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Abstract 

Helena Weller (2015). Lärares arbete med läslust: Tre lärare berättar  (Teachers work with the 

love of reading: Three teachers tell). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialization in Grades 4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and 

Social Sciences. 

In the international reading tests as PIRLS conducts, it appears that Swedish pupil’s results are 

falling and have continued to do so since we participated in the measurements. This study 

investigates how teachers work to motivate and create the love of reading with their students in 

middle school. Qualitative interviews were conducted with three teachers at three different 

schools. The study has a phenomenographical research approach and the three teachers´ reports 

are the basis for the results of the survey. The interviewed teachers revealed several approaches 

they use to work with their students love of reading. The two most prominent categories for 

promoting the love of reading is the pupils discussions of literature in which they talk about the 

books they like and provide tips to each other, and the second category is the importance of the 

libraries. The teachers also highlights their awareness of working with reading strategies, using 

different types of texts helps the students to manage those strategies and it is a part of that the 

students actually feel the love of reading. In conclusion the teacher also raises the need to capture 

the student’s interest areas to find the right literature for them and in this process the library plays 

a great role.  
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1. Inledning 

Vårt språk är en stor del av vår identitet. Genom språket kan vi visa vem vi är, uttrycka våra 

åsikter, känslor och interagera med andra människor. Det är också genom vårt språk vi på olika 

sätt kan ta till oss nya saker om världen, men också förmedla kunskap och erfarenheter till andra. 

En del av detta uppnår vi genom att vi läser olika typer av litteratur. Litteraturen ger oss 

möjlighet att utveckla ovanstående förmågor, och med det också utvecklas som människor. Som 

förälder, har jag ofta hört om vikten av att läsa högt för sina barn, låta dem ha stor tillgång till 

böcker och annan litteratur, men också vara en förebild för barnen genom att själv vara en läsare. 

En stor del av detta är ett led i att stötta barnet i sin språkutveckling, men det handlar också om 

att visa barnen vägen in i litteraturen så de senare på egen hand, med lust vill fortsätta på den 

banan. För min egen del har jag följt ovanstående råd, och mina barn har fått samma 

förutsättningar vad gäller detta, ändå blev det så olika. En av mina döttrar älskar att läsa, hon 

väljer från en mängd olika genrer, och har ständigt nya böcker på gång som hon vill läsa, medan 

min andra dotter sällan frivilligt läser böcker, utan gör det mest av plikt i samband med något 

skolarbete. Jag har givetvis ställt mig frågan vad detta kan bero på, och svaren kan förstås vara 

flera, men ett av dem ligger nog i deras olika skolmiljöer och lärares engagemang och kunskap 

kring just skapande av läslust.  

Som blivande lärare känns det viktigt att eleverna vill ta del av litteraturläsningen både i skolan 

och på sin fritid, och min förhoppning är att det också kommer att ske. Jag har funderat mycket 

på hur man ska uppnå detta, hur man på bästa sätt kan uppmuntra eleverna till läsning och då 

med just fokus på lust. Enligt Lgr 11 ska undervisningen ”stimulera elevernas intresse för att läsa 

och skriva” (s. 222). Detta innebär att endast läsa för att man ska klara skolan eller utföra 

uppgifter där läsning ingår inte är nog, att stimulera intresse innebär så mycket mer. En bra 

början och grundläggande faktor tar Chambers (2011)  upp när han lyfter rutiner som ett sätt att 

uppmuntra och motivera eleverna: 

En lärare kan ge eleven den motivation som för tillfället saknas för att de ska kunna slå 

sig till ro med en bok. Bara det faktum att det finns en bestämd tid då alla vet att man 

läser, och inte gör annat, underlättar. En sådan helig lässtund är en av flera rutiner som 

positivt påverkar våra inre förutsättningar för läsning (Chambers 2011, s. 42).  
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1.1 Syfte 
Det är svårt att rangordna en lärares arbetsuppgifter, men med tanke på hur mycket det påverkar 

övrig inlärning och personlig utveckling är nog detta en av läraryrkets viktigaste aspekter – att 

uppmuntra och stimulera läslust hos sina elever. Kursplanen i svenska för grundskolan tar också 

upp vikten av att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för läsning. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer av tre lärare vill denna studie belysa lärares arbete med hur de skapar 

motivation och läslust hos sina elever i mellanåren. För att ta reda på detta har följande 

frågeställningar ställts: 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Finns det några specifika arbetssätt/metoder som läraren använder för att motivera 

eleverna till läslust? 

2. Vilken typ av litteratur läser eleverna? 

3. Hur gör man med de elever som är ”svårfrälsta”? 
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2. Litteraturgenomgång, tidigare forskning och begrepp 

Arbetets syfte som tidigare nämnts gör att vissa ord och begrepp kan behöva belysas och 

förklaras lite närmare. Nedan redovisas några av dessa, litteratur relevant för ämnet, samt tre 

forskningsartiklar som riktar sig just mot motivation och läslust. För att sätta Sverige på kartan 

vad gäller eleveranas läsförmåga och läsvanor inleds detta avsnitt med en kort redogörelse för två 

rapporter som Skolverket publicerat kring svenska elevers läsförmåga.  

2.1 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 
Enligt Skolverket (2012) är ett av PIRLS:s huvudsyfte att lyfta fram kunskap om elevers 

läsutveckling och på så sätt kunna göra jämförelser med andra länder. 2011 deltog Sverige för 

tredje gången i PIRLS-undersökningen. Elever i årskurs 4 undersöks beträffande deras 

läsförmåga vad gäller skönlitteratur och sakprosa. Här kunde det konstateras att Sveriges 

fjärdeklassare ligger över snittet vad gäller läsförmågan, men att vi var ett av få länder som hade 

försämrade resultat för hela mätperioden, 2001 - 2011. Studien visar också att antalet elever i 

Sverige som presterar på den mest avancerade nivån sjunkit, men i stort sett inga elever presterar 

på den absolut lägsta nivån (Skolverket 2012). I samma undersökning framgår det också att 80 % 

av de svenska eleverna uppger att de tycker om att läsa, detta är en lägre andel än vad 

genomsnittet säger i EU/OECD. En aspekt av detta är att de som uppger att de tycker om att läsa 

hade bättre provresultat än de som uppgav att de inte tyckte om att läsa (Skolverket 2012). Vidare 

visar rapporten att skillnader finns vad gäller elevernas prestation och dess socioekonomiska 

bakgrund, vilket betyder menar Skolverket, att svenska skolan inte kan ”sägas klara det 

kompensatoriska uppdraget” (s. 7).  

Som ett led i att förstå Sveriges försämrade resultat gällande läsningen i PILR:s studier utkom 

Skolverket 2007 med en rapport som är en kunskapsöversikt över läsundervisingen i Sverige 

1995-2007. Skolverket konstaterar där att det inte gjorts särskilt mycket forskning på området för 

svenska elever i mellanåldern. Här framgår dock att klyftorna ökar mellan de som läser och de 

som nästan aldrig läser. Från år 1989 till 1999 fördubblades siffran från 5 % till 10 % för de barn 

som aldrig läste på sin fritid. Rapporten hänvisar främst till Annette Ewalds doktorsavhandling 

Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning under skolans mellanår (2007), där hon 

redovisar hur elever med lågt läsintresse ofta lämnades åt sitt öde. Hon tar också upp att 

bänkböcker lästes när det blev tid över, vilket innebar för många att det över huvud taget aldrig 
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inträffade. Till största delen bestod elevernas skönlitterära läsning av lärarens högläsning eller 

tyst bänkboksläsning, och läsningen i sig sågs som färdighets och mängdträning och var inte en 

del av den övriga undervisiningen (Skolverket 2007). Nämnda avhandling, menar Skolverket, tar 

också upp problematiken kring lärares bristande kunskap om aktuell barnlitteratur och att 

kompetensen ofta låg på en bibliotekarie som kanske inte var närvarande på skolan.   

2.2 Två svenska avhandlingar 
I Annette Ewalds avhandling som Skolverket kortfattat hänvisade till i sin rapport kan man ta del 

av hennes ganska nedslående resultat kring de undersökande skolornas litteraturläsning. Hon har 

mellan åren 2000-2004 bedrivit fältstudier på fyra skolor i Sverige och benämner sin 

undersökning som ”En skoletnografisk flerfallsstudie” (s. 46). Ewald konstaterar att mellanårens 

litteraturläsning i de skolor undersökningen avser, inte hänger samman med de övergripande 

målen som både läroplan och kursplan talar om, det vill säga demokrati- och värdegrundsfrågor. 

Ewald tar bland annat upp ett exempel där en elev, utifrån en text som läraren valt ut och som 

handlar om två judiska pojkar under andra världskriget, visar på egna erfarenheter i den text han 

sen skriver till de uppgifter som sen är kopplade till läsningen av boken. Eleverna ska enligt 

uppgifterna inta perspektivet som någon av bokens huvudpersoner och utifrån det skriva en 

tidningsartikel och ett dagboksavsnitt. Hon lyfter fram hur texter kan försätta läraren i både etiska 

och känslomässiga dilemman och understryker att en  

”erfarenhetsknuten litteraturläsning ställer professionella krav på lärare, som innebär väl 

utvecklad språk- och textkompetens och metodisk fantasirikedom men också förmåga att 

professionellt tolka, förstå och hantera de sociala processer som litteraturläsningen ingår i, 

det vill säga djup kunskap om och förståelse för praktikens betydelse för matchningen 

mellan texter och läsares olika repertoarer” (Ewald, 2007 s. 336).  

