades ut till lärarna där vi 
presenterade oss och berättade om vår studie.  
 
Samtyckekravet innebär att de som deltar i undersökningen själva ska bestämma över 
sin medverkan och att de ska kunna avbryta sin medverkan. Kravet uppfylldes genom 
att ett informationsbrev delades ut, även till samtliga elevers vårdnadshavare där en 
presentation av oss och vår studie följde med, men också att deras samtycke behövdes 
för att eleven skulle få delta i undersökningen. Eleverna fick inget informationsbrev där 
de kunde ge sitt samtycke. Detta eftersom de vid utdelningen av enkäten hade möjlighet 
att neka till medverkan, då det var frivilligt att delta.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att ta hänsyn till deltagarnas anonymitet och att 
personuppgifter förvaras så att utomstående inte kan ta del av dem. Utifrån 
konfidentialitetskravet nämns lärarna och deras klasser vid fiktiva namn då 
personuppgifter inte samlades in. Lärarna informerades om sin anonymitet och att all 
information skulle komma att behandlas konfidentiellt samt att de skulle få möjlighet 
att godkänna en utskrift av intervjun innan resultatet publiceras. Vårdnadshavarna 
informerades om att enkäten skulle besvaras anonymt av eleven samt att den skulle 
behandlas konfidentiellt. Valet av att ha två olika enkäter beror på att de riktar sig till 
dem som identifierar sig som tycker om respektive inte tycker om att läsa. För att 
undvika att någon elev skulle känna sig utpekad valdes att använda ett pappersark där 
frågor till elever som tycker om att läsa fanns på ena sidan, medan frågor till dem som 
inte tycker om att läsa fanns på andra sidan. På så vis fick alla elever tillgång till samma 
frågor utan att behöva visa vilken sida de besvarade. 
 



 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast får användas till forskningsändamål. 
Kravet uppfylldes genom informationsbrevet som lärarna fått där det framgår att om det 
skulle bli aktuellt med en vidare spridning ska de godkänna det i den mån deras åsikter 
och uttalanden refereras.  



 

Del 3 Resultat 

I resultatdelen beskrivs vilka förutsättningar i och utanför skolan som några lärare 
menar har betydelse för elevers läsintresse. Med fysiska redskap avses i studien de 
resurser som finns att tillgå, i och utanför skolan. Med intellektuella redskap avses i 
studien det språkliga och mentala hjälpmedel som kan användas för att tillvara på de 
fysiska redskapen. Genom att de fysiska och intellektuella redskapen bidrar till 
läsintresset ger det förutsättning för elevers läsutveckling.  

Redskap för läsintresset i hemmet 
I detta avsnitt redovisas elevers intresse för läsning i hemmet genom elevenkätens 
frågor och svar.  Därefter följer en summering av elevernas läsvanor.  

Omfattning av elevers intresse för läsning  

Nedan följer en summering av de svar som eleverna gav i enkäten, följt av en 
sammanfattning. Vi väljer att först sammanställa svaren från de elever som gillar att 
läsa, för att därefter sammanställa svaren från dem som inte gillar att läsa. Totalt deltog 
39 antal elever i enkätundersökningen. Det kommer även att tydliggöras skillnader 
mellan de elever som tycker om att läsa och de fyra elever som inte tycker om att läsa.  
 
Det var totalt 35 elever av 39 som tyckte om att läsa. Det visade sig att majoriteten 
(89%=14+17st. elever) beskriver att de läser varje dag eller någon gång varje vecka. 
Detta får anses som kontinuerligt. Böckerna som de läser lånas ibland eller oftast från 
biblioteket (74%=19+7 elever) och de får oftast bestämma själv vad de vill låna för 
böcker (97%=34 elever). De böcker som eleverna helst väljer att läsa är kapitelböcker 
(77%=26 elever), och att det mestadels är spännande och roligt att läsa (77%=17+10 
elever). Det visar sig att de flesta eleverna (77%=27 elever) har många böcker på sitt 
rum, men att det är sällan eller ibland som någon vuxen läser för dem på fritiden 
(100%=20+15 elever).    
 
De barn som gillar att läsa skriver att ”man lär sig mycket när man läser” (Erik). Anna 
uttrycker att läsning är grunden till att förstå skolarbetet: ”För annars kan man inte 
förstå matteuppgifter”, skriver hon. Ett sätt att få någon annan att vilja läsa på fritiden 
uttrycker Edwin kan vara att ”säga att den boken är jättebra den ska du läsa”. Moa 
uppger att ”man lär sig mer om man läser varje dag” vilket visar att en medvetenhet om 
att regelbunden läsning utökar kunskapsområdet inom olika ämnen.    
 
Det är totalt 4 elever av 39 som uppger att de inte tycker om att läsa. Det visar sig att 
samtliga elever (100%=4st elever) har tillgång till böcker på sitt rum men också att det 
är sällan eller ibland (75%=2+1 elever) som någon vuxen läser för dem på fritiden. Att 
eleverna inte tycker om att läsa kan bero på att de uppger att det är svårt att komma 
igång och tar lång tid att läsa (100%=3+1st elever). På frågan om de lånar böcker på 



 

skolbiblioteket uppgavs att de lånade sällan eller ibland (75%=2+1elever), däremot 
visar det sig att eleverna ibland eller ofta (75%=2+1 elever) läser böckerna som de lånat 
med sig hem. Samtliga av eleverna (100%=4 elever) uppger att de får själva bestämma 
över vilka böcker som de vill låna med sig från skolbiblioteket. En elev motiverar sitt 
svar med att ”jag vill inte det, lånar hellre från stadsbiblioteket”. Om eleverna ändå 
väljer samtliga (100%=2+2 elever) att läsa något på fritiden så väljer de att läsa böcker 
med text och få bilder eller serietidningar.  
 
