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Abstract 

The aim of the study is to find out how teachers in 1st and 5th class of a Swedish school think 

about children’s lust to read and the reading environment. It’s also about how the teachers 

work to create and encourage the children to read. The study also focuses on the function 

desire to read means to the reading process. The issue of the study is: 

 How do teachers see the concepts of desire to read and reading environment? 

 What significance has the teachers when it comes to create good desire to read and a 

good environment to read? 

 What methods are used to stimulate children’s desire to read and what does this desire 

function to stimulate the reading process? 

The study has a theoretical part where relevant literature is presented. The method is based on 

interviews with 4 teachers in a Swedish school (1
st
 and 5

th
 grade). It takes a qualitative 

approach. The result shows: 

 the definition by the teachers when it comes to desire to read 

 the teachers part in create good desire to read 

 methods to create desire to read 

 the focus on good environment to read 

The end on the study focuses on discusses about the result and what it means to create desire 

to read. The result shows that all teachers in the study that to create lust to read among 

students is to look for the student needs. The result also shows that the reading environment 

and the teacher’s role are much important to create lust to learn. To create lust to learn among 

all students it is significant to teachers to meet the students where he or she is in the 

development and also with the method that suit that student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma lärare i den svenska 

grundskolan ser på läslust och läsmiljö. Den handlar även om hur lärarna arbetar för att 

uppmuntra sina elever till läslust. Undersökningen fokuserar även på vilken funktion läslusten 

har för att främja läsinlärningsprocessen.  

Mina frågeställningar är: 

 Hur ser lärarna på begreppet läslust och läsmiljö? 

 Vilken betydelse har lärarna för att skapa god läslust och bra läsmiljö i skolan? 

 Vilka metoder använder lärarna för att stimulera elevernas läslust och vad läslusten 

har för funktion för att främja inlärningsprocessen? 

Undersökningen har även en teoretisk del där relevant litteratur presenteras. Metoden bygger 

på intervjuer med fyra lärare i svenska grundskolan (år 1-5). Metoden har kvalitativt 

tillvägagångssätt som avspeglar ett synsätt och förhållningssätt som betraktar individen 

utifrån ett helhetsperspektiv. Resultatet visar:   

 

 Läslust enligt lärarna 

 Lärarens roll för att skapa läslust 

 Metoder för att skapa läslust 

 Synen på läsmiljö 

 

I slutet av denna uppsats ligger fokus på diskussion och resultatet om vad det innebär att 

skapa läslust. Resultatet visar att alla pedagoger som ingick i undersökningen var eniga om att 

det är viktigt att se till elevens behov för att skapa läslust. Studiens resultat visar att läsmiljön 

och pedagogernas egen roll är mycket viktig för att skapa läslust. För att skapa läslust hos alla 

elever måsta man som pedagog bemöta eleven där den befinner sig och med den metod som 

passar bäst för ju den eleven.  
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1. Inledning  

Under utbildningen i ämnet svenska blev jag medveten om att det finns flera modeller för läs- 

och skrivinlärning. Jag blev intresserad och vill veta mer om de olika metoderna. Jag kommer 

i denna uppsats fokusera på en särskild aspekt som jag kallar ”lustfyllt läsande”. Det lustfyllda 

lärandet är en grundaspekt av allt lärande: det ska vara såväl stimulerande som lustfyllt och 

detta kan man läsa i läroplanen. I Lgr 11 står att: ”Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(2011:7). Att kunna läsa har en stor betydelse och som vi alla vet krävs det att man kan läsa i 

de flesta ämnen. Har eleven svårt att tillgodogöra sig läsningen blir det lätt att alla ämnen 

känns ointressanta. Så min tanke med detta arbete är att själv få idéer och råd som kan bidra 

till att nå dessa elever som inte funnit läslusten på ett tillfredsställande sätt. Jag vill även att 

andra pedagoger ska bli inspirerade att lägga mer fokus på läsmiljön och läslustens betydelse. 

Genom att intervjua lågstadielärare på olika skolor har jag i denna studie börjat ta reda på hur 

man idag arbetar med läslustens betydelse. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma lärare ser på läslust och 

läsmiljö och studera hur de arbetar för att uppmuntra sina elever till läslust samt vilken 

funktion har läslusten för att främja läsinlärningsprocessen.  

 

1.2 Frågeställning 

• Hur ser lärarna på begreppet läslust och läsmiljö? 

• Vilken betydelse har lärarna för att skapa god läslust och bra läsmiljö i skolan? 

• Vilka metoder använder lärarna för att stimulera elevernas läslust och vad har läslusten för 

funktion för att främja inlärningsprocessen? 

 

1.3 Uppsatsens uppläggning 

Efter denna inledande del med syfte och frågeställning går jag vidare med den teoretiska 

bakgrunden. Där presenterar jag relevant forskning kring läsningens betydelse. Avsnittet är 

indelat i följande underkategorier: att läsa på lärande och lustfyllt sätt, pedagogens roll, 

högläsning betydelse, miljöns roll, vuxenstöd samt elevperspektiv. I avsnittet metod 

presenterar jag hur jag gått tillväga i studien. Jag börjar med att presentera och motivera mitt 

urval. Den kvalitativa ansatsen presenteras i följande del av metoden delen. Vidare 

presenterar jag hur intervjuerna genomfördes, bearbetning av analys samt metodkritik. I 

följande avsnitt presenteras resultatet där fyra underkategorier har skapats: Läslust enligt 

lärarna, Lärarens roll för att skapa läslust, Metoder för att skapa läslust samt Synen på 

läsmiljö. En sammanfattning avslutar resultatdelen. Vidare följer diskussionsavsnittet där den 

teoretiska bakgrunden och mitt resultat presenteras. Underkategorierna som skapats kallas 

Läslust, Olika metoder för att skapa läslust, Läsmiljöns betydelse, Reabilitet samt Validitet. 

Avsnittet diskussion avslutas med en sammanfattande del som jag kallar Slutsatser.  



                                                                                                             3  

 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Läsningens betydelse  

Att kunna läsa är mycket viktigt menar Karin Taube i sin bok Läsinlärning och 

självförtroende (2007). Hon anser att det är människans förmåga att prestera som avgör vad 

man får för värde i samhället. Att kunna läsa och skriva är första steget mot en intellektuell 

karriär. Samhället är uppbyggt på att man som individ ska kunna läsa och skriva och det är 

svårt att få ett arbete eller att utbilda sig om man inte har dessa färdigheter. Detta leder också 

till en känsla av att bli förödmjukad som alltid finns med om man inte behärskar att läsa och 

skriva (Taube, 2007:80).  

 

Förr läste man mer, idag tar man sig inte tid att läsa på samma sätt. Det finns helt andra 

konkurrenter i dag nämner Ingvar Lundberg i ett reportage i tidningen Läsglädje och pekar på 

konkurrensen från nätet och mobiltelefoner. Digitaliseringen har ökat och i och med detta har 

vårt läsande också förändrats. Han menar att idag läser barn och ungdomar korta texter, 

enstaka ord och fraser och de läser till stor del på datorn. Detta sätt att läsa ger inte på samma 

sätt övning i att träna sammanhängande formuleringar (2011, nr 2). 

 

Att många barn läser mindre idag är redan konstaterat. Hur mycket och vilken sorts litteratur 

som eleverna läser hemma kan man som lärare inte påverka i någon större utsträckning utan 

det som pedagogerna har ett ansvar för är att se till att eleverna i skolan får läsa litteratur som 

inspirerar dem till meningsfull läsning. Inger Norberg skriver i sin bok LÄSlust och LÄTTläst 

(2003) att barn och ungdomar läser mindre i dag än för bara några årtionden sedan. Det är 

framförallt pojkarna som har slutat sluka böcker. Norberg ställer sig frågan: hur ser hindren 

för att läsa egentligen ut? Ett möjligt svar kan vara att det handlar om en ekonomisk fråga och 

att exempelvis skolbiblioteken inte har råd att hänga med i skolorna. Ett annat problem som 
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Norberg tror kan påverka är att det kan saknas läsande förebilder och att föräldrarna inte 

längre är lika involverade i sina barns läsning. Det finns dock ett stort utbud av bra barn- och 

ungdomslitteratur på biblioteken. Det handlar istället om att eleverna måste få tillfällen att gå 

dit och välja böcker som får dem att känna glädje för läsning (2003:60-61). 