Ovan beskrivna situation anser Ewald vara ett avvikande exempel från det som i övrigt var funnet 

i studien, och där läraren inte ”… skyr vare sig stora samhälls- och värderingskonflikter eller 

stänger dörren för de svåra livs- och ansvarsfrågor barn- och ungdomslitteraturen gestaltar…” 

(Ewald, 2007 s. 335). Hon konstaterar att det i stort sett saknas en genomtänkt didaktisk 

läsundervisning i de skolor hon undersökt och exempel som ovan kallar hon slumpartade och 

Ewald betonar också att flera av skolorna saknar fungerande bibliotek, vilket också är ett hinder 

för att göra litteraturen tillgänglig i undervisningen. Ewald konstaterar att svenskämnet är präglat 

av stark tradition med färdighetsträning och grammatikövningar och ger förvånansvärt lite plats 
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för litteraturläsning, om inte särskilda läsprojekt var initierade. Läsningen är kopplad till 

svenskämnet och inte förankrat i de övriga ämnena, och syftar främst till att förbättra 

läsfärdigheterna. Hon är kritisk till hur elevernas egna erfarenheter inte blir en del av vare sig 

svenskämnet, eller i elevernas litteraturläsning. 

I avhandlingen Att bli en sån´ som läser lyfter Catarina Schmidt (2013) vikten av att i 

undervisningen se varje elev vad gäller dem som läsare. Det finns olika typer av läsare och de ska 

få synas i klassrummet. Hon nämner också att textbegreppet behöver vidgas och att ett integrerat 

arbetssätt i de olika ämnena är att föredra. Schmidt tar upp ”sponsorer” som kan vara någon form 

av vägvisare för att guida barnet till litteratur som matchar deras intressen och sådant som kan 

vara berikande för denne att läsa. Dessa kan vara föräldrar eller andra vuxna, men hon lyfter 

också andra barn som exempel på att vara varandras sponsorer. Dock är hon noga med att dessa 

sponsorer behöver vara lyhörda, och menar att vuxna ibland tar på sig rollen att veta vad som är 

den bästa litteraturen för barnet att läsa. Schmidt menar att inom skolans värld finns mycket 

inarbetade rutiner som kan behöva ifrågasättas och ses över. ”Detta inbegriper allt från hur 

läromedel kan användas mer innovativt och individualiserande liksom hur repertoarers register 

kan utveckas succesivt mot allt högre ställda förväntningar, som matchar olika barns behov och 

förutsättningar” (s. 265). Schmidt problematiserar i sin avhandling över att barnen i hennes 

undersökning inte getts möjlighet att möta sina ”tankar och narrativa föreställningsvärldar”(s. 

259) med andras. Hon förespråkar liksom Ewald ett funktionellt och en meningsskapande 

undervisning där kommunikation får stå i centrum.  

2.3 Litteratur kring läslust 
I boken Böcker inom oss och omkring oss vill Aidan Chambers (2011) lära ut hur barn och unga  

på ett bra sätt kan delge varandra och samtala om böcker de läst, men också hur man lyssnar på 

ett bra sätt. Han poängterar att dessa textsamtal inte enbart ska handla om böcker utan även andra 

typer av texter som tillsammans benämns litteratur. Chambers lyfter fram boksamtalet som en 

viktig aktivitet som kan bidra till samtal om mycket annat, vilket innebär att när vi tränar barnen 

att samtala om böckerna de läst hjälper vi dem också att uttrycka sig om viktiga saker i livet. Han 

beskriver att många av oss ”inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det” (s. 128). Han 

förklarar att samtal om böcker inte följer någon färdig mall som man bara kan kopiera och sen 

kunna göra det med framgång. Detta är något man konstruerar tillsammans med andra som har 
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mer erfarenhet och han liknar det med hur en lärare genom att samarbeta med en mer erfaren 

lärare lär sig att undervisa (Chambers 2011). Tillsammans med sina kollegor funderade 

Chambers kring vad som gjort att de inte fastnat i att bara läsa en typ av böcker eller att läsa 

endast böcker av samma författare, vilket han benämner som att se på läsandet som att världen är 

platt. Svaret de kom fram till var att de alla blivit inspirerade som barn av andra: 

Vi fann snart några gemensamma svar. Som barn hade vi alla påverkats av – vad människor 

vi tyckte om, respekterade och därför lyssnade på, berättade om böcker de läst, böcker som vi 

sedan läste eftersom de hade inspirerat oss till det (Chambers, 2011 s. 133). 

I Boken om läslust, en handbok om att väcka ungas läsintresse, 7-15 år tas flera aspekter upp 

kring vad som gynnar barns läslust. Den viktigaste faktorn är enligt författarna att det finns vuxna 

som förmedlar litteratur. Det är också av vikt att den som läser känner igen sig i texterna och kan 

relatera till det de läser på något sätt. Det lyfts också fram att barn behöver få möjlighet att lyssna 

till böcker som läses högt för dem, men samtidigt ges tid att läsa själv. Som motverkande effekter 

på läslusten nämns att man under inga omständigheter får tvinga barn att läsa och bör undvika 

känslan av att göra läsningen till en plågsam historia 

I Läs och skriv. Undervisning som fungerar (2006) redogör Annica Berg som är specialpedagog 

med lång erfarenhet i en intervju för vikten av att läsutvecklingen inte avstannar när eleverna väl 

lärt sig läsa. Hon nämner flera faktorer som konkurrerar med elevernas tid till läsning så som Tv-

tittandet och Internet. Regelbunden läsning är en av nycklarna till att läsutvecklingen fortskrider, 

berättar hon och tar sin utgångspunkt i ett ettårigt läsprojekt i Faluns kommun där man kunde 

konstatera att de elever som tidigare inte läste på eget initiativ hade ökat sin läsförmåga generellt.  

Louise Limberg & Anna Hampson Lundh (2013) tar upp i sin forskningsantologi Skolbibliotekets 

roller i förändrade landskap att i Sverige räknas skolbiblioteken som en av våra tre huvudtyper 

av allmänna bibliotek. Högskole- och folkbibliotek är de andra två. Författarna lyfter fram att ett 

av skälen till att regeringen har med skolbiblioteken i både skollagen samt den nya 

bibliotekslagen är just för att understryka att de är en del av Sveriges allmänna biblioteksväsende 

(Limberg & Lundh). Boken redogör för en undersökning genomförd av Kungliga biblioteket 

(KB), vars syfte var att ge en bild av skolbiblioteken och dess funktion utifrån den nya 

lagstiftningen. Denna kartläggning visar enligt Limberg och Lundh att ”hälften av landets elever 

saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek” (s. 14). Författarna betonar att bemanningen på 
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skolbiblioteken ”gått som en röd tråd genom önskemål inför och kritik mot såväl skollagen som 

remissomgången till den nya bibliotekslagen” (s. 14). Definitionen vad som är ett skolbibliotek 

menar författarna, och hänvisar till en rad skrivelser, är ofta kopplat till de aktiviteter som föregår 

där snarare än vad biblioteket ska innehålla. Som exempel ges att tillsammans med personalen på 

biblioteket få i det dagliga arbetet ”stöd för att systematiskt söka, finna och använda medier och 

tillgodogöra sig verksamheter som är ägnade att stödja det lärande och den undervisning som 

pågår i den egna skolan” (s. 15). De saknar i styrdokumenten en formulering som understryker 

behovet av att biblioteket har personal som har kunskaper och därmed kan bistå både lärare och 

elever i sin kunskapsutveckling, något som kan anses som en nödvändighet om verksamheten i 

biblioteket ska ha önskad effekt (Limberg & Lundh, 2013). Författarna anser vidare att 

skolbiblioteken står i ett ständigt förhandlande på lokal nivå där kvalitet och roll är beroende av 

vad kommun, skolledning, lärare och bibliotekarie förhandlar fram. Detta är en bidragande orsak 

till att skolbiblioteken har så olika kvalitet och verksamheter både inom och mellan kommuner. 

Genom de nya ovan nämnda lagar hoppas de ändå att bättre gynnsamma förhållanden kommer 

till stånd vad gäller den över tid ofta uttalade pedagogiska roll som skolbiblioteket har. En 

förutsättning för att detta ska ske är dock att de som arbetar och styr inom verksamheterna har 

den kunskap men även det intresse som krävs för att utveckla våra skolbibliotek (Limberg & 

Lundh, 2013).   

2.4 Relevanta begrepp 
Under arbetet med denna studie har jag ofta stött på nedanstående begrepp och det kan därför 

behövas en kort genomgång som förklarar dessa mer ingående.  

2.4.1 Emotion, motivation och intresse 

Enligt Charles N. Cofer (1972) är begreppet emotion svårdefinierat, men ofta sammankopplat 

med motivation. Författaren ger flera exempel på hur till exempel sorg, glädje och kärlek kan 

påverka både hur vi ser på världen men också hur det kan påverka vårt beteende. Han 

exemplifierar med hur vi i samband med sorg, blir ledsna och kanske tappar intresse för sådant vi 

annars är öppna för. ”Den emotionella reaktionen kan uppstå i samband med en yttre händelse, 

men den kvarstår och innehåller interna aspekter, som vi refererar till när vi beskriver våra 

känslor” (s. 80). Cofer liknar vårt beteendemönster kopplade till emotioner med beteenden som är 

kopplade till motivation. Han påpekar att båda kan utgöra ett irrationellt uttryck, då han menar att 
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självkontrollen kan gå förlorad både vid emotionella tillstånd som att ett starkt motiv kan få 

någon att handla på ett sätt den annars inte skulle gjort. Enligt Cofer tycks emotioner vara något 

som kan motivera oss till handling och tar glädje som exempel när han beskriver hur man kan 

uppleva detta i samband med att man presterarat något. 

Lennart Sjöberg (1997) anser att moderna psykologer har en ”vacklande hållning till intresse” (s. 