De elever som inte tycker om att läsa visar ändå att de förstår vikten av att kunna läsa. 
Axel uppger ”för att det ska gå bra i skolan”. När Gabriel visar att man behöver kunna 
läsa för att klara sig i samhället då han uppger att ”När man är stor ska man kunna läsa 
räkningar och kontrakt”. För att få de elever som inte tycker om att läsa, till att tycka 
det är roligare att läsa uppges att man kan ”åka oftare till biblioteket och låna mer 
böcker” (Filip). Ett annat alternativ som Fritiof uppger är att man kan ”få roligare 
böcker av mamma och pappa”. På frågan vad skolan ska göra för att de ska tycka att det 
är roligare att läsa svarar Fritiof att ”jag tycker att det ska bli roligare böcker” medan 
Axel tycker att ”de kan ta fram några böcker och man får välja vilken man gillar bäst”. 

Summering av elevernas läsvanor i studien 

Enkätundersökningen visar att en stor majoritet, 35 av totalt 39 elever (90%), av 
eleverna anger att de tycker om att läsa på fritiden. Av de elever som tycker om att läsa, 
uppger de flesta elever att de har många böcker på sitt rum. De uppger också att de 
tycker det är spännande att läsa och läser minst varje vecka och då helst i kapitelböcker. 
Av enkäten framgår också att det är bara ibland som eleverna lånar böcker på 
skolbiblioteket för att ta med hem och läsa, men att det är ofta eleverna själva som 
bestämmer över vad de vill låna. Eleverna menar också att de kan motivera varandra till 
att vilja läsa på fritiden genom att tipsa om bra böcker.  
 
De 4 eleverna av totalt 39 elever (10%) som inte tycker om att läsa, uppger samtliga att 
de har tillgång till böcker på sitt rum. Däremot uppger de också att de vill ha tillgång 
till andra och roligare böcker. De elever som inte tycker om att läsa uppger att det är 
svårt att komma igång med att läsa.  Ett annat skäl är att de tycker läsningen tar lång 
tid. Vidare ger de uttryck för att om de hade för avsikt att läsa något på fritiden skulle 
det i så fall vara en bok med text och bilder i, eller en serietidning. Eftersom det är 
frivilligt för eleverna att låna med sig böcker hem från skolbiblioteket, väljer de som 
inte tycker om att läsa, att inte göra det särskilt ofta. Eleverna uppger också att om, de 
skulle ta med böcker hem från skolbiblioteket finns möjligheten att de läser dem. 
Eleverna visar också att de förstår varför det är bra att kunna läsa. 

Redskap för läsintresset i skolan 
I detta avsnitt redogörs för redskap för läsintresset i skolan. I resultatet ingår en 
miljöbeskrivning av skol- och klassrumsbibliotek samt information om 
klassammansättning. Därefter följer en redovisning av lärarintervjuer om deras elevers 
läsvanor. Resultatdelen avslutas med att redogöra för vilka fysiska och intellektuella 
redskap som stimulerar elevers läsintresse i skolan och i hemmet.  



 

Miljöbeskrivning  

Tidigare hade skolan besök av en bokbuss som kom varannan vecka, men efter att 
ledningen beslutat att satsa på att köpa in böcker har skolan öppnat ett skolbibliotek. Då 
skolan nyligen har genomgått en omorganisation och fler klasser har tillkommit, har 
skolan dessutom blivit trångbodd. Detta har resulterat i att bibliotekslokalen fått 
användas som grupp- och klassrum. Av den orsaken har varje klass tillgång till att 
besöka biblioteket en gång i veckan, på schemalagd tid. Varje år får skolan besök av en 
bibliotekarie från det kommunala stadsbiblioteket som tipsar både lärare och elever om 
böcker, och hur man kan arbeta med böcker och dess innehåll. Bibliotekariebesöket är 
ett uppskattat besök av både lärare och elever. Även om klassernas tillgång till 
skolbiblioteket är den samma, ser förutsättningar annorlunda ut vid biblioteksbesöket 
för eleverna i respektive klass. När Anettes klass besöker skolbiblioteket sker det oftast 
i halvklass, och att eleverna får tillgång till en nyanställd fritidspersonal vid 
skolbiblioteksbesöket. Följden blir att eleverna på så viss kan få hjälp med att hitta en 
passande bok om önskar. Anette ger uttryck för att trots att eleverna har stöd vid 
biblioteksbesöket väljer de svårlästa böcker.  
 
I och med förutsättningar som gör att varje klass har tillgång till biblioteket en gång i 
veckan, har lärarna i undersökningen sett till att eleverna har tillgång till ytterligare 
böcker inne i respektive klassrum. Även om båda klassrummen upplevs trånga i 
förhållande till antalet elever i klassen, syns det att läsningen har en betydande plats i 
klassrummen. I ett av klassrummen finns det en soffa som eleverna kan sätta sig 
bekvämt i för att läsa.  

Klassammansättning 

Vid samtal med lärarna, dock inte i samband med intervjun, framkommer information 
om att de två klassernas sammansättning, som gör att man får en förståelse för lärarnas 
intervjusvar. Beträffande klassernas sammansättning, visar det sig att lärarna arbetar 
utifrån olika förutsättningar. Läraren Anette, har inte arbetat med klassens 29 elever 
från årskurs 1 utan, övertog klassen i årskurs 2. Anette uppger att hon inte tidigare haft 
en klass som varit så duktiga på att läsa som den klass hon har nu, vilket kan förutsätta 
att eleverna tidigare fått en god början på sin läsinlärning. Vid tiden för studien hade 
Anette arbetat tillsammans med sina elever i två år och hade då hunnit sätta sig in i 
elevernas läsvanor. Angående läraren Berits klass bestod den från början av 14 elever, 
som Berit arbetat tillsammans med sedan årskurs 1. Det betyder att hon har varit med 
om de 14 elevernas läsinlärning och läsutveckling från början. Däremot tillkom det nio 
elever till klassen vid starten av den nuvarande höstterminen, på grund av 
omorganisation. Detta gör att Berits förutsättningar för att känna till samtliga elevers 
läsvanor, har ändrats denna termin. Till skillnad från läraren Anette har Berit inte så 
stor insikt om de nya elevernas läsvanor och intresse för läsning ännu.  
 

Lärarintervjuer om deras elevers läsvanor  

Intervjuerna redovisas här genom att ta utgångspunkt i de frågor som ställdes och de 
centrala aspekter som synliggöra i respektive fråga. 
 