 

2.2 Läsa på ett lärande och lustfyllt sätt 

Nasiell tar upp i boken Boken om läslust att det finns många orsaker till att barn inte gillar att 

läsa och att det kan bero på att eleven kan ha ett dåligt ordförråd eller begränsade 

förkunskaper kring läsning. Hon tror även att det kan bero på att det kan vara för svårlästa 

skönlitterära böcker man erbjuder i skolan och att räddningen då kan vara att eleven får prova 

på att läsa en intressant faktabok istället (2007:30).  

 

Läroplanen för grundskolan och kursplanen i ämnet svenska säger att språket är det främsta 

redskapet för att tänka, lära och kommunicera. Man utvecklar sin identitet med hjälp av 

språket man uttrycker känslor och tankar och får lättare en förståelse för hur andra tänker och 

känner. Att ha ett rikt och välfungerande språk är betydelsefullt för att individer ska kunna 

fungera i samhället och det bidrar dessutom till att man kan utveckla en förståelse för olika 

generationer och möten över kulturgränser. Personalen på skolan ska arbeta för att stimulera 

eleverna till att känna lust att läsa och skriva. Personalen ska också se till att ge eleverna 

kunskaper om skönlitteratur från skilda delar av världen och från olika historiska tidsepoker 

(Lgr 2011:222). 

 

Begreppet läslust kan på ytan förefalla vara ett tämligen enkelt begrepp. Men när man börjar 

skrapa lite under ytan märker man att här döljs en komplexitet som känns både stimulerande 

och nödvändig att reda ut. Vad menas egentligen med lust i detta sammanhang och varför står 

det utskrivet i läroplanen att det ska vara lustfyllt att lära sig? 
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2.3 Läslust   

Det krävs att många delar samverkar för att det ska bli så bra förutsättningar som möjligt för 

läs- och skrivinlärning. Det handlar alltså inte bara om att det ska vara ”kul” att lära sig läsa 

och skriva, utan att man också måste skapa en miljö och etablera en pedagogisk situation som 

ger bästa möjliga förutsättningar för många elevers olika inlärning. De elever som inte har 

funnit känslan att läsa är roligt ser bara läsningen som något man gör när man läser läxor och 

när man går i skolan. Både elever och lärarna kan bli frustrerade om man inte lyckas lösa 

detta dilemma, att få eleverna att känna lust över läs- och skrivinlärningen.  

 

Amborn och Hansson förklarar att begreppet läslust förr i tiden användes för att beskriva det 

som utmärkte elever som var intresserade av att studera vidare. På senare tid har skolan 

intresserat sig för barnens fritidsläsning vilket bidragit till att begreppet läslust har fått en ny 

mening. Nu ser man istället begreppet som något som är tillgängligt för alla och det handlar 

om att lyckas ”fånga läslusten” och här är det vuxna förebilder som måste bidra till att skapa 

läslust hos barnen. Det är också viktigt att man låter läslusten vara just fri och ”inte fånga 

den” inom institutionella ramar och förlamande måsten (1998:18). Man vill få eleverna att 

känna glädje över att läsa litteratur? I boken Lyckas med läsning (2001) tas styrkan i att kunna 

läsa och skriva upp, där lyfter man bland annat fram att genom att kunna läsa får man tillgång 

till många nya världar. Genom att kunna läsa kan du ta reda på vad andra har skrivit idag eller 

vad som skrevs för länge sedan (2001:7).  
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På regeringens hemsida fann jag en länk till Statens offentliga utredningar. (SOU) 1997:157b 

och här kan man läsa om Leken och om hur viktig den är för barns lärande.  

 

Ett medvetet bruk av leken för att främja barnens utveckling och 

lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, och 

förmåga till symboliskttänkande samt förmåga att samarbeta och lösa  

problem. 

 

Man nämner att barnen under dagen skall kunna byta aktiviteter och att verksamheten ska ge 

utrymme till fantasi och kreativitet både inne och utomhus (SOU 1997:157:10). 

 

Annika Nasiell skriver i Boken om läslust (2007) att just lusten att läsa har flera positiva 

effekter på inlärning. Den främjar läs- och skrivinlärningen och på grund av detta får eleven 

genom sitt läsande ett större ordförråd, och via läsningen får eleven ta del av ny kunskap i 

olika ämnen. Genom läsningen får eleverna även känna gemenskap inte minst vid högläsning 

och när man tillsammans samtalar kring en bok. Nasiell lyfter fram att barn lär sig läsa i olika 

ålder och på olika sätt. När de sitter där och försöker läsa börjar helt plötsligt de olika 

krumelurerna betyda något och rätt som det är öppnas en dörr till böckernas värld. Men det 

räcker inte bara med att läsa, det gäller att förstå innebörden i texten (2007:8). 

 

2.4 Pedagogens roll 

Hur viktig är egentligen pedagogens roll för att eleverna ska lyckas finna läslusten? Det ligger 

ett stort ansvar på lärarna att en elev ska få chansen att känna friheten att kunna läsa. Skolan 

har en stor uppgift vilket Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin skriver om i boken God 

läsutveckling, kartläggning och övning (2003). De menar att skolans viktigaste uppdrag är att 
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se till att alla elever lär sig läsa och att de känner att de förstår och lär sig att använda texter. 

De menar att det är viktigare nu än någonsin tidigare, eftersom så gott som alla arbeten kräver 

god läsfärdighet och de flesta jobb dessutom kräver olika typer av fortbildningar. Att få en bra 

start när det gäller läsfärdigheten kan vara helt avgörande för många barns framtid (2003:4).  

 

En bra start och en bra självbild är viktig och Taube menar att man kan ta reda på elevens 

egen självbild, och det gör man lättast som pedagog med att själv iaktta eleven (2007:124). 

Känner eleverna att det finns någon som tror på dem så vägrar de låta sig misslyckas, och de 

misslyckanden som tillstöter tar de sig förbi med hjälp av läraren. I boken Lyckas med läsning 

tar man upp de viktigaste faktorerna för att lyckas. Man tar även upp om förväntningar som 

finns, uppskattningen och uppmuntran som eleverna får och att vid inlärning är dessa faktorer 

det bästa hjälpmedlet (2001:12f).  

 

Om man gör en sökning på Internet efter begreppet lustfyllt lärande resulterar det i en del 

träffar som förknippar det lustfyllda lärandet med förskola och skola, där det handlar om att 

man som pedagog ska vara lyhörd och ta hänsyn till barnens och elevernas behov och få deras 

lust att öka för att lära sig nya saker. För att till exempel förstå en text hävdar Nasiell att man 

som nybörjare behöver få mycket stöd och uppmuntran och tid för träning. Här gäller det som 

lärare att fånga upp barnet och bidra till att det känner lust och nyfikenhet till att vilja fortsätta 

läsa (2007:8). Innan man börjar kasta sig över böcker är det bra att läraren tillsammans med 

eleverna pratar om varför det är nyttigt att läsa skönlitteratur. Nasiell tror att det har stor 

betydelse om eleven känner igen sig i personerna i boken och känner att det är på riktigt, hon 

skriver vidare att vi även måste se till att eleverna ges tillgång till många olika böcker och att 

vi läser de högt för dem så att de får en chans att senare kunna läsa dessa böcker själva 

(2007:23).  
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När läsningen går trögt blir lärarens roll särskilt viktig och de måste vara med och stötta 

eleven, skriver Lisa Bjärbo. Hon berättar vidare att alla elever är olika och att de olika 

metoder som finns för att skapa läslust passar olika bra för olika elever. När det går trögt med 

läsningen är det viktigt att läraren kartlägger barnets läsning och tittar på vad de svaga och 

starka sidorna är, och därefter anpassa undervisningen efter detta. Det man som pedagog ska 

tänka på är att skapa en positiv självkänsla hos eleven och sedan inspirera till läslust (2007: 

50).  