8), men ansluter sig till den skola som anser att intresse är en emotion. Sjöberg menar att ”när vi 

känner intresse befinner vi oss i ett emotionellt aktiverat tillstånd av lust och insnävad och 

samtidigt förstärkt uppmärksamhet” (s. 8). Han betonar att våra beteenden är starkt förknippade 

med våra intressen. Sjöberg har en psykologisk ansats och konstaterar att beteendeforskningen 

alltför ofta har kognitiva perspektiv, han saknar känslor och motivation som en del av denna 

forskning. Han menar att detta är ”en grundförutsättning för inlärning” (s.5). Vidare 

problematiserar Sjöberg kring att motivationspsykologi inte får tillräckligt utrymme när det 

kommer till studieintresse. Hans förklaring till det är att för mycket fokus lagts kring fysiologi 

eller psykodynamiska teorier, och eftersom dessa teorier mer ser till de omedvetna faktorerna tar 

de inte hänsyn till detta då motivationsteorier är mer kopplat till medvetna handlingar. Inom 

självbestämmandeteorin är begreppet inre motivation centralt och studiemotivation är ett vanligt 

tillämpningsområde inom denna teori (Sjöberg). Det handlar om att inte styras av yttre påverkan 

så som straff eller belöning, inte heller våra egna inre föreställningar som mer eller mindre 

tvingar oss till olika handlingar. Inom samma teori är också autonomi ett centralt begrepp och det 

vi gör utifrån dessa fria handlingar är också det som mest väcker vårt intresse, ”det som leder till 

inre motivation är alltså i första hand upplevelsen av autonomi” (s. 26).  

Det är näst intill en omöjlig uppgift att på ett enhetligt sätt beskriva begreppet motivation. Hein 

(2012) anger flera exempel på sådant som kan få oss att känna oss motiverade. Bland annat tar 

hon upp lusten vi känner inför något och viljan vi har att göra det. Vi kan också helt enkelt ha 

beslutat oss för att göra något eller ha ett behov att genomföra en handling av olika anledningar. 

En vanligt använd definition av begreppet är enligt författaren: ”Motivation är de faktorer hos en 

individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gemtemot ett givet mål (Franken 

2002, citerat i Hein, 2012, s. 13). Denna definition är relativt vid och inbegriper många olika 

teorier, alltifrån en utifrån styrd teori som anser att man kan styra en persons beteende med hjälp 

av straff och belöning till en teori som utgår från en inifrån styrd syn där människan motiverar sig 
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själv om inget hinder finns för detta. Dessa två olika synsätt grundar sig i helt olika sätt att se på 

människan (Hein, 2012).  

Det är vanligt att dela upp motivationsbegreppet beroende på om motivationen är styrd utifrån 

eller inifrån. Nedan förklaras dessa begrepp kortfattat.  

2.4.2 Inre motivation 

Med begreppet inre motivation avser man att människan själv är skapare av de 

motivationsfaktorer som styr oss. Dessa kan till exempel vara att man har en önskan om att 

utvecklas eller prestera, vilket i sig kan vara tillfredställande (Hein, 2012). I Psykologilexikon 

förklaras begreppet som något man vill utföra på grund av lust eller intresse, och inte med 

utgångspunkten att det ska leda till någon belöning eller ett specifikt resultat. Här likställs 

begreppet med autonom motivation och Egedius (2008) menar att: ”Ju mer man i skola, 

utbildning och arbetsliv tillerkänner varje individs självbestämmande och eget ansvar, desto mer 

av inre motivation utvecklar var och en” (Egedius, 2008 s. 316).  

2.4.3 Yttre motivation 

Faktorer som leder till yttre motivation kan inte individen själv styra eller påverka. Dessa faktorer 

kan ibland vara negativa som till exempel rädsla eller att man handlar på ett visst sätt för att inte 

uppleva obehag eller smärta (Hein 2012). I Psykologilexikon beskrivs begreppet som att det 

genom hot eller belöningar skapas motiv att utföra en handling. Dessa konsekvenser har inte med 

uppgiften i sig att göra ”utan i något man får utstå respektive får för att man utför den”. (Egedius 

2008, elektronisk referens). Egedius (2008) delar upp yttre motivation i yttre styrning och 

införlivad motivation, där det första handlar om att handlingen utförs på grund av andras vilja, 

man vill vara till lags eller känner sig tvingad och den senare att man utför handlingar för att 

någon man tycker om och kanske identifierar sig med ”har samma inriktning” (Egedius 2008, 

elektronisk referens). 

2.4.4 En läsande klass 

Denna metod har två av mina informanter redogjort för att de arbetar med i sina klasser, vilket 

kan kräva en redogörelse för vad den kortfattat innebär. Materialet är framarbetat av ett antal 

yrkesverksamma lärare, däribland läraren och författaren Martin Widmark. I förordet på den 

lärarhandledning som skickats ut gratis till alla F-6 skolor inför höstterminen 2014, skriver 

Widmark att ”boken innehåller veckoplaneringar som du kan följa om du undervisar i någon av 
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årskurserna 1-6” (s. 7). Det handlar om att läraren tillsammans med eleverna skall träna olika 

läsförståelsestrategier som här är fem till antalet. Dessa fem har fått det gemensamma namnet 

”läsfixarna”, som var och en är kopplad till en speciell lässtrategi. Författarna till boken anger tre 

forskningsbaserade modeller som deras material utgår ifrån, och presenterar dessa kort i sin 

lärarhandleding. På Lärarnas nyheter (http://www.lararnasnyheter.se) kritiseras dock denna 

metod och anklagas där för att vara … ”ett hemmabygge utan vetenskaplig grund”. Ulla Damber, 

docent i pedagogiskt arbete, och Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, anser där 

att modellen att arbeta med lässtrategier kan leda till instrumentell träning och att dessa strategier 

inte används när de behövs av eleven som det är tänkt. De tror att detta kan få motsatt effekt och 

leda till minskad läsglädje och läsförståelse istället. Damber och Nilsson är också kritiska till hur 

man i inledningen refererar till svenska forskare som offentligt tagit avstånd från att ha 

medverkat i materialets framtagande.  

2.4.5 Cirkelmodellen 

En av mina informanter beskriver hur hon arbetar med texter tillsammans med sina elever. Hon 

nämner dock inte cirkelmodellen som koncept men utifrån hennes redogörelse som liknar denna, 

och då den är etablerad bland många lärare presenteras här en kort beskrivning av modellen. 

Cirkelmodellen bygger på en genrebaserad undervisning. Bodil Hedeboe och John Polias (2008) 

definierar begreppet genre som ”en målinriktad social process eller aktivitet, som medlemmarna i 

en kultur deltar i” (s. 23). Modellen är indelad i fyra faser och poängen är hur olika texttyper kan 

tydliggöras för eleverna med hjälp av dessa olika faser. Pauline Gibbons (2002) understryker att 

detta inte är något som görs under en lektion, utan kan med fördel vara ett koncept som sträcker 

sig över ett helt arbetsområde. Vidare framhåller Gibbons att modellen ska vara en naturlig del i 

undervisningen och inte något som ”ligger vid sidan om” (s. 104). I den första av de fyra faserna 

bygger man upp kunskap kring ett specifikt område. Eleverna ska få så mycket 

bakgrundskunskap att de kan använda sig av den när de sedan själva producerar texter. Här ligger 

tonvikten på att anteckna, samla information, läsa, lyssna och tala. Under fas 2 skaffar man sig 

förebilder genom att studera texter inom den specifika genren. Här är största fokus på funktion 

och form. Eleverna ska lära sig känna igen olika texttyper och dess funktioner och upplägg. Den 

tredje fasen har fokus på att man tillsammans konstruerar en text. Eleverna får då en text som 

förebild som de gemensamt diskuterat fram hur den ska ta form både vad gäller språk och 

http://www.lararnasnyheter.se/
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innehåll. I den sista fasen, nummer fyra, är det dags för eleverna att själva kunna konstruera sina 

individuella texter (Gibbon 2002).   

2.5 Tre forskningsartiklar 
I fallstudien Examining the Effects of a School-wide Reading culture on the Engagement of 

Middle School Students ville Karen Weller Swanson (2011) identifiera vad som gjorde att ett 

läsprojekt på en skola, ledde till ett ökat engagemang och intresse gällande elevers läsning. 

Rektorn på skolan ville skapa en ”culture of reading” (s. 4). Tre bärande faktorer framkom av 

studien vara av vikt för att uppnå detta. Den första var att göra läsningen till en högt prioriterad 

verksamhet för hela skolan, det förekom tyst läsning på schemat varje dag. När lärarna särskilt 

prioriterade läsning svarade eleverna med att värdesätta detta också. Modellering och support var 

en annan viktig aspekt för att projektet blev lyckat. För att visa att läsning är viktigt var lärare, 

rektor och andra vuxna på skolan en del av läskulturen genom att delta i boksamtal och berätta 

om sina egna läserfarenheter. Att skapa tid och möjlighet för läsningen var inte nog, speciellt inte 

för de elever som inte hade tillgång till böcker i hemmet. Elevernas tillgång till bibliotek var 

begränsat och i skolbiblioteket var utbudet inte uppdaterat. Med hjälp av penningbidrag, loppisar 

och annat skapade lärarna klassrumsbibliotek i storleksordningen 500 -1000 böcker. Eleverna 

började se läsningen som en social handling och de lånade och tipsade varandra om böcker. Den 

tredje faktorn som Weller Swanson pekar på som var främjade för läsningen är skapande av en 

motiverande lärandemiljö för att därmed lyckas med sina studier. En viktig orsak till elevernas 