 



 

Vilka möjligheter erbjuder skolan för elevers läsintresse? 
 
Anette: ”Ja här går ju alla klasser till skolbiblioteket varje vecka och vi har ett ganska 
bra skolbibliotek. Bokbussen slutade åka till oss eftersom de tyckte att vi hade ett 
ganska bra bibliotek på skolan. Våra chefer prioriterar vårt skolbibliotek fast även om 
skolan inte har fått lika mycket pengar så har de prioriterat att böcker är viktiga. Och 
sen så oftast är man halvklass och då har jag hjälp av en nyanställd fritidspersonal som 
har ett läsintresse … som finns tillhands för eleverna när de är i skolbiblioteket också 
… För att ha böckerna i klassrummet och inte bara i biblioteket tror jag mycket på. Jag 
brukar låna bokbackar från biblioteket och ha i klassrummet för då kan de se aha 
kompisen sitter och läser den här boken och skrattar och kan se i veckor att kompisen 
tycker att det här är en bra bok… Läsutvecklingen är ju inte bara de här med att sitta 
och läsa tyst i sin bok utan det handlar ju om hur man gör kring böckerna också”. 
 
Berit berättar att: Klassen är med i ett riksomfattande läsprojekt, där det bland annat 
ingår en tidningsprenumeration. Vem som helst av eleverna kan ta en tidning att läsa 
istället för att läsa en bok. Även om många av eleverna helst väljer att läsa sporten 
anser Berit att det är positivt att eleverna möter olika sorters texter. Detta beroende på 
att de kommer att arbeta med andra texter senare under terminen. Skolan har ett 
obemannat bibliotek som eleverna i klassen har tillgång till på en utsatt tid en gång i 
veckan. Eftersom skolbiblioteket är obemannat menar läraren att om eleverna 
exempelvis ville ha hjälp med att hitta en bok kunde det vara svårt att finnas tillhands 
eftersom hon inte kan befinna sig både i klassrummet och i biblioteket samtidigt. En 
gång om året besöks, i första hand, årskurs 2 och 4 av en bibliotekarie från 
stadsbiblioteket som berättar, inspirerar och ger tips på ungdomsböcker samt hur man 
kan arbeta med böckers innehåll. Besöket brukar vara ett uppskattat inslag av både 
elever och lärare avslutar Berit. 
 
Skolledningen har satsat på ett skolbibliotek, men på grund av omorganisation har 
skolans bibliotek även fått användas till klassrum. Följden har blivit att eleverna endast 
har tillgång till skolbiblioteket en gång i veckan och då på utsatt tid. Vid besök i 
skolbiblioteket ser det olika ut för klasserna. I den ena klassen besöker eleverna 
skolbiblioteket i halvklass men också tillsammans med en fritidspedagog. Medan i den 
andra klassen får eleverna besöka skolbiblioteket på egen hand, vilket läraren kan 
uppleva som svårt att finnas tillhands om eleverna behöver hjälp. Lärarna visar att de 
arbetar med läsutvecklingen på ett medvetet sätt och använder sig av 
klassrumsbibliotek för att eleverna inte ska sakna något att läsa. Det är ett uppskattat 
inslag när skolan får besök av en bibliotekarie från stadsbiblioteket som ger både lärare 
och elever tips på hur de kan arbeta med böcker och läsning. 
 
 
Hur uppmuntrar du eleverna att läsa utanför skolan? 
Anette: ”Att hitta böcker till eleverna måste man jobba med. Sen har vi läsprojekt under 
terminen då är det som är läxan. Det är då jag ser till att vi har mycket böcker i 
klassrummet. Då kan böckerna behövas bytas mycket. Läsprojekt innebär att de 
kommer igång med läsningen det blir som skjuts på väg för dem som tycker det går 
trögt att läsa. Då skapas ju ett större intresse för läsningen just då…det blir mer aktivt 
med läsningen just då … det är betydelsefullt att eleverna själva får bestämma över 



 

vilka böcker de vill låna, eftersom det är viktigt att eleven läser något som intresserar 
den”. 
 
Berit berättar att: Genom att ha ett läsprojekt under terminen där eleverna får ta med sig 
en bok hem för att läsa och sedan låta en förälder kommentera hur läsningen gått, är ett 
bra sätt att involvera föräldrarna i sitt barns läsning. Det är även ett sätt att få eleven till 
att upptäcka läsning på fritiden menar hon.   
 
När eleverna arbetar med läsning som hemläxa, vilket görs periodvis under terminen 
intensifieras läsningen. Då är det viktigt att det finns gott om böcker i klassrummet så 
att eleverna kan få tillgång till att byta när de behöver. Eftersom eleverna själva 
bestämmer vilka böcker de vill läsa, är det av vikt att det finns böcker som kan vara 
passande för eleverna och fånga deras intresse. Förutom läsning som hemläxa, är det ett 
sätt att få eleverna till att upptäcka läsning utanför skolan, och ett sätt att involvera 
föräldrarna elevens läsutveckling. 
 
 
Berätta om, och hur, du känner till elevernas läsvanor utanför skolan? 
 
Anette ”Ja man pratar med barnen om det. Man försöker med jämna mellanrum att dels 
prata om deras läsning om vad de läser hemma. Jag ska ju också kunna hjälpa dem att 
hitta bra böcker här och även tipsa dem för det kan ju komma föräldrar och säga att det 
är så svårt att hitta böcker och så där och då måste man ju ha en viss kännedom om 
vilka böcker eleverna tycker om och som är på en lagom nivå på dem också både 
innehållsmässigt och lästekniskt. Annars blir det ju inte bra det pratar man ju med 
eleverna om liksom och så kan det ju vara aha tror jag passar dig…Jag har märkt för 
tillfälligt att eleverna vill ta tjocka, svåra böcker när de går till biblioteket … Man ska 
inte läsa böcker som är för lätta men samtidigt ska man inte låta dom läsa försvåra … 
Jag tror att det hämmar deras läsning, att de tappar intresset … detta ska vi jobba med”.  
 