 

2.4.1 Högläsning 
 

Doroty Butler menar att läsa högt för barn är en stor hjälp för att låta eleverna komma 

underfund med omvärlden (2004:9). Att använda sig av högläsning var långt in på 1800-talet  

ett kollektivt sätt att umgås. En bit in på 1800-talet började man dock läsa tyst för sig själv. 

Birgitta Stensson menar att genom att lyssna till högläsning får klassen uppleva något 

gemensamt och de får tillgång till ett gemensamt språk (2009:119). Inger Norberg är inne på 

samma linje som Stensson och skriver att eleverna får tillsammans höra samma berättelse, en 

berättelse som de kanske inte själva kan läsa eller hade valt att läsa, och genom att lyssna 

utvecklar de sin lyssnarförmåga och sitt ordförråd. När eleverna lyssnar på högläsningen 

skapas en positiv stämning i klassen och på detta vis kan man bidra till att skapa läslust. Läser 

läraren sedan med inlevelse och är väl förberedd blir effekten av högläsningen ännu bättre. 

Ann-Katrin Svensson tar i sin bok språkglädje (2008) upp att intonationen är viktig oavsett 

ålder. Speciellt viktig är den för de barn som har svårt att sitta still. Om läsaren varierar 

tonläget så gör den som läsare berättelsen mer spännande och intressant. Ögonkontakten är 

även viktigt att tänka på så att man inte förlorar åhörarnas intresse (2008:30f).  

 

Ekström och Isaksson lyfter fram att när eleverna lyssnar till högläsning ges de möjligheten 

att kunna gå in i berättelsen med lust och njutning och därmed skapa egna fantasibilder utifrån 

berättelsen. De menar att alla satsningar på läsning i grundskolan är viktiga och nödvändiga. 

Som lärare ska man tänka på tiden på dagen när man planerar in en daglig högläsningsstund, 
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för det har stor betydelse att barnen är pigga och villiga att lyssna. Det är en krävande aktivitet 

att lyssna till högläsning, speciellt om det är i helklass (1997: 38f). Även om barnen är pigga 

vid högläsningsstunden är det inte alltid enkelt att få dem att lyssna. Detta kan bero på olika 

orsaker: boken kanske inte är tillräckligt intressant, barnet/barnen kan vara okoncentrerade 

och ha besvärligt att hålla fast vid sina tankar vid berättelsen, och ha svårt att skapa egna inre 

bilder. Om något av barnen i gruppen har språkproblem kan de ha svårt att följa med i 

berättelsen. Om man läser kapitelböcker kan det också vara en utmaning att komma ihåg vad 

boken handlar om och hur förra kapitlet slutade (Stensson, 2006:121).  

 

Det finns en del att tänka på inför högläsningsstunden, Svensson skriver att man som pedagog 

alltid ska se till att ha läst igenom boken i förväg. Dels för att det kan dyka upp saker som är 

helt oväntade och dels för att vissa delar av en bok kan vara opassande för gruppen (2008:30). 

Löthagen och Staaf ger i boken Skön litteratur– vägar till läslust och språkutveckling tips om 

att om man avslutar en högläsningsstund med att ställa några frågor och ge eleverna ett par 

uppgifter som ska besvaras, ser eleverna med spänning fram mot nästa högläsningsstund 

(2009:57). 

 

I boken Att lyckas med läsning (2001:68) kan man läsa: genom att eleverna får ta del av och 

lyssna på högläsning får de lära känna texter som de själva ännu inte kan läsa. Man ska läsa 

högt för alla elever oavsett ålder. Det är ett bra sätt att få ta del av det skrivna språket och för 

den fortsatta utvecklingen är det en stor erfarenhet: Högläsningen bidrar till en mängd positiva 

effekter som bland annat:                            

 

 De får uppleva läsandets glädje. 

 De ökar sina insikter och kunskaper om omvärlden. 

 De förstår att språket i böcker skiljer sig från det talade språket. 

 De lär sig nya ord och begrepp. 

 De reagerar kritiskt på många typer av texter. 

 De utvecklar sin lyssnarförmåga. 
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 De upptäcker nya författare. 

 De lär sig nya stilar och genrer, och lär sig känna igen dem. 

 De inser att skrivna texter är informationskällor som kan användas i andra ämnen. 

 De inser att de texter som ska läsas högt ska läsas flytande och i lagom takt. 

(2001:68) 

 

Högläsning spelar också en framträdande roll inom läsinlärningsmetoden ”Whole Language” 

I sin bok Listiga räven (2000) tar läraren Birgitta Alleklev och bibliotekarien Lisbeth Lindvall 

upp hur man gör när man använder ”Whole Language” och att man kan närma sig läsning på 

så många olika sätt som möjligt och genom detta väcka elevernas intresse: läraren kan läsa för 

eleverna, läraren kan läsa med dem och sedan får eleverna läsa på egen hand. Högläsningen 

förstås i denna metod som ett verktyg som ökar barnens självförtroende, både när det gäller 

deras utveckling som skrivare och som läsare. Med ett ökat självförtroende tar eleverna också 

ett större ansvar för sitt eget lärande (2000: 14f).  

 

Högläsning är inte ett redskap som uteslutande kan användas för de yngsta barnen. För 

barnens utveckling är högläsning nödvändigt. Man talar om att läsinlärningen är en 

omfattande process och att den lilla tid man har till sitt förfogande är så viktig, så 

högläsningen bör vara central genom hela skoltiden (Chambers, 1995:66).   

 

Man hör som lyssnare olika saker i en text och Norberg lyfter fram att forskning visar att 

boksamtal är ett centralt redskap för att utveckla läsinlärningen i alla åldrar. Norberg 

beskriver hur barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers arbetar med boksamtal. 

Chambers ”Tell me-metod” går ut på att undvika alla frågor som börjar med ”varför?” eller 

”hur?”. På detta sätt vill Chambers få eleverna att berätta vad de kände, tyckte och tänkte om 

boken i stället för att fastna i frågor som enbart rör berättelsen. Metoden är också tänkt att få 

eleverna att fundera kring figurerna i boken och om de känner igen sig i författarens 

personbeskrivningar (2003: 227). 
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Men det är inte bara i skolmiljön som högläsning och boksamtal är av godo. Amborn och 

Hansson beskriver att de utvärderingar som gjorts av BokNalleprojektet i Markaryds kommun 

visar att föräldrar som läser för sina barn och med jämna mellanrum avbryter sin läsning för 

att prata om det som lästs, om olika ord och formuleringar, bidrar till att barnen får en större 

språklig stimulans än om man bara läser rakt upp och ned. Det som är mest utvecklande för 

barnets språk är också det aktiva förhållningssättet mellan föräldern och barnet (1998:20). 

 

2.5 Miljöns roll  

Enligt Lgr 11 ska skolan vara en god miljö för utveckling och lärande och alla elever ska 

bemötas med respekt för sin person och sitt arbete. Här påpekas vidare att skolan ska verka 

för att alla elever ska känna trygghet och en stor vilja och lust att lära och skolan ska vara en 

levande social gemenskap. Pedagogerna ska se och uppmärksamma alla elever för att 

underlätta deras utveckling och göra så att eleverna känner glädje, gör framsteg och 

övervinner olika dilemman (2011:10).  

 

Clas-Uno Frykholm menar att skolornas förmåga att skapa goda arbets- och lärandemiljöer 

för eleverna är den främsta förutsättningen för ett lyckat mognande av basfärdigheter som att 

läsa och skriva (2001:101). Lidberg menar på att: ”Vi är multimodala och dialogiska i 

lärandet. Därför är det viktigt att i undervisning skapa en rik varierad lärmiljö som ger 

möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt”(Lidberg 2001:9). Läsmiljön är även viktigt 

av andra orsaker, inte minst för att som Liberg skriver så påverkar en rik lärmiljö ”att vi 

utvecklar olika former av tänkande och kunskap beroende på hur vi får uttrycka oss” (Liberg, 

20019).  