ökade motivation i studien var deras möjlighet att kontrollera över vad de skulle läsa. Detta var 

exempel på autonomi som enligt författaren gynnar den inre motivationen. En anmärkningsvärd 

aspekt enligt Weller Swanson var att både lärare och elever lyfter fram den tysta väl 

strukturerade, systematiska och skolövergripande läsningen som något som bidragit till ”a family 

of readers within the school” (s.1). Weller Swanson understryker att lärare inte får begränsa sig 

till att enbart uppmuntra eleverna till att läsa. Det är inte alla elever som läser bara för att de blir 

instruerade att göra det, lärare måste också skapa motiverande lärandemiljöer för sina elever som 

i sin tur leder till att de lyckas med sina studier. Avslutningsvis sammanfattar Weller Swanson 

med tre rekommendationer utifrån sin studie; prioritera läsning som ett skolövergripande mål och 

låt det vara ett ämne för pågående diskussioner. Utveckla lärarna i kunskap om barn- och 

ungdomslitteratur samt avsätt resurser- tid och pengar, för att säkerställa att det finns omfattande 

bibliotek och kunskap om hur man använder dem effektivt.  
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Gabriel, Allington och Billen (2012) skriver i artikeln Middle Schoolers and Magazines: What 

teachers Can Learn from Students´ Leisure Reading Habits om tidskrifters inflytande på elever 

läsvanor i skolans mellanår. 197 elever i USA ingick i studien och ungefär hälften av dem fick 

under två års tid prenumerera på två olika tidningar som de själva valt ut. Med hjälp av enkäter 

och intervjuer, både under dessa två år men även efteråt, utvärderade de hur, när och varför 

eleverna läste de valda tidningarna. Eleverna i studien rapporterade två skäl till att de redan första 

dagen som tidningen kom, valde att läsa den. Det första var nyhetens behag som Gabriel et al. 

föreslår att lärare kan dra nytta av. De liknar det vid när en ny bok släpps i en viss bokserie som 

engagerar någon. Genom att inte ge tillgång till hela biblioteket på en gång, utan introducera nya 

böcker i omgångar kan lärare öka engagemanget kring böckerna. Det andra var elevernas positiva 

känsla av att tidningen var speciellt menad för dem. Även detta menar författarna att läraren kan 

utnyttja genom att ge personliga böcker till eleverna med förklaringar om varför man tror den 

skulle passa just dem, vilket i sin tur skulle motivera eleven till att vilja läsa den. Gabriel et al. 

understryker också vikten av att koppla ihop elevers fritidsläsande med den akademiska 

kontexten i skolan. Med hjälp av dessa texter kan lärarna hjälpa eleverna med det så viktiga 

identitetskapandet och samtidigt vidga synen på vad som räknas som läsning genom att erbjuda 

eleverna ett forum där deras läserfarenheter på fritiden också kan involveras i skolan. Eleverna i 

studien rapporterade om hur de deltog i samtal med sina vänner, framförde åsikter och 

ställningstaganden om det de läst om i tidningarna.  Gabriel et al. noterade också elevernas 

användande av metakognitiva förmågor när de läste sina tidningar. Även strategier som att göra 

inferenser användes för att avgöra om texten skulle läsas i sin helhet eller ej. Dessa strategier som 

annars används i skolsammanhang blev kopplade till autentiska situationer utanför skolan vilket 

inte ofta är förekommande i skolans läsning eller arbetsblad enligt Gabriel et al. Tvärtemot vad 

författarna förväntat sig uppgav eleverna som skäl till att de ville läsa lika ofta som ren 

underhållning, som att de ville lära sig mer om ämnet. Forskarna förvånades över hur motvilliga 

och kämpande läsare ändå kunde hantera svåra ord, namn och ämnesspecifika begrepp. Ett skäl 

till detta menade de var att eleverna själva fick välja ämnen de var intresse av och hade viss 

förförståelse för. Gabriel et al. menar avslutningsvis att denna typ av läsning inte är ett bra 

verktyg för att träna elevernas läsuthållighet, men att eleverna visade att de inte hade några 

problem med att hitta något de ville läsa och att de kunde läsa detta med noggrannhet, flyt och 

förståelse. En annan aspekt var att de som inte fångades av just den texten de valt, bläddrade då 
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vidare och hittade något annat de fastnade för, detta att jämföra med att istället lämna tillbaka 

böcker hela tiden som inte fångar elevens intresse. Författarna önskar att resultaten från deras 

studie ska leda till ökad tillgång till tidningar i skolor som ett verktyg att engagera eleverna och 

träna dem till ”authentic literacy” (s. 190). 

Moley, Bandré och George (2011)  beskriver i artikeln Moving beyond readability: considering 

choice, motivation and learner engagement den amerikanska skolan där elever får läsa ett stort 

antal klassiker, och en betydande mängd, i förväg valda, utdrag ur berättelser. Eleverna ska sedan 

med hjälp av flersvarsalternativ svara på frågor om texten, för att förbereda sig inför de 

standardiserade testerna de sedan ska genomföra. Författarna oroar sig för att lärare inte ställer 

högre krav för att eleverna ska bli ”lifelong readers who enjoy books and value the instructions 

they have with books” s. 248). Moley et al. understryker vikten av att matcha rätt böcker till rätt 

läsare. Det är grundläggande för elevens studiemotivation och engagemang att noggrant välja 

böcker och ha väl planerad undervisning under tiden man läser litteraturen. De jämför med lärare 

som noggrant väljer böcker för nybörjare och menar att eleverna på mellanstadiet på flera sätt kan 

betraktas som nybörjare när de möter mer komplexa texter, ibland obekanta textstrukturer och ett 

stort antal okända ord. Eleverna måste då använda sig av strategier de känner igen och sen 

utveckla den repertoaren, för att kunna förvärva sig kunskap genom läsandet och dessutom 

fortsätta lära sig hur de utvecklas som läsare när de stöter på mer utmanande texter (Moley et al. 

2011). Författarna beskriver två intervjuer med eleverna Peter och Sam. Peter läser The color of 

purple och Sam Great expectations. Peters val av bok bygger på ett poängsystem där man ska ha 

läst ett visst antal böcker under terminen, och denna bok gav många poäng och han behöver 

därför läsa färre böcker. Sam berättar att de redan läst denna bok tidigare i klassen, men de har 

inte fått någon förklaring till varför de läser den återigen. Moley et al. förmodar att Peters motiv 

till bokval drivs av yttre motivation, han dras inte till boken av nyfikenhet och önskar egentligen 

inte att läsa en så komplex och utmanade bok som The color of purple ändå är. Hans val bygger 

endast på att antalet böcker han måste läsa minskar, vilket gör detta till det bästa valet för honom. 

Att utgå från en lista gör också att hans möjlighet att välja bok blir begränsat. I Sams klass har 

man inte tagit tillvara på de möjligheter som det kan innebära att läsa om en bok. Författarna ger 

exempel på aktiviteter som ”good teaching and authentic conversations” (s. 252), tack vare att 

eleverna känner sig mer familjära med innehållet kan det bidra till en djupare förståelse och 

insikter i alternativa tolkningar av texten. Avlutningsvis menar de att som lärare är det av vikt att 
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respektera eleverna och uppskatta deras synpunkter, funderingar och intressen, men samtidigt inte 

bara erbjuda dem böcker de är intresserade av för tillfället, utan utmana dem och väcka intressen i 

böcker de inte själva skulle välja (Moley et al. 2011).  

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens undersökningsmetod och metodansats. Då syftet har varit att 

belysa lärares arbete med hur de skapar läslust hos elever i mellanåren har tre lärare som 

undervisar i årskurerna 4-6 intervjuats.  

3.1 Fenomenografisk metodansats  
Denna studie har en fenomenografisk ansats med fokus på kvalitativa intervjuer. Den 

fenomenografiska ansatsen har sitt teoretiska ursprung i fenomenologin. Studier inom detta 

perspektiv ”… försöker vara så trogna som möjligt mot de levda erfarenheterna, i synnerhet så 

som de kan återges med deltagarnas egna ord” (Yin, 2013 s. 27). Mina intervjuer får anses som 

halvstrukturerade och enligt Dahlgren och Johansson (2009) är detta det vanligaste 

tillvägagångssättet för att samla in material till en studie inom den fenomenografiska 

metodansatsen och de anser det vara ett bra instrument för att ” beskriva och anlysera människors 

tankar om olika fenomen i världen (s. 122). Detta lyfter även Fejes & Thornberg (2009) när de 

beskriver hur intervjuer kan vara forskaren behjälplig när forskaren inom fenomenologin vill få 

förståelse för hur den man intervjuar ”… upplever det studerade fenomenet, och därmed kan 

fenomenets essens kommas åt” (Fejes & Thornberg 2009, s. 30). De halvstrukturerade 

intervjuerna karaktäriseras av att det inte är ett stort antal frågor utan färre som är uppdelade 

tematiskt. I min intervjuguide delade jag upp frågorna tematiskt utifrån de tre frågeställningar 

som inleder detta arbete. Det är av vikt i dessa halvstrukturerade intervjuer att få så uttömande 

svar som möjligt av respondenten och för att uppnå detta menar Dahlgren och Johansson att det 

ställs följdfrågor av typen vad innebär, kan du utveckla det och skulle du kunna ge exempel på?  

Mina transkriberade intervjuer har kodats och kategoriserats utifrån det lärarna beskrivit. Fejes & 

Thornberg (2009) benämner kategorisering som en vanlig analysmetod när det kommer till 

kvalitativa intervjudata. Här handlar det om att koda sitt material i olika kategorier och när man 

analyserar skillnader och likheter kan man ordna och minska ner det stora textinnehållet till ett 

mer överskådligt antal kategorier.  
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3.2 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet har sammanfattat fyra forskningsetiska principer som kan ses som ett stöd till 

den enskilda forskaren när denne planerar sitt projekt. Den första principen, informationskravet, 

uppfylldes i stort sett i den mejlkonversation jag och respondenten hade innan vi träffades för 

intervju. Detta förtydligades dock muntligt vid mötet för intervjun. Samtyckeskravet uppfylldes i 

och med att lärarna i samtliga fall med glädje meddelade att de ville vara delaktiga i min studie, 

och eftersom inga elever skulle delta krävdes inga skriftliga samtycken från föräldrar eller dylikt. 