Berit berättar att: Eleverna brukar gärna berätta om och vad de läser, men också om 
någon vuxen läser för dem, vilket ger en översikt över deras läsvanor på fritiden. Det 
poängteras att det är av stor vikt att föräldrarna läser för sina barn, inte bara när de är 
små utan även när de blir äldre.  
 
Genom att föra en dialog med eleverna, om de läser på fritiden och vad de i så fall 
läser, kan läraren få en bild av elevernas läsvanor utanför skolan. Det är även ett sätt att 
få reda på vad eleven är intresserad av, för att sedan kunna hjälpa dem att hitta passande 
böcker.  
 
 
Hur ser du på högläsningens/tystläsningens betydelse för elevernas läsintresse? 
 
Anette: ”Högläsningen är ju liksom det kollektiva deltagandet i en bok liksom det är ju 
också viktigt på något vis… Att läsa högt för klassen har vi ju när vi äter frukt det gör 
vi ju varje dag … Då läser den vuxna… ibland har man en rolig bok och ibland något 
som är angeläget som man behöver ta upp… Att man läser högt tillsammans att man 
alltid har en bok på gång… och den är jätteviktig högläsningen hemma också att inte 



 

föräldrarna slutar att läsa för föräldrarna när de börjar skolan… Ambitionen är att läsa 
lite varje dag…men just nu har vi inte fått ihop det … här har vi lådbok … ja det tycker 
de jättemycket om … det är då det är som tystast och lugnast”.  
 
Berit berättar att: Det betonas att högläsning är en viktig del i elevens läsutveckling 
men den här terminen har klassen inte haft någon högläsning berättar Berit. Däremot är 
det schemalagt 25 minuter varje dag i veckan för tyst läsning. Eleverna väljer själva vad 
de vill läsa och har de inte tillgång till skolbiblioteket finns det alltid några böcker i 
klassrummet om de önskar byta bok. Eleverna kan även läsa någon dagstidning om de 
vill. Enligt Berit finns det för få böcker som är anpassade till pojkar i 10-årsåldern. 
Serierna om fotbollsböckerna är ofta för lättlästa medan hockeyböckerna många gånger 
är svårlästa. Att läsa sportböcker är det inte alla pojkar som är intresserade av och de 
ledsnar snart på böckerna om Harry Potter, Dalslandsdeckarna, Bert och Sune. Det är 
flera som delar samma tanke och läraren har även påtalat detta dilemma vid exempelvis 
bokmässor ”hade jag tid skulle jag själv skriva en ” säger Berit. 
 
Det framgår att både högläsning och tystläsning har en betydande plats för elevernas 
läsintresse, även om klasserna arbetar olika med det för tillfället. Vid högläsning är det 
betydelsefullt att eleverna själva får välja vilka böcker de vill läsa. Om de vill får de 
även välja att läsa en tidning som ett komplement till en bok. Det viktigaste är inte vad 
de läser, utan att de läser.    
 
 
Enkätundersökningen visar att de 4 elever som inte tycker om att läsa gärna ville ha 
tips på böcker för att komma i gång med läsningen och allra helst att någon ger dem 
böcker att läsa? Hur skulle du arbeta utifrån detta?  
 
Anette: ”Jag tycker inte det spelar någon roll på vilket sätt man får in litteraturen … är 
man inte riktigt lika bra läsare är det ju trögare att komma in i en nya boken och fatta 
sammanhanget, och att läsa serier då som att läsa Sune, och då har man själva ramen 
för boken och har då en viss förförståelse om boken och att boken handlar om dessa 
vissa personer… Det inte är helt fel att titta på film och sedan läsa boken, det fungerar 
också bra… ja men låna ljudböcker på bokbussen eller biblioteket.. Att man lyssnar 
absolut tillexempel… lyssna på ett kapitel och läser nästa själv och så vidare”. 
 
Berit: Eleverna arbetar med att skriva bokrecension som eleverna sätter i en gemensam 
pärm som står lättillgänglig för alla i klassrummet. När eleverna behöver tips och 
inspiration för att läsa en bok läser de igenom varandras recensioner. På så sätt tipsar 
eleverna i klassen varandra om vilka böcker som kan vara intressanta att läsa. Berit gav 
uttryck för att vissa elever vill och behöver ha någon som ”handgripligen räcker över en 
bok och säger att den är bra”. Men samtidigt kan det också upplevas svårt att motivera 
eleverna till att läsa en viss bok menar Berit, eftersom hon själv helst läser 
vuxenlitteratur. Berit menar att hon får motivera eleverna till, att hon tror, att det är en 
passande bok.     
 
Lärarnas förslag på stimulans för läsning är att det underlättar för eleven om den har en 
viss förförståelse om bokens handling, om det är så att eleven tycker att det är svårt att 
komma in i läsningen. Andra förslag är att använda sig av ljudböcker, eller att eleverna 



 

tipsar varandra genom att skriva bokrecensioner. Däremot kan det upplevas svårt att 
motivera eleverna till att läsa en viss bok om läraren själv inte är insatt i barn och 
ungdomslitteratur. 
 
 
Det är högt läsintresse i klassen, vad tror/anser du vara den bidragande faktorn? 
Modeller? Metoder? I så fall vilka? 
 