 

Även Aidan Chambers tar upp hur viktigt det är att man har tillgång till en rik lärmiljö. Var vi 

läser påverkar oss, hur vi läser och vilken läsglädje vi då känner och huruvida vi kan få lugn 

och ro. Chambers jämför att ligga i en varm säng och läsa med att sitta och läsa på en kall 
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tågstation i sängen erbjuds läsaren en lugn och trygg miljö som ger en mycket bättre grund för 

läsningen. Chambers framhåller dock att det inte bara är de yttre förutsättningarna som 

påverkar läsaren. Det handlar även om att välja rätt böcker, hur vi mår, vilken sinnesstämning 

vi befinner oss i, om tiden räcker till, och om vi får lugn och ro och inte blir distraherade. Men 

allra viktigast menar han att vår inställning till själva läsandet är. Det är lättare att läsa om det 

är självvalt än om det är en arbetsuppgift som ska utföras. Chambers menar att dessa saker 

påverkar oss och det sociala sammanhang i vilket läsningen sker är det som kallas för en 

läsmiljö (1995: 9).  

 

2.5.1 Vuxenstöd 
 

I en läsmiljö, eller det läsande klassrummet som Stensson kallar det, samarbetar elever och 

lärare tätt med varandra, man utför meningsfulla aktiviteter tillsammans. Det behöver inte 

bara vara genom böcker, film och datorer utan även genom vuxna, till exempel att läraren 

läser högt och att eleverna sedan för en diskussion i storgrupp eller mindre små grupper. 

Eleverna kan även jobba med bokcirklar där det finns en viss struktur att följa och som 

eleverna själva har ansvar över. Eleverna kan på detta vis lära sig att föra inre samtal, tolka 

och reflektera både med sig själva och med sina klasskamrater (2009: 37f).     
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Chambers menar att läsandet börjar med ett val, man måste helt enkelt välja en bok innan man 

kan börja sitt läsande. För att knyta ihop alla akter i läsandets drama på ett tydligt sätt 

använder sig Chambers av metaforen ”läsandets cirkel” (1993: 13). Se bild 1. 

 

 

 

Bild 1. Läsprocessen 

 

Figuren visar hur viktigt vuxenstödet är och att eleven själv får vara med och påverka vilken 

bok han/hon ska läsa. Cirkeln visar även att läsande inte bara är massa ord utan man kan kalla 

det ett helt drama uppbyggt av olika samverkande scener” (1993:13). Annika Nasiell menar 

att bokvalets betydelse inte är det viktigast för att eleven ska bli en bra läsare: finns det ingen 

lust blir läsningen istället en plåga. Lusten är enligt Nasiell det viktigaste och genom att känna 

läsglädje och få upp läshastigheten går det lika bra att läsa serietidningar, mangaböcker eller 

vilken bok som helst (2007:19). 
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Alleklev och Lindvall som förespråkar Whole Language-metoden är inne på samma spår och 

menar att genom att få chansen att själv välja de böcker som eleverna tycker verkar mest 

läsvärda, stärks elevens självförtroende och eleven inser att läsningen kan vara både rolig och 

spännande. För att få eleven att fortsätta med läsning gäller det att han/hon finner läsningen 

som något positivt (2000:13). 

 

2.6 Elevperspektiv 

Om eleverna känner att det finns någon som tror på dem har de lättare att låta bli att 

misslyckas, och de svårigheter som tillstöter under läsinlärningsprocessen tar de sig förbi med 

hjälp av läraren. De viktigaste faktorerna för att lyckas med inlärning är uppskattning och 

uppmuntran. (Lyckas med läsning, 2001:12f).  

 

I Läroplanen står det att skolan ska låta kvinnor och män få samma rätt och möjligheter. Hur 

skolan bemöter pojkar respektive flickor och vilka krav och förväntningar som ställs är 

viktiga faktorer när det gäller elevernas identitetsskapande, där de uppfattningar om vad som 

är manligt och kvinnligt som växer fram. Skolan har därför ett stort ansvar när det gäller hur 

man ser på varandra som man och kvinna. Det är viktigt att alla elever får utveckla sina 

intressen och sin förmåga efter vad den själv vill och oberoende av vilket kön den tillhör (Lgr 

2011:5). 

 

Pojkar läser betydligt mindre än flickor. Men vad är det egentligen för skillnad på pojkar och 

flickors läsvanor, och vad beror dessa på? Norberg menar att anledningen till att flickor läser 

mer än pojkar är att flickor har fler förebilder som läser och ett bredare sortiment av litteratur 

att välja mellan (2003). På Skolverkets hemsida framkommer att pojkars språkmognad är 

något senare än flickornas och att pojkar alltid har läst mindre än flickor. Därför är det viktigt 
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att pedagoger lägger mer fokus på läsningen och skrivningen så att inte pojkarna kommer 

efter när de väl ska börja arbeta individuellt. (Liberg, 2011) 

 

En röst som menar att man kan överbrygga könsskillnader när det gäller läsning och 

läsinlärning är grundskolläraren Ann-Marie Körling som skriver i sin blogg att hon aldrig har 

haft problem med att få pojkar att läsa i skolan. Hon tror att det kan bero på att hon försöker 

vara lyhörd på vad pojkarna vill läsa och skapar undervisningen utifrån detta. Hon skriver 

”Det är kanske mer intressant ATT pojkar läser än att värdera VAD pojkar läser.”  

 (Ann-Marie Körling, 2011)  

 

Norberg tar i sin bok upp böcker som traditionellt brukar läsas av pojkar, vilket hon tycker är 

tydligt. Norberg berör även att pojkar väljer böcker med en manlig huvudperson. Kjell 

Andersson som jobbar på förlaget En bok för alla tycker däremot inte alls om uppdelningen 

flick- och pojkböcker utan vill hellre framhålla litteratur som är mer utvecklande för barn och 

ungdomar. Att komma underfund med vad en pojke vill läsa för något kan man som Kjell 

tycker först bokspå pojken. Han menar med detta att man först bekantar sig med pojken, 

därefter pratar man med honom om de olika kategorierna som finns och därefter om vilket 

som verkar mest tilltalande. Sedan kan man söka bland böckerna och hittar man det som 

passar kommer läslusten automatiskt med på köpet (2003, 68-69). Norberg tror mer på flickor 

och pojkars olika val av läsning och val av böcker. Norberg anser att flickornas läsning oftast 

handlar om relationer, kärlek och med massor av känslor i. Vidare menar hon att pojkars 

läsning består av spänning, äventyrliga saker och smarta detektiver, och det man ser mest att 

pojkar läser, det är när en kille har huvudrollen. Pojkar väljer oftast att läsa om dem som står i 

högre rang än de själva och någon de kan se upp till skriver Norberg (200:63). 
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2.7 Sammanfattande avslutning 

Som jag redan påpekat är begreppet läslust ett komplext begrepp. Här har jag lyft fram några 

centrala aspekter. En viktig faktor är att eleverna har någon som tror och stöttar dem när det 

tillstöter problem vid inlärningsprocessen. Pedagogen har en enormt viktigt betydelse bland 

annat att man som pedagog är lyhörd och tar hänsyn till elevernas behov för att få deras 

läslust att öka. Om eleverna får ta del av högläsning där pedagogen är påläst och välförberedd 

blir effekten av högläsningen mycket bättre och då skapas en positiv stämning i klassen. I och 

med detta bidrar pedagogen till att skapa läslust. För att utveckla läsinlärningen förespråkar 

man för boksamtalet, som är ett redskap för att utveckla just läsinlärningen. Skolans viktigaste 

roll är att skapa en rik varierande lärmiljö och läsmiljö som för eleverna ger möjlighet att 

känna lugn och ro. 
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3. Metod 

Jag valde att göra min studie utifrån ett kvalitativt perspektiv. Jag bestämde mig även för en 

hermeneutisk inriktning på min studie. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer. Fyra 

grundskollärare deltog i intervjuerna.  