Konfidentialitetskravet menar jag är uppfyllt då lärarnas namn och skolor är påhittade och endast 

namngivna på ett sätt som ska underlätta för läsaren att koppla ihop rätt respondent med 

respektive skola. Lärarna har informerats om att det inspelade intervjumaterialet endast är till för 

mig som ett stöd när jag analyserat dessa. Det framgår heller inte i studien på vilket sätt de 

enskilda respondenterna har relation till mig. Den sista principen handlar om nyttjandekravet och 

berör på vilket sätt materialet som samlats in till studien får används. Mina respondenter har fått 

information om att materialet endast ska ligga till grund för denna uppsats som sedan eventuellt 

kan bli publicerad på det digitala vetenskapliga arkivet DiVA.   

3.3 Intervjuerna  
Jag hade tidigare lärt mig att informanterna i en undersökning helst ska vara obekanta, och valde 

därför att kontakta olika skolor som jag inte hade någon tidigare relation till. Detta visade sig 

dock vara svårt, då jag fick liten respons på mina mejl. Efter samtal med min handledare kunde vi 

ändå konstatera att personliga relationer inte skulle ha någon påverkan av resultatet i detta fall, 

och mitt sökande efter informanter blev därför mer riktat mot enskilda lärare där jag hade en mer 

eller mindre personlig relation. En av lärarna är en tidigare arbetskollega, dock har vi aldrig 

arbetat tillsammans kring några elever eller klasser. En andra lärare hade jag aldrig tidigare 

träffat, hon har varit VFU-handledare för en student jag har en relation till, och en tredje 

informant har jag själv haft praktik hos under min lärarutbildning. Med hänvisning till 

konfidentialitetskravet kommer det inte framgå vem av mina informanter som tillhör vilken av 

ovan beskrivna presentation. 

Intervjuerna spelades in, något som Dahlgren och Johansson (2009) anser vara nödvändigt när 

det handlar om fenomenografiska intervjuer, då informanternas svar, som tidigare nämnts bör 

vara av längre karaktär och omfångsrika. Detta resultat nås om intervjuaren ställer följdfrågor och 
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med hjälp av huvudnickningar och hummanden bekräftas att man är intresserad av att veta mer 

menar Dahlgren och Johansson (2009). Intervjuerna har sedan transkriberats för att underlätta 

arbetet med kategoriseringarna som är en del av analysarbetet. Intervjumaterialet blev väl bekant 

för mig, då jag var den som genomförde samtliga intervjuer, transkriberade dem och sedan läste 

igenom dessa ett antal gånger.  

Informanterna består av tre lärare som undervisar elever i grundskolans mellanår och intervjuerna 

genomfördes på respektive lärares skola. Vi träffades på eftermiddagar i lärarnas hemklassrum, 

då eleverna hade slutat sin skoldag. 

3.4 Informanterna 
Nora är 1-7 lärare och blev färdig med sin utbildning 1999. Hon arbetar sedan höstterminen 2002 

på en kommunal skola som här kommer benämnas som Norra skolan. Skolan har cirka 370 elever 

inom årskurserna F-6. Hennes nuvarande klassföreståndarskap är i en årskurs fyra. Nora lägger 

mycket tid på egen läsning av barn- och ungdomslitteratur, då hon själv uttrycker att det är ett av 

hennes stora intresse. Vidare berättar hon om samarbete både med den nuvarande bibliotekarien 

på skolan, men också med den numer pensionerade bibliotekarien. Under intervjun nämner hon 

ett stort antal författare och böcker som hon tycker är bra, och som eleverna visar stor respons på. 

Hon berättar också att hennes examensarbete på lärarutbildningen handlade om skönlitteraturens 

roll och hur man kan använda den i undervisningen för alla ämnen. Nora betonar också att hennes 

absolut bästa kurs på lärarutbildningen var litteraturkursen.  

Frida har varit mellanstadielärare sedan 1987 och är den lärare med längst lärarerfarenhet av 

mina informanter. Hon arbetar på friskolan Fristadsskolan med cirka 500 elever där årskurserna 

4-9 finns representerade. För närvarande är hon klassföreståndare i en årskurs femma. På 

Fristadsskolan har hon arbetat sedan år 2000 och är sedan hösten 2012 en av skolans förstelärare, 

med fokusområdet betyg och bedömning. Hennes elever går till biblioteket var tredje vecka, och 

hon har lässtunder i klassen 1-3 gånger per vecka. Dessutom har hon med regelbundenhet avsatt 

särskild tid till att låta eleverna ge varandra boktips.  

Veronica är min tredje informant. Hon arbetar på den kommunala skolan Västerskolan, och detta 

är hennes första år där. Veronica är klassföreståndare för en årskurs sexa, men undervisar också i 

ytterligare en sexa. Detta har medfört att det var många, för henne nya elever, som skulle 
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betygsättas redan efter en termin. Hon beskriver att detta gjort att stadsbiblioteksbesök är något 

hon fått prioritera bort på grund av tidsbrist. Hon försöker ha tyst bänkboksläsning vid ett tillfälle 

i veckan. Skolan har ett F-9 perspektiv med cirka 430 elever i sin verksamhet. Hennes 

huvudämnen är svenska och So, men detta läsår har hon också fått undervisa i engelska, vilket 

hon känner frustration över då hon inte har behörighet för detta. Tidigare jobbade hon på en skola 

i en annan kommun, där hon arbetade sedan hon tog sin lärarexamen. Hon har arbetat som lärare 

sedan 2006.  

4. Resultat 

I denna del kommer resultatet från mina intervjuer att redovisas. Resultatet är indelat i ett antal 

kategorier som är konstruerade utifrån det material som intervjuerna gav. I första hand är det 

mina intervjufrågor som legat till grund för informanternas svar, men det finns också 

intervjumaterial som bygger på informanternas egna initiativ till beskrivningar av deras arbete. 

Detta har sedan lett fram till de kategorier som presenteras under egna rubriker nedan. Syftet med 

dessa kategorier är att ge en överblick och strukturera mitt resultat på ett sätt som tydliggör det 

som undersökningen kommit fram till.  

Studiens syfte har varit att belysa hur lärare i mellanåren arbetar med att skapa motivation och 

läslust hos sina elever. Till min hjälp för att undersöka detta har tre frågeställningar formulerats 

och utifrån dem sedan mina intervjufrågor. I resultatet nedan kommer mina kategorier från mitt 

intervjumaterial redovisas med utgångspunkt i dessa tre frågeställningar, dock ej formulerade 

som frågor. Avslutningsvis kommer en kortfattad tabell illustrera en översikt på dessa kategorier, 

utifrån mina respondenters svar på mina intervjufrågor.  

 

4.1 Lärarna berättar om specifika arbetssätt/metoder som de använder 

sig av för att motivera eleverna till läslust 
Denna frågeställning har lett fram till sex kategorier. Bibliotekens betydelse visar hur lärarna 

jobbar eller vill jobba med biblioteken och i kategorin kunskap och utbildning redogör lärarna för 

kunskaper eller brist på kunskaper som de anses krävs för att arbeta med elevernas läslust. Den 

tredje kategorin Bokprat/textsamtal är indelad i två underkategorier för att skilja på läraren och 
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elevens roll kring detta. Författarbesök, lässtrategier och läsmiljöer är ytterligare tre kategorier 

som fått sin plats under denna frågeställning.  

4.1.1 Bibliotekets betydelse 

Samtliga lärare refererar på något sätt till biblioteket och dess betydelse för läsandet, men det ser 

olika ut vad gäller tillgång till och nyttjandegraden av biblioteket. Nora har obegränsad tillgång 

till sitt skolbibliotek som är beläget på den egna skolan, där det finns en bibliotekarie som är väl 

förankrad i de övriga skolaktiviteterna. På Västerskolan har det tidigare folkbiblioteket som var 

förlagt på skolan lagts ner, och numer har de enligt Veronica ”ett litet utan bibliotekarie”. Frida 

har inget skolbibliotek tillgängligt på Fristadsskolan utan går med klassen var tredje vecka till ett 

allmänt folkbibliotek cirka 500 meter från skolan. Frida och Veronica ger bilden av biblioteket 

som en plats där man lånar böcker, medan Nora berättar mer omfattande om bibliotekets roll för 

hela skolan och nämner hur skolans bibliotekarie  

… är väldigt engagerad i det hon gör och hon har byggt upp biblioteket på ett jättebra sätt 

och hon är jätte, men så fort vi kommer med förslag så köper hon in dom böckerna, om 

barnen kommer med förslag så köper hon in dom. Hon har också olika temaveckor. Och nu 

när vi jobbar med medeltiden, jättemycket i trefyran, vi har haft medeltidsdagar och så förra 

veckan, då bygger hon upp en hel utställning kring medeltiden och tar fram böcker och det 

här är Heliga Birgitta och en presentation av henne och så, så hon driver, genom biblioteket 

driver hon läslust. Och hon skickar också ut veckans boktips till oss lärare (Nora).  

Veronica tycker utbudet på Västerskolans bibliotek är för begränsat och önskar av den 

anledningen att man skulle ta sig till stora stadsbiblioteket åtminstone 1-2 gånger per termin. På 

hennes tidigare arbetsplats där de inte hade tillgång till något eget bibliotek hade eleverna gått till 

stadsbiblioteket vid 5-6 tillfällen under en termin. Där hade också bibliotekarien haft boksamtal 

och presenterat olika böcker för eleverna. Hon föreslår ett mer organiserat samarbete med 

biblioteken och jämför det med universitetens samarbete med VFU-skolorna,  

 … ja att biblioteken ska vara kopplade till skolan på ett annat sätt, att man har speciella 

kontaktpersoner, precis som de håller på med nu när det gäller VFU-utbildningarna, det är 

ju ett steg på vägen, så man pratar samma språk, och man tar hjälp av varandras 

kompetenser (Veronica).  