Anette: ”jag kan inte ta på mig det. När jag tog över dem i tvåan var dem så duktiga 
läsare. Det finns andra som har gjort det. Jag vet inte men det kan ju vara att just dessa 
barn har aktiva föräldrar som läser mycket och aktivt har hjälpt dem med böcker 
hemma och jag vet att det finns föräldrar i klassen som går till bokbussen med dem. Har 
man föräldrar som läser så visar att det är okej att läsa och att man hittar böcker som 
passar deras intresse … Att man arbetat med innehållet i boken och inte bara att man 
arbetar med den skönlitterära upplevelsen inte bara att det var en bra eller tråkig bok… 
det har med bokrecension boktips till varandra att arbeta kring … det kan ju vara att 
arbeta kring ett tema … man kan lyfta fram det här med att läsa som positivt… Jag 
hoppas att jag fortsätter att bidra med deras läsning” 
 
Berit berättar: Att det var så högt läsintresse i klassen var förvånande för Berit, då hon 
hade en uppfattning om att det var fler elever som inte tyckte om att läsa. Berit menar 
att det kan bero på att eleverna motiverar och tipsar varandra till att vilja läsa. Någon 
specifik läsinlärningsmetod används inte, utan Berit blandar de olika metoderna för vad 
som passar bäst utifrån respektive elev. Berit tydliggjorde vikten av att eleverna får läsa 
något som intresserar dem, eftersom hon hade tidigare erfarenhet av elever som inte 
tycker om att läsa ofta bytte bok redan efter att någon sida. Berit menade att det inte 
blev så mycket läst för dessa elever då, och därför provade hon en metod där hon lät 
eleverna byta bok först efter att ha läst halva boken. Syftet var att eleverna skulle få 
komma in i bokens handling innan boken fick bytas ut. Resultatet visade att metoden 
inte bidrog till att eleverna tyckte bättre om att läsa för det, utan Berit menar är det är 
viktigt att eleverna läser något som fångar deras intresse i stället. 
 
Lärarnas förklaring till elevernas stora läsintresse, är att eleverna kan ha föräldrar som 
själva är aktiva läsare och att de i sin tur påverkar sina barn till att vilja läsa. En annan 
förklaring är lyfta fram läsning som något positivt, och att arbeta med bokens innehåll. 
Någon specifik metod används inte, utan metoderna blandas och anpassa efter eleven. 
Att eleverna får tillgång till att läsa något som intresserar dem var något som lärarna 
betonade vid flertal tillfällen under intervjun.  

Fysiska och intellektuella redskap som stimulerar elevers läsintresse i 
skolan och i hemmet  

Genom att lärarna i studien visar att läsning är roligt visar de på ett positivt förhållande 
till läsning, samt erfarenheter av hur den kan organiseras. Genom det höga läsintresset 
bland eleverna visar de även på kompetens inom ämnet. Lärarna har tankar och 
föreställningar om vad god läsning innebär. Någon renodlad metod för att stimulera 
elevers läsintresse används inte, utan metoderna blandas för att passa den enskilda 
individen. Genom att använda sig av varierade metoder hur man kan arbeta med 
böckers innehåll, upptäcker eleverna att läsning består av mer än hög- och tyst läsning. 



 

Förutom deltagandet i det riksomfattande läsprojektet, där ett mångsidigt sätt att arbeta 
med läsning används, är bokrecensioner en uppskattad metod. När eleverna har läsning 
som läxa, innebär det att deras läsning intensifieras. Elevernas intresse för läsning ökar 
då i och med att de blir aktivare med sin läsning.   
 
Det är av betydelse att eleverna hittar texter som de är intresserade av. Miljön, både i 
klassrummet och i skolbiblioteket, har stor betydelse för att uppmuntra eleverna till att 
hitta texter som intresserar dem. Eftersom det finns önskemål, från elever, att ha någon 
som kan bistå dem med passande böcker vid biblioteksbesöket är det betydelsefullt att 
ha tillgång till en extra personal. Sker besöket dessutom i halvklass möjliggörs det för 
eleven att få ett mer djupgående samtal kring läsning med den vuxne. Genom att 
använda sig av elevernas egna bokrecensioner kan de tipsa och uppmuntra varandra 
om vilka böcker som de kan finna intresse av att läsa. Det poängterades tydligt att det 
viktigaste är att eleverna läser något som intresserar dem. När skolan besöks av en 
bibliotekarie från stadsbiblioteket får både elever och lärare tips på böcker som passar 
lästekniskt för eleverna. Det väsentligaste är att det är något som intresserar eleven till 
att läsa, och det behöver inte vara en skönlitterär bok. Det har inte någon betydelse för, 
på vilket sätt eleverna tar till sig litteraturen, eftersom läsupplevelser kan ske på olika 
sätt. Däremot krävs det att lärarna, till viss del, är insatt i barn- och ungdomslitteratur 
för att kunna tipsa eleverna om böcker.  
 
Texten ska finnas fysiskt tillgänglig för eleverna. Att låta eleverna alltid ha tillgång till 
olika texter i form av olika genrer, visar på läsningens betydelse. På så sätt 
konkretiseras för eleverna att läsning alltid är en pågående process och utveckling, 
oavsett vilken typ av texter de möter. Det viktiga är att texterna finns omkring 
eleverna, bland annat i klassrummet, så att eleverna uppmuntras till att vilja läsa. 
Lärarna har här en betydande funktion för att låta eleverna komma i kontakt med dessa 
texter. Genom att samtala med eleverna om deras läsvanor får lärarna en uppfattning 
om vilka genrer som eleverna är intresserade av. På så vis kan lärarna bistå eleverna 
med stöd i sökandet efter intressant och litteratur, som varken är för lätt eller för svår, 
för att kunna ha i klassrummet.  
 
Det är av betydelse att det finns en kommunikation med hemmet, om vikten av läsning. 
När lärarna använder sig av läsning som läxa, där vårdnadshavaren får kommentera 
elevens läsning, involveras samtidigt vårdnadshavaren i barnets läsning.  Det är också 
ett sätt att låta eleven upptäcka att läsningen i hemmet har ett värde. Det är även 
betydelsefullt att vårdnadshavarna fortsätter att läsa för sitt barn även efter det att 
barnet har lärt sig att läsa. Lika betydelsefull som det är att eleverna har tillgång till 
olika texter i skolan, är det att eleverna får tillgång till det även i hemmet. För att det 
ska kunna gynna elevernas läsintresse bör vårdnadshavaren också ha en inblick i 
elevernas läsintresse. Det räcker inte med att det finns böcker i hemmet, det ska också 
vara böcker som utmanar eleverna i sitt läsande.   