 

3.1 Urval  

Mitt mål med val av intervjupersoner var att de skulle representera skolan som lärare. Jag fick 

olika tips från min vfu-handledare om vilka pedagoger jag kunde tillfråga, men urvalet av 

vilka jag intervjuade gjorde jag själv. Inför min undersökning tog jag kontakt med min vfu- 

handledare via telefon om han kunde rekommendera mig några lärare som skulle kunna 

tänkas vilja ta del i min undersökning. Jag fick mailadresser till de lärarna som var intressanta. 

Efter mailkontakt fick jag svar från fyra kvinnliga pedagoger i år 1-5. Tre av kvinnorna kunde 

ställa upp på undersökningen, den fjärde avböjde på grund av tidsbrist. Urvalet blev alltså tre 

kvinnor och en man (min vfu-handledare). Intervjuplatsen var i respektive klassrum, förutom 

vid ett tillfälle då intervjutillfället gjordes i mitt hem.  

 

Styrkorna med denna undersökningsmetod utifrån mitt syfte i min uppsats var att det blev 

naturliga och rättvisa svar utifrån personens egna tankar. Att sitta mitt i samtalet och kunna 

ställa följdfrågor utifrån ett intressant inlägg från den intervjuade, den möjligheten finns inte 

om man hade gjort en undersökning med svarsenkäter.  
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3.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Generellt kan man säga att det finns två olika sätt att samla in empiriska material till denna 

typ av studie: ”Kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså verktyg, och deras användbarhet 

beror på vilka forskningsfrågor som ställs” (Kvale 1997:69). 118100 Online AB – 

Nummerupplysning ger svar om den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden: Med den 

kvantitativa forskningen kan man söka kvantifierbara och statistiska resultat och med den 

kvalitativa metoden fokuserar man sig på exempelvis intervjuer och observationer (2011). 

 

3.3 Val av metod  

Jag ansåg att intervjuer med lärare skulle ge ett bra underlag för mitt examensarbete då jag 

tydligt kunde få svar på hur de intervjuade ställer sig till begreppet Läslust. Jag har därför 

gjort personliga intervjuer där jag har träffat lärarna en i taget. Kvale tar upp 

tillvägagångssättet i sin bok som jag använder mig av, den kvalitativa forskningsintervjun att 

”kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad”, och fortsätter med att beskriva det som 

när två personer sitter och samtalar kring ett ämne som båda är intresserade av (1997:34). 

Målet med den kvalitativa forskningen är inte att arbeta med siffror som ska studeras utan 

målet är att beskriva mångsidiga kvalitativa synvinklar av den intervjuades verklighet (Kvale 

1997:36). Jag vill få en inblick i hur lärarens verklighet ser ut och syftet med mina kvalitativa 

forskningsintervjuer är även att få en uppfattning om hur den jag intervjuar ser på frågorna jag 

ställer. Jag vill även få en förståelse kring frågorna utifrån den intervjuades perspektiv. 

Genom den kvalitativa intervjun gjorde jag ett försök att få så många intressanta 

beskrivningar som möjligt utifrån de frågor jag ställde (Kvale 1997:32). Frågorna ställdes i 

samma ordningsföljd i och med det var det lika för alla.  
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Intervjuerna har alla utförts i ”naturliga” miljöer, det vill säga på lärarnas arbetsplatser 

förutom vid ett intervjutillfälle då intervjun genomfördes hemma i mitt hem. Efter att ha 

funderat kring olika alternativ av metod har jag kommit fram till att detta är en bra metod för 

att få respons på mina frågor: Som Steinar Kvale skriver, kommer man nära det man 

undersöker och får detaljerad information om individernas egna upplevelser: ”Den kvalitativa 

intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale 1997:70). Den metod som jag har använt 

beror på de medel och den tid jag hade att spendera vid de olika intervjutillfällena och den 

som då verkade ge bäst svar (Patel & Davidsson 1994:54).  

 

3.4 Genomförande  

Efter att ha talat med min vfu-handledare tog jag kontakt med lärarna via mail. Vi bestämde 

tillsammans tid för en träff. Alla intervjuer har varit individuella och skedde i samtalsform. 

Intervjuerna ägde rum under november 2011 och varade cirka 45-60 minuter. Anonymiteten 

kring mitt uppdrag var det första jag tog upp och berättade vidare att deras namn inte skulle 

förekomma i min c-uppsats. Därefter beskrev jag tanken med min intervju och anledningen 

till mitt val av frågor. Jag försökte skapa en positiv kontakt så den intervjuade kände sig lugn 

och trygg genom hela samtalets gång (Kvale 1997:118).  

 

Tre av de fyra intervjuade hade inget emot att jag spelade in på mp-3. Den fjärde personen 

kände sig obekväm med att bli inspelad, så vi bestämde att jag skulle skriva ner svaren under 

samtalets gång. Jag föredrog att spela in samtalet, då jag kunde lägga all fokus på frågorna 

och som Kvale upplyser, att jag som intervjuare då kan tolka vad som sägs genom att se 

ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket jag inte fick samma möjlighet till när jag skrev ned 

svaren direkt. Kvale tycker vidare att som intervjuare bör man även lyssna på det som sägs 

och det som inte sägs mellan raderna (1997: 36). Under alla de tillfällen jag träffade lärarna 

vad det en trevlig stämning vilket var positivt. De intervjuade och jag själv hade tillgång till 
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intervjufrågorna för att vi skulle känna oss bekväma och kunna vara lite mer förberedda på 

hur frågorna såg ut. Kvale menar dock att man som intervjuare inte ska visa upp de 

formulerade frågorna, utan att intervjuaren bör var lite nyfiken och undrande över frågorna 

som ska ställas (1997:37). Jag ställde frågorna och lärarna svarade, jag tillät dem all den tid de 

behövde för att tänka och tala i sin egen takt (Kvale 1997:38). Jag ställde även 

uppföljningsfrågor utifrån deras svar vilket gjorde hela intervjun mer intressant för oss alla. 

Kvale skriver att genom att man genomför en forskningsintervju kan även den som blir 

intervjuad få helt nya tankar kring sin egen livssituation (1997:35), vilket också framgick i en 

intervju. När alla frågorna var besvarade och mp3:n fortfarande rullade på frågade jag den 

intervjuade om han/hon ville göra något tillägg innan jag stängde av. Jag avrundade sedan 

mötet med att samtala om hur den läraren tyckte att intervjun hade gått och tillsist berättade 

jag hur jag skulle jobba vidare med deras svar i min c-uppsats.  

 

3.5 Bearbetning av analys 

När jag var klar med alla intervjuer var det dags att bearbeta mitt material. Jag lyssnade av 

min mp3-spelare och skrev ner i detalj vad som sagts under intervjuerna för att sedan lättare 

kunna jobba med intervjusvaren. Jag skrev sedan ut och läste igenom alla intervjusvaren. 

Därefter fortsatte jag stryka över svaren med olika färgpennor för att senare kunna 

sammanställa dem. Slutligen sökte jag efter gemensamma teman utifrån alla svaren som jag 

till sist sammanställde. 

 

3.6 Metodkritik  

Olika metoder kan ha för- och nackdelar. Kvale menar att själva intervjurapporten kan vara 

besvärlig att läsa. Intervjuresultaten kan uppfattas sega och långdragna med många sidor med 

onödigt många citat (1997:231). Ännu en nackdel som Patel och Davidson tar upp i sin bok är 
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att det kan bli tidsmässigt kostsamt när det är dags att skriva ut intervjuerna. Man säger enligt 

författarna att en timmas intervju kan ta fyra till sex timmar att skriva ut. De menar även att 

bandspelaren kan påverka de svar man kan få från de intervjuade och att den intervjuade kan 

bli mer pratsam när bandspelaren stängs av (1994:87). 