 

4.1.2 Kunskap och fortbildning 

För att vara en inspiratör och en lärare med kunskap om att arbeta med elevers läslust krävs enligt 

mina informanter både kunskap och fortbildning. För att uppnå detta pratar de ofta om samarbete 
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på olika sätt. Denna kategori konstruerades tidigare som en underkategori till ”Bibliotekens 

betydelse” och hette ”samarbete/önskat samarbete med biblioteken”. Den visade sig dock ha ett 

vidare perspektiv då det även handlar om formella vidareutbildningar, samarbete med biblioteken 

och kollegialt lärande på den egna skolan. Mina informanter visar alltså både på intresse för och 

kunskap om att arbeta med elever och deras läslust, men de pekar också på ett ökat behov och en 

önskan om större möjlighet till kompetensutveckling i ämnet. Veronica upplever att hon är 

ganska ensam i detta arbete. Hon uttrycker en önskan om ett tätare samarbete med 

stadsbiblioteken och ” … att man kanske fick ja, en utbildningsdag, eller ett par timmar i alla fall 

där bibliotekarierna varje år, eller en gång per termin där man får lite uppdatering vad som finns 

att läsa”. Veronica berättar att hon för närvarande inte alls får någon information om barn- och 

ungdomslitteratur och efterlyser ett mer ovanifrån styrt arbete kring läslusten. För att hennes 

arbete med att motivera eleverna till läsning ska lyckas krävs enligt Veronica att hon ”måste ha 

lite på fötterna, men de här författarna är bra, och det är klart jag har ju en viss bank, men jag 

skulle vilja ha en mycket större bank”. Hon lyfter också att det är mycket kompetens som ska 

rymmas i en och samma person, och tycker att någon på skolan kunde ha ett större ansvar att 

förmedla till barnen om böcker och hänvisar till ett eventuellt uppdrag för en förstelärare. Frida 

resonerar på samma sätt, dock verkar de ha mer samtal i svenskkollegiet på hennes skola kring 

läsningen än vad de har på Västerskolan. Hon efterlyser inspirationskurser ” … eller någon form 

av utbildning. Jag skulle tycka att det skulle vara jätteroligt att få syssla med barn- och 

ungdomslitteratur, eller att liksom, ja, få gå och lära sig mer om det”. Fridas information kring 

barn- och ungdomslitteratur sker endast genom egen sökning och det finns inga upparbetade 

rutiner för något samarbete med någon bibliotekarie gällande detta heller. Nora har tidigt i 

intervjun berättat om sitt väl inarbetade samarbete med skolans bibliotek. På frågan om hon anser 

sig ha den kompetens som krävs för att skapa läslust hos eleverna svarar hon att hon känner sig 

ha det. Hon tillägger dock att detta beror på att det är något hon har valt ”eftersom det är mitt 

intresse”. Nora har under hela sin lärarkarriär gått olika kurser och utbildingar i olika regier för 

att utvecklas och lära sig mer kring barn- och ungdomslitteratur. Hon berättar också om en 

organisation inom Norra skolan där lärarna är indelade i olika målgrupper. Det här läsåret har 

”kunskapsmålgruppen” tillsammans med förstelärarna drivit en studiecirkel för lärarna där de 

pratat om läslust. Beslutet att satsa på detta grundades på att de under flera år hade haft mycket 
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fokus på matematik och ville nu satsa mer på läsningen. Studiecirkeln är ett material som finns 

inom konceptet En läsande klass (ELK). 

4.1.3 Bokprat/Textsamtal  

Att prata om böcker för att introducera eleverna för nya böcker, eller ge tips och information om 

vad man läst är något som samtliga lärare berättar om som en del i sin strategi att motivera 

eleverna att läsa. Den här kategorin kommer att redovisas i två underkategorier för att tydligare 

ge en överblick över hur lärarna beskrivit detta.  

4.1.3.1 Lärarnas bokprat/textsamtal 

Nora är den lärare av mina informanter som lägger ner mest tid på att själv informera eleverna 

om böcker, då hon också låter det vara en del av hennes undervisning även i andra ämnen. Hon 

pratar om böcker och presenterar författare, bokserier och lämpliga böcker för både klassen men 

också för enskilda elever. Hon lägger stor vikt på skönlitteratur i sin undervisning. Nedanstående 

citat är ett talande exempel för detta, 

…men jag har alltid mycket arbete kring skönlitteratur och att få, att jag kan bygga upp ett 

helt arbete kring skönlitterartur och så får barnen, eh, jag kan relatera till den här boken som 

vi läser högt ur till exempel, alltså flera år senare, men kommer ni ihåg, det var ju det där som 

vi läste om i den där boken, så jag hänger upp väldigt mycket kring böckerna. För mig så har 

det skapat läslust hos eleverna också, att de ser hur mycket de kan få av böckerna (Nora). 

Hon betonar också att, när hon har tipsat en enskild elev om en speciell bok, sedan får draghjälp 

från eleven att ”marknadsföra” boken. Hon ger exempel på en populär bok i hennes klass som det 

varit kö på sedan eleverna började fyran. 

Det var några som fick läsa den i början och jag läste den först, och sen sa jag att jag har läst 

en bok som är så spännande och jag kan inte läsa den högt, för den är för läskig för att läsa 

högt. Den är för otäck för att läsa högt. Och den har ju gått runt i klassen (Nora). 

Här lägger hon också till att även hennes svagaste läsare i klassen håller på att läsa den, trots att 

hon anser boken vara ” … lite tuffare för dem”. Nora är också noga när hon väljer ut sina 

högläsningsböcker i klassen, för att genom dem också skapa intresse för andra böcker. Där vill 

hon ha böcker som kan ingå i en serie, eller en författare där hon kan tipsa om fler boktitlar. När 

eleverna sedan frågar om det finns fler böcker i serien eller av den författaren skriver hon upp 

dem på tavlan och uppmanar eleverna att de får läsa dem själva. Hon berättar också att hon alltid 

ser till att det finns böcker i klassrummet, som hon plockar ut från biblioteket och byter ut med 

jämna mellanrum. ”Och ibland då och då så tar jag ett gäng böcker och så läser jag på baksidan 
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vad de handlar om och så där, och sen så låter jag dem bara vara där bak, och de försvinner ju 

ganska snabbt”. Nora presenterar också alltid vinnaren av årets bokjurybok för klassen. 

Veronica uttrycker inte någon större verksamhet där hon med hjälp av bokprat introducerar 

eleverna till nya böcker, men har erfarenhet av att böcker som skildrar levnadsöden ofta fångar 

elevernas intressen, ”de brukar alltid beröra”. Hon använder detta när hon väljer 

högläsningsböcker, och kan på så sätt få igång diskussioner och prat kring böckerna ”… som man 

kan ta med i både samhällskunskap och geografi och sånt där”. För att väcka nyfikenhet och 

intresse kring ett specifikt ämne använder hon sig av olika typer av texter. Häxprocesserna är ett 

exempel när hon arbetade så, och hon förklarar, ”…nej, jag tror de förstod faktatexten lite mer 

och det blev också kul att läsa den här skönlitterära, nu var det ju ingen jättelång berättelse, mer 

som en novell, men eh, ja, det tänker jag, det är läslust för mig i alla fall”.  

När eleverna i Fridas klass i skolämnet svenska arbetade med inledningar och avslutningar på 

berättelser valde hon att läsa utdrag ur olika böcker. ”… och då, eh, direkt liksom, åh vem har 

skrivit den där boken, åh, den ska jag låna nästa gång vi går till biblioteket och så där så att, när 

man pratar om böcker liksom, ja, ger dom bitar av dom, ja så där, då väcks läslusten, absolut”.  

Hon avslutar med att poängtera, ” … ju mer vi pratar om det, eller om olika böcker, desto mer 

liksom fascineras man och liksom dras in i det. Så jag tror att det handlar jättemycket om det här 

vad man lyfter och hur man tar sig an olika texter och hur man, man kanske tar ett utdrag ur en 

bok, grottar in sig och väcker nyfikenhet”.  

4.1.3.2 Elevernas bokprat  

Samtliga informanter kommer in på elevernas betydelse för att engagera varandra att läsa och att 

tipsa om böcker som man har läst. Frida har en inarbetad metod som en del i de ansvarsområden 

som tilldelas eleverna varje vecka. Hon ger exempel på sysslor som att samla in och dela ut 

papper, vattna blommor och veckans nyheter. Där finns också ett ansvarsområde hon benämner 

som veckans kulturinslag ”… och då kan det dyka upp även där att man har en bok som man vill 

berätta om som man har läst eller så”. Hon berättar också om de som redan läser mycket i klassen 

… ”och som har mycket liksom, ja, de lär sig ju av varandra, om man har läst någon bra bok som 

hon rekommenderar, ja då kanske man går till henne nästa gång också och frågar”. Inför 

biblioteksbesöket som sker var tredje vecka ägnas också tid för eleverna att ge varandra tips om 

böcker man läst. ”Det är ju när lånetiden går ut så går vi dit och lånar nya böcker och dom som vi 



Helena Weller 

22 
 

pratar om blir ju också utlånade.”. Frida lyfter också fram vikten av att använda sig av de elever 

som finns i varje klass som gillar att läsa. ”Ofta finns det ju en klick i varje klass som gillar att 

läsa, kan man få fart på dom då kan man liksom få dom att berätta och ta fram bra böcker … ”Att 

liksom sätta fart på läsandet så, så smittar det ju. Det gör det”. Nora är inne på samma spår när 

hon pratar om eleverna som draghjälp att läsa böcker. Trots hennes egna engagemang att guida 

eleverna att hitta lämpliga böcker, är hon övertygande när hon på frågan om det finns några 

metoder eller arbetssätt hon använder sig av när det gäller att påverka elevernas läslust svarar:  

… man ska ha klart för sig att barn lyssnar ju mer på varandra än vad de lyssnar på mig. 