 

Del 4  Diskussion 

Diskussionsdelen består av två delar, dels metoddiskussion och dels resultatdiskussion. 
Metoddiskussionen behandlar kvantitativ och kvalitativ metod genom att diskutera dess 
utformning i denna studie. Resultatdiskussionen behandlar de fysiska och de 
intellektuella redskapen dels i skolan och i hemmet. Som avslutning ges förslag på 
vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Med syftet och frågeställning som grund så har valet av metoder fyllt sin funktion på ett 
tillfredställande sätt. I studien kombineras kvantitativ och kvalitativ metod då 
läsintresse undersöks. Rienecker och Jörgensen (2008) menar att målsättningen med 
kvantitativ metod är det som kan beskrivas i tal, mängd och storlek, vilket i studien 
motsvarar enkätundersökningen som utförts för att få reda på elevernas läsvanor i och 
utanför skolan. En kvalitativ metod, menar Rienecker och Jörgensen, består av att 
undersöka särskilda kvaliteter och egenskaper hos ett fenomen, vilket motsvarar 
studiens lärarintervjuer samt miljöbeskrivning av klassrums- och skolbiblioteket. Stukát 
(2005) menar att svar från en större grupp ger kraft åt resultatet, därför gjordes 
enkätundersökningarna som kom att vara till stöd för intervjuerna med lärarna. Om vi 
hade använt oss enbart av intervjuer av lärarna hade det varit svårt att synliggöra 
elevernas läsvanor utanför skolan. Tanken var att båda intervjuerna skulle bandas men 
när den ena intervjun var slut uppstod ett misstag som gjorde att intervjun inte hade 
bandats. Av den anledningen har inte läraren kunnat citeras i studien men än i enstaka 
meningar, vilket Starrin och Svensson (1994) hävdar stärker ett resultats trovärdighet. 
Det kan ha påverkat studiens resultat eftersom en efterkonstruktion fick göras.  

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med stöd i studiens syfte att utveckla kunskap om 
hur elevers läsintresse kommer till uttryck i och utanför skolan.  
 
Vilka förutsättningar i och utanför skolan, menar lärare, har betydelse för elevers 
läsintresse i årskurs 4?  
 
Enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) har elevers läsförmåga minskat genom åren, 
vilket är en uppfattning som vi också har skapat oss genom litteratur och 
verksamhetsförlag utbildning. Vi blev därför överraskade i början av undersökningen 
då det visade att det var betydligt fler elever (35 elever av totalt 39 elever), som uppgav 
att de tyckte om att läsa. Av den orsaken är underlaget för de elever som inte tycker om 
att läsa inte så starkt i vår studie. De förutsättningar i skolan som har betydelse för 
elevers läsintresse är de som i studien framgår som fysiska och intellektuella redskap. 
Undersökningen i studien visar att majoriteten av eleverna tycker om att läsa. Genom 
lärarnas inställning till läsning, förmedlar de också en positiv bild av läsning till 
eleverna. Vi menar att lärarens kompetens, angående elevers läsintresse, är en 
bidragande faktor för hur redskapen tas till vara på samt samverkar. I Ewalds (2007) 
forskning, framgår det att det finns ett behov av kompetensutveckling för den grupp av 
lärare som har med elevers läsutveckling att göra. Vi anser att lärarna i studien har den 



 

kompetens som Ewalds genom sin forskning menar att det finns ett behov av. Ewalds 
hävdar att lärarnas ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper inom ämnen som 
litteraturdidaktik framträder som tydligt begränsade. Därför hade det varit intressant att 
studera lärarnas kompetens, vilket hade krävt en mer fördjupad studie. Vi tror dock inte 
att det hade påverkat resultatet, utan istället gett oss en förklaring till varför de förhåller 
sig till redskapen som de gör.  
 
Undersökningen visar att förutsättningar snabbt kan förändras. Jämför vi lärarnas 
förutsättningar med Skolverkets (2000) ABC miljöer förmodar vi att Anette i dag 
befinner sig i en A-miljö, medan Berit befinner sig i en B-miljö. Detta grundar vi oss på 
att, tidigare kände båda lärarna till sina elevers läsintresse, men för Berit förändrades 
hennes förutsättningar då det tillkom ytterligare nio elever till klassen och att Berit gav 
uttryck för sin förvåning då det var så många elever i hennes klass som uppgav att de 
tyckte om att läsa. Vi sätter det i samband med att det tar betydligt längre tid att lära 
känna nio elevers läsintresse vid samma tillfälle, än en elevs. För de elever som inte 
tycker om att läsa och som dessutom är nya i klassen kan det leda till mindre positiva 
konsekvenser. Eftersom det, enligt Fridolfsson (2008), tar flera år att bli en duktig 
läsare och att motivationen måste hållas vid liv, anser vi att hon arbetar målmedvetet 
för att uppnå en A-miljö, genom att låta eleverna bland annat delta i det länsomfattande 
läsprojektet, där eleverna möter ett rikt textmaterial i väsentliga sammanhang.   
 
Genom att låta eleverna möta ett rikt textmaterial, uppmuntrar läraren eleverna att 
utveckla sin läsförmåga, som vi menar ska ligga i nivå med Vygotskijs proximala 
utvecklingszon (Kroksmark, 2003). Men för att kunna utmana eleverna i deras 
proximala utvecklingszon, menar vi att det förutsätter att läraren känner väl till sina 
elevers läsintresse. I annat fall kan eleverna möta för svåra texter och uppleva ett 
misslyckande. Enligt Taube (2007) är det viktigt att läraren får eleverna att inse att ett 
misslyckande inte är permanent. När lärarna använder sig av läsning som läxa 
intensifieras elevernas läsning, vilket vi har uppmärksammat vid vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Vi har också märkt att det har gett resultat för 
elevernas läsintresse. Det är minst lika viktigt att läraren, genom att samtal med sina 
elever, får dem att inse att framgång är ett resultat av ansträngning. Genom samtalet 
kan de också få en översikt om elevernas läsintresse. För att eleverna ska uppleva 
läsningen som framgångsrik är det ytterst betydelsefullt att de får tillgång till böcker 
som uppmuntrat dem till läsning.  
 