 

Jag kunde själv tycka att det var lite svårt att höra allt som spelades in på mp3-spelaren. Det 

räckte att jag vände mig om eller böjde mig efter någonting under intervjun så blev det 

svårare att uppfatta det inspelade. Kvale tar även upp att det kan vara svårt att skriva av från 

en inspelning eftersom det kan ske en del tekniska problem som rent tolkningsmässigt kan 

vara svåra att tyda (1997:155). Vid ett intervjutillfälle ville inte den intervjuade personen bli 

inspelad. Jag skrev då direkt svaren på ett papper. I och med detta hade jag som intervjuare 

inte lika lätt att hänga med i samtalet och ha koll på bland annat tonfall, kroppsspråk och 

pauser och i och med det tycker jag själv att en hel del information föll bort. Likaså tycker jag 

inte att jag hann skriva ner allt som sades på grund av att konversationen gick för fort fram 

(1997:147). 

 

3.7  Reliabilitet 

Reliabilitet heter på engelska Reliability och betyder tillförlitlighet, att lita på. Reliabilitet 

menar man ifall noggrannheten i mätningen är bra eller inte i intervjumetoden. Mitt material 

samlade jag in genom att utföra fyra intervjuer med fyra grundskollärare. Mina frågor till 

lärarna utgick jag från mina frågeställningar. Jag använde mig av en mp3-spelare för att dels 

kunna fokusera på det som sades under intervjun och för att kunna gå tillbaka i mina 

intervjuer för att få samtalet korrekt formulerat. 
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3.8 Validitet 

Med validitet menas att man undersöker det man ämnar undersöka. Denna uppsats handlar om 

att ta reda på fyra pedagogers upplevelser och åsikter. För att göra detta med en så god 

validitet som möjligt genomfördes intervjuer. Validiteten är bra i mitt arbete eftersom jag har 

skapat de underlag jag behövde i min undersökning och det gör att trovärdigheten ökar i mitt 

arbete. Jag har nu tagit reda på det jag hade tänkt undersöka utifrån studiens syfte. 
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer 

Jag kommer här att redovisa resultaten från mina intervjuer under följande rubriker. Lästlust 

enligt lärarna Lärarens roll för att skapa läslust, Metoder till att skapa läslust och synen på 

läsmiljön. Jag kommer utifrån resultaten lyfta fram likheter och olikheter mellan de olika 

pedagogerna.  

 

De fyra personer jag har intervjuat kommer jag här att nämna med fingerade namn:  

Karin 64, utbildad lågstadielärare, jobbar med åk 1 

Steven 46, utbildad låg- och mellanstadielärare, jobbar med åk 5 

Mia 45, utbildad åk 1-7-lärare inriktning sv/so, jobbar med åk 5 

Pia 39, utbildad lågstadielärare inriktning svenska, jobbar med åk 1 

 

4.2 Läslust enligt lärarna 

Läslust enligt pedagogen Karin ”Läslust för mig är att man längtar efter att få sjunka ned i en 

mysig fåtölj och läsa en bra bok”. Hon menar att det är avkopplande och berikande för att 

känna läslust. Karin försöker överföra miljöns viktiga betydelse till sin klass, genom att det 

alltid är lugnt och stilla i klassrummet när de läser. Mia säger att ”om eleverna kan hitta 

böcker som de gillar och längtar efter att läsa så skapar det läslust”. Steven menar även han 

att ”läslust är när eleverna har tillgång till intressant och spännande böcker som de läser och 

har svårt att sluta utan vill ta reda på mer”. Pia tycker att ”bara känslan av att kunna lyssna, 

koncentrera sig och följa med under högläsningen är en typ av läslust”. Läslust kan hon även 

tycka är när eleverna lär sig nya ord och vägen från att inte kunna till att kunna utläsa ett ord, 

”där finns en lust till läsning”. Steven menar att läslust är den mest betydelsefulla byggstenen 
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som vi pedagoger kan erbjuda våra elever vilket Karin också tydligt framhåller i sin intervju 

genom att säga att ”det är viktigt att läsa och veta vad man läser och känna glädje för det, 

men det är också viktigt att läsa och förstå vad man läser och det är min uppgift som lärare 

att se till”. Pia är noga med att understryka ”Kan vi inte få våra elever att känna läslust så 

kommer de heller inte ta åt sig andra kunskaper som vi lärare förmedlar”. 

 

4.3 Lärarens roll för att skapa läslust    

Jag fann i mina intervjuer att de var överrens om att det är de som lärare som är den viktigaste 

länken för att skapa läslust i klassen. Pia menar att om man som pedagog själv är entusiastisk 

i att läsa så för man denna känsla på eleverna. Eleverna känner då att det finns en glädje för 

läsning. Karin menar att det är vi pedagoger som gör att eleverna känner att det är roligt att 

läsa och att man kan göra fel när ”tutar i dem allt på en gång”. När hon får en ny 

förstaklassare är Karin noga att säga till eleverna att, här skrattar vi inte åt någon annan, och 

om vi säger eller läser fel är det inga problem för det ”är ju genom felen man lär sig att göra 

rätt”. Man kan skratta gott med varandra fortsätter Karin men inte åt varandra. Karin 

fortsätter berätta ”För att skapa läslust så är det A och O hur du som vuxen beter dig i 

klassrummet, för barn känner att här är det roligt att vara och här är det tillåtet att göra fel 

utan att bli tråkad för det”. 

 

 Mia och Karin nämnde båda att det är viktigt att skapa det läsande rummet, Karin menar att 

”glädjen av att läsa ska sitta i väggarna”. Pedagogens roll för att skapa läslust ger Steven ett 

exempel på och det var när personalen från i höstas skickade en förfrågan till alla tre lärarna i 

åk 5 på skolan om det fanns något intresse och möjlighet att barnen i 5:an  skulle kunna utöva 

högläsning på förskolebarnen. Steven vidarebefordrade frågan till sina elever och alla 22 

eleverna i klassen tyckte det skulle vara kul. Steven var den enda som svarade på mailet och 

här menar han att hans roll som pedagog spelar in för att skapa läslust i klassen. De två andra 

pedagogerna valde tyvärr bort detta uppskattade tillfälle menar Steven. Mia manar också att 
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man som pedagog måste vara öppen för nya tips, våga be om hjälp och ta emot idéer om hur 

man kan tänka och utveckla kring begreppet läslust. 

 

4.4 Metoder för att skapa läslust  

För att skapa den bästa läslusten låter Steven eleverna läsa varje dag, och då får de läsa nästan 

vad som helst som eleverna själva tycker är intressant och spännande. Det enda jag kräver 

säger Steven är att de väljer en lugn och behaglig miljö för att kunna fokusera på läsningen. 

Pia arbetar med LTG- metoden. Genom att arbeta med detta ser barnen sig själva som läsare 

och skrivare från första dag. Det som Pia betonar som positivt med LTG- metoden är den 

individuella läsinlärningen där man utgår från elevens egna erfarenheter och sitt eget 

tänkande. Hon märker att reaktionerna från eleverna är positiva och det finns stor arbetslust 

för att jobba med LTG- metoden. Själva metoden har fått positiv kritik för att barnen lär sig 

läsa med hjälp av ord som de redan kan och redan har tillgång till i sitt ordförråd. Mia läser 

ofta högt för sin åk 5 då eleverna bara får sitta och lyssna. I hennes klass frågar de ofta efter 

högläsning. Eleverna ser det som avkopplande, mysigt och en skön stund, vilket gör att 

läsupplevelsen blir positiv. Steven tror också på att högläsningen har betydelse men mer i de 

yngre åldrarna. Han läser numera aldrig högt för sina elever. Mia säger vidare att ett bra 

medel är att ta böcker som ingår i en serie, vilket ofta gör att eleverna väljer att läsa 

fortsättningen, eller andra böcker av samma författare. 