Eh, vad kompisarna tycker är en häftig eller bra bok, det är mer viktigt än vad jag säger är 

häftigt och bra. Eh, så där gäller det att låta barnen berätta om vilken är din bästa bok, 

vilka är de bästa böckerna du har läst, att de berättar det för de andra i gruppen, för det är, 

det skapar ett enormt sug kring de böckerna och sen kan man ju då, vill man vara med och 

påverka lite, så de duktiga läsare man har i klassen, ger man lite böcker som man vet att 

dom här kommer att funka bra, och sen efter en stund så har hela klassen läst de där 

böckerna (Nora). 

Nora använder sig också av en annan strategi när de har egen tyst läsning i klassen. Då kan hon 

ibland när lässtunden är slut låta eleverna berätta lite om vad som händer i någon enskild elevs 

bok just nu, eller låta de berätta om någon av bokens huvudpersoner. Då menar hon att det skapas 

nyfikenhet hos de andra eleverna, och de undrar vilken bok det är, ” … och så byter de böcker 

med varandra”.  

4.1.4 Författarbesök 

I sin önskan om att öka på sina egna kunskaper kring barn- och ungdomslitteratur, men också att 

inspirera eleverna nämner Frida också författarbesöken på skolan som hon anser numer har slutat 

existera. Hon hänvisar till nedskärningar och att bidragen för sådana arrangemang inte finns att 

tillgå längre. Hennes tidigare erfarenheter kring detta är goda, men gör en uppskattning att det 

säkert var ”sju åtta år sen det senaste författarbesöket”. På Norra skolan är författarbesök ett väl 

inarbetat och pågående koncept. Nora nämner flera kända författare som besökt skolan samt ett 

återkommande bokprojekt tillsammans med författaren Laura Trenter som besöker skolan och då 

träffar skolans mellanstadieelever. Dessa författarbesök menar Nora ” … väcker ett enormt 

intresse hos barnen. För en författare som de träffat, dens böcker vill dom ju läsa”. Pengar till 

dessa författarbesök har skolan ansökt om ”det är ju ett sånt där kulturbidrag” och sedan har de 

gemensamt på skolan valt att lägga pengarna på detta.  
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4.1.5Lässtrategier  

Att arbeta med lässtrategier på olika sätt benämner informanterna som en del i att skapa läslust. 

På Fristadsskolan och Norra skolan har det tagits ett gemensamt beslut om att man ska arbeta 

med metoden En läsande klass (ELK). Både Frida och Nora pratar om att detta gett dem ett 

gemensamt språk när de pratar med eleverna om hur de kan ta sig an olika texter. De olika 

”läsfixarna” och dess funktioner blir en del i de samtalen. Materialet som ingår i metoden har 

gjort att de fått många både för dem nya texter, men också andra välkända texter att arbeta kring. 

Nora berättar att det lett till mer strukturerade samtal kring litteraturen, och många av de samtalen 

har lockat eleverna att vilja läsa mer. Hon understryker också att vissa barn inte har med sig så 

mycket barnlitteratur från tidigare år och nämner Mio min Mio som ett exempel på en text som 

ingår i materialet. Den var det flera av eleverna som inte läst tidigare, men som efter arbetet med 

delar av boken blev lockade att läsa. Under detta läsår har alla på Norra skolan arbetat med detta 

och Nora ser fram emot att få en ny klass i höst där hon vet att ELK redan är ett inarbetat 

koncept. Frida har också en positiv attityd till metoden och dess inverkan på läslusten. Hon 

framhåller att ELK i första hand handlar om läsförståelse och lässtrategier, ” … men när vi har 

jobbat med och haft uppe dom här texterna och liksom pratat omkring så har det väckt väldigt 

mycket läslust”, och hon menar att det varit mer fokus på läsningen det senaste året tack vara 

ELK, och hon berättar vidare, 

eh, att man jobbar mer strukturerat med lässtrategier gör ju att man läser mera och man 

samtalar om det och man, eh, det blir liksom mer kring själva läsningen, än bara – ta din 

bok och läs! Tyst för dig själv! (Frida) 

Veronica använder inte något särskilt vokabulär för den metod hon använder när hon arbetar med 

läsförståelsen, men på hennes beskrivning påminner den om Cirkelmodellen som tidigare 

beskrivits i detta arbete. Hon berättar att hon arbetar väldigt aktivt med att eleverna ”… ska förstå 

hur de ska hantera texter och då tänker jag att det måste ju ändå bidra till någon form av läslust”. 

Hennes strategi är att börja med någon form av förförståelse för det som ska läsas. De tittar 

gemensamt på bilder, pratar om rubriker och funderar tillsammans kring vad som kan komma att 

hända. De läser nästan alltid texterna gemensamt och diskuterar sedan ord som förekommer i 

texten och kan behöva förklaras. Texterna är kopplade till enskilda ämnen och hon får då med 

många ämnesspecifika ord berättar hon vidare och hon anser att, ” … eh, och jag tycker att 

eleverna blir väldigt mycket bättre på att läsa, eller jag tycker att de kan hantera böckerna på ett 

bra sätt. Jag ser framsteg”.  
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4.1.6 Läsmiljön 

Informanterna fick frågan om läsmiljön var något de arbetade aktivt med på skolan, men samtliga 

hade lite eller ingen erfarenhet alls kring det. Dock har de idéer om hur det skulle kunna vara och 

funderingar kring att man nog borde förbättre den, i alla fall fysiskt. Nora tycker inte de gjort 

särskilt mycket kring läsmiljön på skolan, men betonar att hon tycker att det är viktigt att det i 

klassrummet är ” … lugnt och tyst när vi läser”. På Norra skolan är biblioteket inte en alternativ 

läsplats då det sällan är tyst där, och det kommer och går folk hela tiden. Nora berättar att hon 

varit på andra skolor tidigare där det funnits ” … speciella lässalar och jättemysigt”, och att ”… 

klassrummet är ju egentligen inte alls gjort för läsning, så, om man tänker på miljön så”. Frida är 

inne på samma spår vad gäller klassrumsmiljön, då det oftast är där de har sina lässtunder. ”Men 

annars så är det ju i klassrummet, viket inte är jättemysigt när man sitter på en hård stol rakt upp 

och ner”. Hon berättar om enskilda ”happenings” när till exempel alla fyror eller femmor bestämt 

att alla ska läsa lite längre pass i samband med någon nationell läsdag, då kan eleverna uppmanas 

att ta med  ”… en gosekudde för att mysa till det lite kring läsningen”. På Västra skolan där 

Veronica jobbar har de inte pratat någonting om läsmiljön, ”… jag tror inte vi har tänkt på det 

över huvud taget”. Hon berättar att hon har sofforna som tillhör fritids i anslutning till sitt 

klassrum, och fördelar ibland ut eleverna där, men att det ibland kan bli oroligt och svårt med 

koncentrationen.  Hon använder sig själv som referent när hon beskriver,  

 … jag väljer ju inte själv att sitta på en pinnstol när jag vill läsa en bok, då vill jag lägga mig 

ner, eller sätta mig i en myshörna. Så det är ju nånting man skulle behöva förbättra på nåt 

sätt, att ha mer avskildhet, hur man nu skulle göra det (Veronica).  

4.2 Lärarna berättar om vilken typ av litteratur eleverna läser 
Syftet med denna frågeställning var att belysa i hur stor utsträckning eleverna kunde påverka sina 

litteraturval, och om det kunde vara en strategi lärarna använde sig av som en del i att skapa 

läslust eller motivera eleverna till läsning. Tre kategorier blev resultatet av denna fråga. 

4.2.1 Skönlitteratur 

En övervägande del av mina intervjuer handlar om hur eleverna på olika sätt motiveras att läsa 

skönlitteratur. Frida är den som också lyfter fram sin åsikt vad gäller skolans roll att ge eleverna 

någon sorts grund att stå på när det gäller vissa böcker. 

 … eh, att det skulle bli någon slags garanti på något sätt, eller, inte bara att man lär sig att 

läsa utan att man håller igång läsvanan. Jag är ju en av dom som förespråkar det här med 

att man har nån slags kanon av böcker som jag tycker man ska ta sig igenom på 
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grundskolan. Eh, en ganska stor mängd böcker, så man ser till att alla får med sig nån 

slags lässkatt, av både klassiker och moderna och liksom …. att man garanterar det på nåt 

sätt (Frida).  

Frida framhåller vidare att i klassrummet vill hon att eleverna har en skönlitterär bok, hon 

beskriver att det är också något som andra lärare på skolan är eniga om.  

… men sen är det nog så att vi, eller jag, men även de andra på skolan här vill att de har 

en skönlitterär bok som man faktiskt läser i, en liten längre berättelse som ja, som man 

håller fast vid, som utvecklas, men på bibblan har de ju möjlighet att låna annat (Frida).  

Veronica är inte lika övertygad längre, utan berättar att detta med vikten av att hennes elever läser 

skönlitteratur nog luckrats upp lite med åren. Hon lyfter fram att lästillfällena ändå måste vara en 

avkopplande stund, och inte bara ytterligare ett måste för eleven. ”Eh, men jag upplever nog att 

när jag har släppt lite på mina egna krav av att det måste vara en viss typ av bok och så där, så har 

jag ändå fått med mig alla.”.  