Eftersom skolbiblioteket ligger centralt placerad i skolbyggnaden tror vi att tanken från 
början var att skolbiblioteket skulle utgöra en viktig del i elevernas tillvaro. På grund av 
rådande omständigheter har skolbibliotekets betydelse förändrats. Både lärarna och 
eleverna gav uttryck för att de inte var nöjda med hur skolbiblioteket nyttjas i dagsläget.  
Vilket vi menar visar på att skolbiblioteket nuförtiden istället används på ett 
traditionellt sätt och inte som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten som 
kanske var tänkt från början. Då både lärarna och eleverna gav tryck för att de inte var 
helt nöjda med bibliotekets urval av böcker kan det kopplas till att biblioteket för 
tillfället är lågt prioriterat. Bara för att det finns ett stort urval av böcker menar vi att det 
inte behöver betyda att böckerna är anpassade till skolans åldersspann. Frågan är ju om 
det överhuvudtaget byts ut och köps in nya böcker alls?  
 



 

Vi kan tyda att eleverna väljer att låna böcker som inte passar dem lästekniskt, även om 
de har hjälp av en läsintresserad fritidspedagog. Klassen besöker även skolbiblioteket i 
halvklass, vilket gör att det finns förutsättningarna för att eleverna ska få stöd till att 
hitta passande böcker. Vi menar att fritidspedagogens roll vid biblioteksbesöket inte 
räcker till, såvida den inte är väl insatt i elevernas läsintresse. Personer som har med 
elevers läsutveckling att göra, menar vi tillsammans med Fridolfsson (2008), ska vara 
insatta i läsutvecklingens läroprocessen, för att kunna uppmuntra elevernas läsintresse. 
Då fritidspedagogen endast figurerar i den ena av studiens två klasser och då i 
halvklass, framgår det inte av studien om fritidspedagogen har en framträdande roll för 
skolans bibliotek eller om det är för att stötta upp i halvklass. Om det är så att skolan 
har satsat på att anställa en fritidspedagog som är insatt i läsutvecklingens läsprocesser 
och som ska bistå eleverna vid biblioteksbesöket, ser vi det som positivt med tanke på 
att skolbiblioteket numera är låg prioriterat. Men om det inte är så, ser vi det som ytterst 
betydelsefullt att skolan utökar samarbetet med bibliotekariens besök från 
stadsbiblioteket. Bibliotekarien besöker årskurs två och fyra varje år, men vi anser vi att 
den istället ska besöka samtliga klasser en gång per läsår. Eftersom både lärarna och 
eleverna gav uttryck för att bibliotekariebesöket var ett uppskattat besök, visar det att 
bibliotekarien fyller en viktig funktion som skolan saknar. Vilket vi kan förstå som att 
bibliotekarien har en bred kunskap och kan tipsa både lärare och elever om böcker som 
passar för olika åldrar. Stensson (2006) talar för ett fungerande skolbiblioteket men 
också vikten av att ha ett klassrumsbibliotek. Han menar att det är kan vara en fördel att 
ha ett klassrumsbibliotek, eftersom elever missar sin lästid när de går i väg till 
skolbiblioteket för att låna böcker. Lundberg och Herrlin (2008) ser på det ur ett annat 
perspektiv, och menar istället att biblioteksbesöket visar på ett läsintresse hos eleverna 
bara genom att de låna böcker på skolbiblioteket, utan att de behöver läsa dem. Vi anser 
att både Stensson (2006) och Lundberg och Herrlin (2008) har en poäng i vad de lyfter 
fram. I och med att elever är olika individer så uppmuntras de även på olika sätt, därför 
behövs det olika strategier för att uppmuntra elevers läsintresse.  
 
Ytterligare en strategi har Neiburger (2009) som påstår att böcker inte har samma 
betydelse nu för tiden. Han har gjort en undersökning om datorspel som läsredskap för 
biblioteken. Det han kom fram till var att det inte behöver ses som ett problem, vilket 
han menar att det oftast gör. Det intressanta är att Neiburger hävdar att eftersom 
dataspel utvecklar många färdigheter och kunskaper som är viktiga i samhället, kan det 
uppmuntra de elever som inte tycker om att läsa böcker, till att istället använda sig av 
datorspel i biblioteket. Vi menar att Neiburger är inne på en modernisering av 
skolbiblioteksmiljön och anpassa den till dagens samhälle. Istället för att se datorn som 
ett hot mot böckernas betydelse, anser vi att bibliotekets betydelse inte försvinner bara 
för att den samhällsanpassas. Det kan istället ses som ett tillvägagångssätt att fånga upp 
elevers läsintresse. I och med att datorn, som redskap, redan finns förankrad i 
styrdokumenten är det något som skolan måste anpassa sig efter och låta utvecklas. 
 
Det är av vikt att eleverna upptäcker att läsning är något positivt som de kan ägna sig åt 
även utanför skolan. Vi har samma idé som Lundberg och Herrlin (2008) samt lärarna i 
undersökningen, gällande att läsning även måste ske utanför skolan för att bli en god 
läsare, vilket krävs att eleverna läsintresse uppmuntras. Vi menar att eleverna behöver 
läsa betydligt mer än vad som hinns med i skolan. Därför har kommunikationen mellan 
skolan och hemmet är betydelsefull för elevernas läsning. Enligt läroplanen måste 



 

lärarna arbeta för att involvera vårdnadshavarna i elevens skolgång. Hur involverad 
vårdnadshavaren egentligen är i barnets läsning i hemmet, kan läraren egentligen inte 
veta, utan får utgå från att varje vårdnadshavare vill sitt barns bästa, angående läsning i 
hemmet. Vi menar, att då läsning är en grundläggande färdighet är det angeläget att 
involvera vårdnadshavarna eftersom det är de som känner till barnets läsintresse i 
hemmet. I studien framgick att elever saknade intressanta böcker i hemmet, vilket kan 
tyda på att barnets läsintresse inte tillvaratas efter det att barnet har lärt sig att läsa. För 
att elevens läsintresse ska stimuleras i hemmet förutsätter det att eleven har läsande 
förebilder och tillgång till uppmuntrande böcker även i hemmet. För de elever som 
varken har läsande förebilder eller tillgång till böcker i hemmet, har kommunikationen 
mellan skolan och hemmet ytterst betydande roll. Lärarens roll till att uppmuntra 
elevens läsintresse i hemmet stärks eftersom den även bör få vårdnadshavarna till att 
förstå deras betydelse för sitt barn läsintresse. I undersökningen framgick att det fanns 
en osäkerhet bland vårdnadshavare samband med sitt barns läsning om vilka böcker 
som passar barnet att läsa. Här återkommer vi till betydelsen av kommunikationen med 
läraren om råd för passande böcker, men också betydelsen av bibliotek och att där finns 
utbildade bibliotekarier som kan ge stöd vid val av böcker.   