 

Ett bra tips som Mia vill dela med sig av är att låta eleverna tipsa varandra om bra böcker. De 

har gjort ett collage i klassen med boktips som sitter uppe på väggen. Där har de dels en bild 

på boken, samt en kort recension. De har också bokprat där kompisarna tipsar varandra om 

bra böcker. Ett annat kul tips för att skapa läslust som de gjorde de förra året var att de 

tillsammans med skolbibliotek hade ett läsprojekt. Det döpte de till ”Ett varv runt jorden”. 

Från det att de började efter jullovet, fram till påsk, skrev alla upp sidorna de läste. Varje 

måndag startade de sen med att räkna ihop alla lästa sidorna i klassen. Eleverna tyckte det var 
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mycket spännande, och efter bara två veckor hade de nästan kommit ett varv runt jorden. Alla 

var entusiastiska och man lade inga värderingar i att någon hade läst 5244 sidor en vecka och 

en annan 20 sidor. Alla var vinnare bara man läst något. De kom många varv runt jorden, (1 

sida = 1 mil). De avslutade med en bokfest där man tipsade varandra om bra böcker och fika. 

Karin och Steven i åk 1 respektive åk 5 tog båda upp i vår intervju om att de på 

barnboksveckan på skolan hade nationella läsdagen. Då fick alla faddrar i åk 4 läsa för sina 

fadderbarn i åk 1. Och faddrarna i åk 5 för åk 2 osv. Faddrarna hade i veckoläxa att läsa Pelle 

Svanslös. Man hade på skolan kopierat ut ett kapitel till alla 4-5:or. Barnen i ettan hade skrivit 

små sagor som de små fick läsa för sin fadder. Dagen var mycket uppskattad och som Karin 

menar på leder till lust att vilja läsa. 

 

4.5 Synen på läsmiljö  

Alla fyra intervjuade är rörande överrens om att miljöns betydelse är viktig för att eleverna 

ska känna någon inspiration och glädje för läsning. Det ska finna en ”lugn miljö, t.ex. ett rum 

där eleverna kan sitta i lugn och ro utan att bli störda” säger Steven. Pia säger att en lugn 

arbetsro och ett bra arbetsklimat i klassen överhuvudtaget är viktig för att kunna ta till sig den 

skrivna texten. Mia, lärare till årskurs 5 menar som Karin, lärare för åk 1 att eleverna ska ha 

rätt att ha tyst runt omkring sig om de är i behov av det. Båda lärarna har tillgång till 

hörselskydd om eleven behöver det. Mia säger vidare att de elever med lässvårigheter ska 

kunna få hjälpmedel som t.ex. talböcker. Steven och Karin tar båda upp om att det ska finnas 

ett brett sortiment och ett stort utbud av böcker i klassrummet och på skolan. Eftersom 

eleverna är i olika stadier menar Karin på att ”det ska finnas böcker till alla”. De två lärarna i 

åk 1 nämner att hösten i ettan är det aldrig tystläsning för alla måste ljuda och så, så det är lätt 

att man stör varandra. Pia poängterar att ”det finns de elever som inte har så svaga röster, 

men de måste få låta och det går inte att säga att det ska vara knäpp tyst”. Pia menar på att 

det är en stor skillnad i tvåan och trean, då kan man starta dagen med att eleverna har tyst 

läsning.  
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4.6 Sammanfattning 

Jag bandade tre av fyra intervjuer då jag slapp att anteckna undertiden och således fick jag 

med allt som sades vid intervjuerna vilket stärkte undersökningens reliabilitet. Jag tycker även 

att validiteten i mitt arbete har åstadkommet den grund jag behövde i min undersökning och 

jag har undersök det som var min tanke utifrån mitt syfte. Att vara en entusiastisk och 

närvarande pedagog var något som var återkommande svar i mina intervjuer. Likaså att man 

ska vara en pedagog som skapar lugn och trygghet i klassrummet. Läslust tycker lärarna är 

när eleverna kan slappna av med en bok och finna ro, likaså när eleverna är sugna på att lära 

sig läsa. När eleverna är med under genomgångar och lyssna vid högläsningsstunden är också 

en typ av läslust tyckte man. Pedagogerna var alla överrens om att de som lärare var viktiga 

för att skapa läslust i klassen. De menade att de var viktigt att man som pedagog skapade ett 

positivt läsanderum i skolan så eleverna fick den känslan till att vilja läsa. Lärarna jobbade lite 

olika med läsning beroende på vilken årskurs de har för tillfället men LTG var en metod som 

användes med goda resultat och även olika positiva tips nämndes som ” Ett varv runt Jorden” 

och Barnboksveckan. Alla de intervjuade är överens om att läsmiljön ska vara lugn och 

behaglig, men man kan inte ställa samma krav på en åk 1 som en åk 5. Men lugnet krävs för 

att man ska kunna koncentrera sig och för att kunna gå in i det böckerna har att erbjuda.  
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Tabell 1. Denna tabell är en sammanställning av de svar jag fick vid intervjuerna jag 

genomförde. Här kan man läsa vad de intervjuade tycker är viktigt för att skapa läslust, deras 

egen betydelse, olika metoder som de själva använder och miljöns betydelse. 

 
                Läslust    Lärarnas roll                Metoder              Läsmiljö  

 

Karin 

 Längtan efter att 

en bra bok i 

mysig miljö 

 Avkoppling 

 Veta/förstå vad 

man läser 

 Tillåta att 

göra fel 

 Skapa 

trivsel i 

klassrumm

et 

 Fri läsning varje 

dag 

 Eget val av 

litteratur 

 Stort utbud med 

litteratur 

 

 

Steven 

 Svårt att avsluta 

läsningen 

 Tillgång till bra 

böcker 

 Läslust, 

betydelsefullast

e byggstenen 

 Vara 

öppen för 

nya idéer 

 Skapa 

möjlighete

r 

 

 Faddrar läser högt 

 Barnboksvecka 

 Lugna miljöer  

 

Mia 

 Hitta rätt böcker 

 Längta efter 

läsning 

 Skapa det 

läsande 

rummet 

 Öppen för 

nya tips 

 Våga be 

om hjälp 

 Högläsning 

 Bokprat 

 Läsprojekt ”Ett 

varv runt Jorden” 

 Bokfest 

 

 Lugn och ro 

 Hjälpmedel 

som t.ex. 

talböcker och 

hörselskydd 

 

 

Pia 

 Känslan att 

kunna läsa 

 Att lära sig nya 

ord 

 Egen 

passion för 

läsning 

 Skapa det 

läsande 

rummet 

 LTG- metoden 

 Utgå från elevernas 

egna erfarenheter 

 Bra 

arbetsklimat 
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5. Diskussion 
  

5.1 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur fyra verksamma grundskollärare ser 

på och arbetar för att skapa läslust och en god läsmiljö. Jag ville även ta reda på vilken 

betydelse de tycker att de själva har för att skapa god läslust och bra läsmiljö i skolan. 

Slutligen vill jag få lite tips på metoder som de använder för att stimulera läslusten och få tips 

på hur läslusten kan främja inlärningsprocessen hos eleverna.  

  

• Hur ser lärarna på begreppet läslust och läsmiljö? 

• Vilken betydelse har lärarna för att skapa god läslust och bra läsmiljö i skolan? 

• Vilka metoder använder lärarna för att stimulera elevernas läslust och vad har läslusten för 

funktion för att främja inlärningsprocessen? 

 

Vid mina intervjuer lade jag märke till att de intervjuade var fullt medvetna om läslusten och 

miljöns betydelse och det är för att den enskilda eleven skall kunna ta till sig de kunskaper 

som skolan kräver för att bland annat lära sig läsa och skriva. Jag kommer här att diskutera de 

intervjuades svar och ställa dem mot den relevanta litteraturen under avsnittet Teoretisk 

bakgrund. 