Sammanfattning   

Det centrala som studien pekar på är att det, i studien, finns fysiska och intellektuella 
redskap. Med tanke på den successivt minskade läsförmågan i årskurs 4, ser vi det som 
ytterst betydelsefullt att de fysiska och intellektuella redskapen tas tillvara på och att 
man låter dem samverka med varandra, för att elevernas läsintresse ska komma till 
uttryck. Exempelvis om skolan har ett skolbibliotek måste det finnas ett urval av 
böcker, men också att eleverna ska få tillgång till dem. Resultatet visar att lärarna 
arbetar utifrån olika förutsättningar, även om de har samma kursplan och läroplan att 
utgå ifrån. Det framgår också att lärarna är medvetna om situationens och yrkesrollens 
uppdrag i form av att utbilda samhällsmedborgare med god läskompetens.  

Vidare forskning 

Enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) har elevers läsförmåga minskat och av den 
anledningen har vi gjort en studie om att utveckla kunskap om hur elevers läsintresse 
kommer till uttryck i och utanför skolan. Då den nya skollagen kräver att alla elever ska 
ha tillgång till skolbibliotek och att datorn som redskap upptar en allt större plats i 
samhället och i skolan, vore det intressant att forska vidare i detta ämne när den nya 
läroplanen och kursplanen för Svenska har trätt i kraft.  
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Bilaga A 

 

Enkätfrågor till de elever som tycker om att läsa  
 
 
1. Hur ofta läser du böcker på fritiden? 
    varje dag   varje vecka   varje månad 
 
2. Lånar du böcker på skolbiblioteket som du tar med hem? 
    sällan   ibland   ofta 
 
    Bestämmer du själv vad du vill låna? 
    sällan   ibland   ofta 
 
3. Vad väljer du helst att läsa? 
    kapitelbok   serietidning   faktabok 
 
4. Hur tycker du det är att läsa? 
    spännande   intressant   roligt 
 
5. Vilken mängd böcker finns på ditt rum? 
    några   många 
 
6. Läser någon vuxen för dig på fritiden? 
    sällan   ibland   ofta 
 
7. Varför du tror att det är bra att kunna läsa? 
 
8. Skriv ett förslag på vad du tror skulle kunna få någon annan intresserad av att läsa  
    på fritiden!   
 
 
 
 
 



   Bilaga B 

 

   
 
Enkätfrågor till elever som inte tycker om att läsa.    Totalt: 4 elever  
 
1. Har du böcker på ditt rum? 
    ja   nej  
 
2. Läser någon vuxen för dig på fritiden?  
    sällan   ibland   ofta  
 
3. Hur tycker du det är att läsa?  
    tar lång tid   svårt att komma i gång 
 
4. Lånar du böcker på skolbiblioteket som du tar med dig hem?  
    sällan   ibland 
 
    Läser du boken som du lånat hem i så fall?  
    sällan   ibland   ofta 
 
    Bestämmer du själv vad du vill låna?   
    sällan   ibland   ofta 
 
    Om du aldrig lånar på skolbiblioteket skriv varför?  
 
5. Om du ändå läser något på fritiden, vad läser du helst? 
    Bok med text och få bilder 
    Serietidningar    
    Faktabok           
 
6. Skriv varför du tror att det är bra att kunna läsa?  
 
7. Vad skulle kunna göras för att du ska läsa mer på fritiden? 
 
8. Vad ska skolan för att du ska tycka att det är roligt att läsa?  



   Bilaga C 

 

 
Vi, Elinor … och Helena … kommer ifrån Lärarprogrammet med inriktning tidiga 
åldrar, vid Högskolan i Skövde. Det är vår sista termin och vi skriver nu vårt 
examensarbete som består av en enkätundersökning om elevens läsvanor samt en 
intervju av läraren angående lärarens arbetssätt för de elever som behöver läsa för att 
utveckla sin läsfärdighet. 
 
 Deltagaren är anonym. 
 
 All information kommer att behandlas på ett strikt konfidentiellt sätt. 
 
 Intervjupersonen får tillfälle att godkänna en utskrift av intervjun 
 innan resultatet publiceras. 
 
 Deltagaren får om så önskas ett exemplar av den slutliga rapporten. 
 
 Rapportens huvudsyfte att utgöra en uppsats inom utbildningens ram. 
 Om det skulle bli aktuellt med en vidare spridning längre fram ska 
 deltagaren godkänna detta i den mån deras åsikter och uttalanden 
 refereras. 
 
 Förhoppningsvis ska resultatet kunna gagna skolan och den som deltar i 
 undersökningen. 
 
 
Kontakt:  
Elinor  …  
Helena ….  
 
 
                      
                         Med vänlig hälsning 
   
                       Elinor … och Helena … 



   Bilaga D 

 

 Till föräldrar i klass 4 på …..skolan 
 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter med inriktning tidiga åldrar, vid Högskolan i Skövde. Under 
hösten skriver vi vårt examensarbete som kommer att beröra elevers läsvanor, därför 
vill vi göra en enkätundersökning i ditt barns klass. Vi har pratat med 
klassföreståndaren om att få genomföra undersökningen i klassen och vill nu att ni 
skriver under denna lapp för att ert barn ska få delta i undersökningen. 

Lämnas till klassföreståndaren senast den 28 september 2010. 
 

Enkäterna besvaras anonymt av eleven. 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
 
 
 
Har några frågor hör av er till oss 
Elinor …… 
Helena …... 
 

Hälsningar 
Elinor och Helena  

 
 
 
 
 
 
Godkänner att mitt barn deltar: 
 

 
JA 
 
 
NEJ 
 