 

5.2 Läslust 

Amborn och Hansson säger att man förr använde begreppet läslust för att utmärka en elev 

som var sugen på att studera vidare (1998:18). Det är inte så man ser på det idag när jag 

tillfrågar lärarna beträffande läslust. De intervjuade såg läslusten mer som att får sjunka ner i 

en skön fåtölj i en behaglig miljö. Med sig ska man ha en bra bok som man själv har valt 

utifrån sitt eget intresse och bara få leva sig in i den i lugn och ro. Jag känner detsamma som 
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de intervjuade, att man själv får välja sin bok utifrån sin egen sinnestämning och beroende på 

vilken miljö man befinner sig i. Jag minns när jag själv gick i grundskolan, visst lästes det en 

del men det var sällan man fick göra sitt bokval själv. Det var oftast läraren som valde ut en 

bok som hon tyckte passade mig bäst. Min läslust var då inte speciellt stor, som är betydligt 

större idag när jag kan välja min egen bok, min egen plats, och när jag kan läsa boken för att 

passa in i min egen sinnesstämning. Jag tycker att det är viktigt att låta elevernas eget intresse 

får styra vad som eleven ska läsa, speciellt när det handlar om att främja elevernas läslust. Får 

inte eleverna själva välja den litteraturen de vill läsa är det svårt att få eleven att känna någon 

motivation för att läsa vidare. Det är betydelsefullt att möta eleverna där de befinner sig, och 

som pedagog måste jag ha en förståelse för elevernas språk och ha kännedom över vad de bär 

med sig från sitt tidigare liv och se vad deras behov är idag.  I boken God läsutveckling, 

kartläggning och övning tar man upp att det gäller att eleverna får en bra start vad det gäller 

att kunna läsa för att eleven ska känna ett gott självförtroende till att vilja läsa vidare (2003:4) 

Här tycker jag som de intervjuade att det är min uppgift som lärare att skapa det läsande 

klassrummet, där eleverna känner en glädje och vet att det är tillåtet att göra fel utan att bli 

hånad. 

 

5.3 Olika metoder för att skapa läslust 

Min fördjupning med de tillfrågade lärarna har påvisat att de anser att man skall se alla 

individer och möta dem de är och se dem utifrån deras behov och möjligheter. Det finns 

många metoder att använda sig av och eftersom vi alla är olika menar Bjärbo att metoderna 

passar olika bra för olika elever (2007:23). När man ska arbeta med begreppet läslust finns det 

alltså många metoder att ta till. De intervjuade berättar att eleverna bland annat får prata med 

varandra om litteratur och ge varandra tips på bra böcker. När eleverna samtalar med varandra 

och byter erfarenheter kan de vid ett senare tillfälle tillgodogöra sig de nya kunskaperna på 

egen hand. Man kan även läsa högt för varandra, det är något som Allekliv och Lindvall 

belyser och de beskriver vidare att man kan närma sig läsningen genom att man läser högt 
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med varandra. De menar att högläsningen är ett bra verktyg som ökar barnens självförtroende 

(2000:14). Att pedagogens roll är viktig för att skapa läslust var alla de intervjuade rörande 

överens om. Vi samtalade om hur lusten kan påverka hur man som lärare planerar sina 

lektioner, hur man sätter samman grupper, hur man som lärare lägger stort fokus på att skapa 

en trygghet i klassen. I boken Lyckas med läsning (2001) berör man just att om eleverna 

känner att det finns någon som tror på dem så vågar de låta sig misslyckas, för då finns någon 

där som hjälper dem tillbaka på rätt spår. Jag tror att det här är det viktigaste för att eleven 

skall finna läslust. Eleven måste kunna känna sig trygg i skolan, känna sig tillfreds med sina 

klasskamrater, känna tilltro till sin lärare för att känna lusten till att lära och lusten till att läsa. 

Har man bara skapat en stadig grund finns det inga som problem att bygga vidare. 

 

5.4 Läsmiljöns betydelse 

En av de intervjuade belyser vikten av lugn arbetsro och bra arbetsklimat för att kunna ta åt 

sig den skrivna texten. Det är bra att man erbjuder olika genrer av litteratur, bilderböcker och 

olika tidningar som passar för allas humör och varje tillfälle. Chambers (1995:9) nämner i sin 

bok hur viktigt det är att man har tillgång till en rik lärmiljö. Han menar på att var vi befinner 

oss när vi läser påverkar oss och hur vi mår när vi läser påverkar hur vi tar till oss texten. Han 

gör en jämförelse med att ligga i en varm säng och läsa eller sitta på en kall tågstation, och 

menar att det ger en bättre grund för läsning i en lugn och trygg miljö. Två av de fyra 

intervjuade hade ingen tillgång till något annat rum än klassrummet och korridoren. Eleverna 

i åk 5 fick hitta sig en plats i korridoren om de inte ville vara kvar i klassrummet, de fick 

därför aldrig chans att känna den lugna läsmiljön som Chambers tar upp i sin bok. Detta beror 

helt enkelt på att det inte fanns utrymmen som var prioriterade för tystläsning. De yttre 

förutsättningarna i miljön påverkar ju eleverna till att ta till sig litteraturen på ett bra sätt utan 

att bli störda och avbrutna i sitt läsande. Lärarna kände stor saknad efter egna grupprum där 

elever som hade svårt med koncentrationen och även de som bara ville ha det lugnt kunde få 

sitta i mindre grupper vid passande tillfällen. Jag intervjuade tre av kvinnorna i deras 
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arbetsmiljö, i skolan, och lade märke till att de intervjuade hade tillgång till många olika typer 

av litteratur i klassrummet och även i skolbiblioteket för att tillgodose behoven hos eleverna. 

Nasiell (2007) menar att bokvalets betydelse inte är det viktigaste för att bli en god läsare. 

Finns det ingen lust blir det heller ingen bra läsning. Hon menar vidare att eleverna måste 

känna läsglädje för att ta till sig den skrivna texten och då går det lika bra med en serietidning. 

Det hade en av lärarna tagit fasta på. Han hade gjort en rensning hemma och hade då hittat 

många gamla, spännande serietidningar som eleverna fick ta del av när de skulle läsa. 

 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Genom denna undersökning har jag fått fram flera tips på hur man i skolan kan jobba med 

elever för att stimulera dem till läslust. Att man som lärare är medveten, närvarande och trygg 

i sin pedagogiska roll är begrepp som har framkommit i mitt arbete. Genom denna 

undersökning har jag fått fram flera tips på vad man kan tänka på för att skapa läslust i skolan. 

De lärare jag har intervjuat tycker att detta är ett oerhört viktigt ämne och att fler pedagoger 

skulle behöva bli varse om hur mycket man som pedagog verkligen kan påverka elevernas 

framtid vad det gäller intresset för läsning.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

Man skulle kunna se det i ett elevperspektiv, vad tycker eleverna själva? 

Intressant för vidare forskning vore att se hur elevens egen syn på begreppet läslust och vad 

de tycker påverkar dem till att känna läslust.  
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Frågor till de intervjuade lärarna 
 

1) Hur viktig är du som lärare för att främja läslust? Vilka metoder 

använder du dig av som lärare för att främja läslust? 

Följdfråga: Kan du ge några exempel? 

 

2) Berätta hur du ser på läslustens betydelse, vad betyder läslust för 

dig?? 

Följdfråga: Hur visar sig detta uttryck i din undervisning, hur yttrar sig 

läslust i din elevgrupp? 

 

3) Hur du ser på läsmiljöns betydelse? 

Följdfråga: Arbetar ni med läsmiljö på er skola? 

 

 

4) Berätta hur du som lärare ser på arbetet med läslust utifrån ett 

perspektiv där eleverna samspelar med varandra? 

Följdfråga: Kan du som lärare beskriva ditt eget arbete utifrån ett 

sådant perspektiv? 

 

5) Kan du förklara hur du ser på arbetet med läslust ur ett individ 

perspektiv? 

Följdfråga: Hur ser ditt eget arbete ut med läslust utifrån det 

perspektivet? 

Följdfråga: vilken är viktigast för dig som pedagog, den individuella 

utvecklingen eller gruppens utveckling? Kan du förklara varför. 

 

6) Vilka metoder använder du av för att inspirera eleverna till läslust?  
 

 

 