För Nora är det mer självklart att eleverna läser skönlitterära böcker, då hon också har en arsenal 

av boktips i olika genrer och svårighetsgrader. Hon lägger också tid på att utmana elever som 

”fastnar” i en serie eller gener. Där kan elevernas individuella utvecklingsplaner fylla en funktion 

och hon nämner en enskild elev som är en mycket god läsare men som endast läst fantasyböcker 

tidigare. Hon har tillsammans med eleven och dennes föräldrar försökt hitta någon ny genre som 

eleven kan tänka sig att läsa, och de kan nu ha hittat rätt då historiska romaner nu verkar ha 

fångat hans intresse och Noras argument är,  

… men det är kul att utmana dom som är sådär jätteduktiga också, att man inte ska fastna, 

för man vet ju sen att när dom blir äldre, de kommer inte läsa de här fantasyböckerna då, 

och jag vill ju att den här killen ska fortsätta att läsa när han blir vuxen också (Nora).  

4.2.2 Faktaböcker 

Trots Noras stora engagemang kring skönlitterära böcker, nämner hon faktaböcker som något 

som en ingång för de elever som är mest svårfrälsta, 

  … för de som är mest svårfrälsta som har svårt att läsa också, är det nästa alltid fakta som 

gäller i början. Och sen kan man försöka fortsätta, men vet du, det finns faktiskt en 

berättelse om en orm här …., men det är nästan faktaböcker, för de som är allra allra 

svårast att locka, så är det oftast faktaböcker som har funkat bra (Nora).   

Även Veronica använder sig av faktaböcker när hon uppmanar sina elever att läsa, ”LÄS! Vad du 

än läser, om du lånar en faktabok, ah, men do it, bara du läser, för det mesta låter jag det vara så”.  
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4.2.3 Tidskrifter 

Då Veronica är den som uttrycker att hon minskat på ambitionen att eleverna måste läsa 

skönlitterära texter, är hon också den som nämner tidningar som alternativ läsning för att skapa 

läslust. 

… men det behöver ju inte bara vara skönlitteratur som ger läslust, alltså det kan ju 

vara faktatexter, eller det kan ju vara något väldigt specifikt som en motortidning 

eller ja, det är väl också nån form av fakta i och för sig, men alltså, bara att de läser 

och så, eh (Veronica). 

Veronica återkommer till lässtunderna med dessa elever och beskriver hur hon får respons på det 

de läst, och menar att hon efteråt kan be eleverna berätta kort vad det handlat om och lite snabbt 

be dem sammanfatta eller återberätta. Just dessa elever är sådana som hon tror inte får med sig 

något av att läsa en bok, men här ser hon att de i alla fall har läst. 

Frida nämner att eleverna har tillgång till tidsskrifter när de är på biblioteket, och att de läser dem 

när de är där. De har också möjlighet att låna dessa, men eftersom hon och hennes kollegor 

bestämt att eleverna ska ha en skönlitterär bok i skolan är det i så fall något de lånar för att läsa 

hemma.  

4.3 Lärarna berättar om hur de gör med de svårfrälsta eleverna 
Här redovisas två kategorier som lärarna beskrev som metoder eller förhållningssätt vad gäller att 

arbeta med de elever som har svårast att hitta njutning eller intresse av att läsa. Det gemensamma 

för alla tre informanter är att de betonar att det inte behöver handla om specifika lässvårigheter 

när eleverna inte vill läsa, utan använder beskrivningar som ”det är ibland duktiga läsare som 

bara inte har motivationen, inte känner för det liksom” och ”det handlar mer om läsvana” eller ” 

… många gånger kan det vara så att eleverna har en bild av att jag vill läsa den här, och så hittar 

man inte den boken, eh, då blir man sur och ja, det blir just ingenting av det”. Informanterna 

lyfter också uthålligheten som ett argument bland de som inte tycker om att läsa.  

4.3.1 Fånga elevernas intresse 

Den här kategorin skulle kunna finnas beskriven som en övergripande kategori för samtliga tre 

frågeställningar, men jag har valt att placera den här då intresse var av speciell tonvikt på just 

dessa elever när det handlade om att få dessa att läsa. Dock har jag delvis kommit in på detta 

fenomen, utifrån lärarnas beskrivningar i andra kategorier.  
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Nora berättar om hur hon för att fånga de allra svåraste elevernas intresse, gör regelrätta 

intervjuer med barnen. Där ställer hon frågor som vad som är intressant i deras liv, vad vill du bli 

när du blir stor, vad vill du, vart ska du, vad tycker du om för djur? Hon berättar om en elev hon 

haft tidigare i en klass som visade sig ha ett intresse för ormar. Nora beskriver hur hon nästan 

”lurar” honom när hon säger ”vet du, jag fick syn på en sån läskig orm här på den här bilden här 

och så stod det en massa, men jag hann inte läsa, du kanske kan läsa detta”?  Vidare beskriver 

hon att det kan handla om en plats de varit på eller vill besöka. Som tidigare nämnts är också 

faktaböcker något som Nora använder som en väg in i läsandet för dessa elever, för att sedan 

slussa dem vidare till en mer sammanhängande berättande text. Hon säger också att ett sätt att 

fånga dessa elever är att använda sig av ”spökhistorier eller läskigheter”, och hon har flera 

kortare berättelser som ett litet minibibliotek i klassrummet ”som ser jätteläskiga ut på framsidan, 

och dom tar sig alla igenom”. Hon poängterar vikten av att vara snabb med nästa bok när de är 

klara ” … och den kan vara lite mer utmanande, och lite tjockare, så de inte stannar av där”. Nora 

nämner att det inte enbart handlar om pojkar, utan även tjejer där det också är viktigt att fånga 

deras intressen. Här har Nora ett stort antal böcker hon nämner och exemplifierar med när hon 

fångat två flickor som kom till klassen i trean och som inte tyckte om att läsa, men som nu läst ett 

flertal av de böcker hon nämner. Veronica tar också upp hur viktigt det är att hitta rätt böcker till 

dessa elever, som fångar deras intresse, och att det många gånger är det som är problemet när de 

inte finner läslust. Hon nämner att böcker som handlar om krig eller mord och rena levnadsöden 

alltid brukar beröra ” … och det brukar inte vara besvärligt för dom att läsa, för att det finns en 

nerv”. Tidigare har hennes arbete med att låta dessa elever även läsa tidsskrifter och faktaböcker 

beskrivits. Frida beskriver mer ingående om en enskild elev som haft stort motstånd till att läsa, 

men som mer och mer dragits in i det och hänvisar till alla de bok- och textsamtal de haft och hur 

han ”fascineras och han liksom dras in i det”.  

4.3.2 Lyssna på böcker 

Veronica och Nora är de lärare som lyfter upp att lyssna på böcker som en metod för eleverna att 

få till sig litteratur. På Västra skolan har de Inläsningstjänst och vissa elever har egna privata 

ljudboksabonnemang. Veronica poängterar att eleverna då inte tränar det visuella, 

   … men jag tycker skönlitteratur är så mycket mer än, ja men om man ser till det här att 

sätta sig in i andras människors livsöden och få en känsla för, att vidga perspektiven, då kan 

det ju många gånger vara bättre att lyssna än att läsa (Veronica). 
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Veronica berättar vidare att det inte är en metod som passar alla, vissa tycker inte alls om det och 

ibland används argumentet när de ska lyssna hemma, att det är elevens fritid och då vill de inte, 

“… men öppnar man en persons dörr, så är det alltid nånting”.  Nora använder ljudböcker till de 

elever som har riktigt svårt för att läsa. ”Där ordnar vi alltid så att de har MP-3 spelare så de kan 

lyssna på sina texter, eh, så har de boken framför sig”. Hon betonar att själva lästräningen får de 

på annat sätt, och att detta är ett sätt för dessa elever att också kunna vara med och diskutera de 

böcker som är aktuella i klassen. Det är viktigt menar Nora att de får till sig litteratur som är på 

den nivån de befinner sig mentalt, ” … för annars kan det ju bli så att de får läsa böcker som är 

ganska töntiga eller så där”.  

I tabell 1 nedan redovisas ett försök att illustrera mina respondenters hållning i de olika 

kategorierna.  Jag har valt ut några citat som är representativa för var och en av dem. Dock är de 

inte ordagrant nedskrivna utan i en något sammanfattande version, men innehållet i det de sagt är 

bevarat. Av förklarliga skäl ger inte denna kortfattade illustration hela bilden utan ska ses mer 

som ett försök att fånga essensen i det de sagt och ge en överskådlig jämförelse mellan lärarna 

och de olika kategorierna.  

 

Tabell 1  Sammanställning av kategorier 

Kategorier Veronica Nora Frida 

Bibibliotekets betydelse Vårt lilla här lades ju ner så nu 
har vi ett litet utan bibliotekarie. 

Vår bibliotekarie här på skolan är 
väldigt engagerad, och har byggt 
upp biblioteket jättebra.  

Vi går och lånar böcker var tredje 
vecka, när lånetiden går ut. Då 
går vi till folkbiblioteket som 
ligger några hundra meter från 
skolan.  

Kunskap och fortbildning Jag är rätt ensam i det, och skulle 
gärna vilja få mer information om 
barn- och ungdomslitteratur, i 
alla fall någon gång varje år. Jag 
skulle vilja ha en större bank.   

Jag känner att jag har den 
kunskap som krävs, men det är ju 
något jag valt eftersom det är 
mitt personliga intresse.  

Vi samtalar en del här på skolan, 
men jag skulle vilja gå lite 
inspirationskurser, och lära mig 
mer. Som det är nu är det upp till 
mig att läsa litteratur på egen 
hand.  

Bokprat/Textsamtal    

– lärarnas bokprat/textsamtal För att väcka nyfikenhet för ett 
specifikt ämne väljer jag texter 
som jag vet berör eleverna. 
Häxprocesserna är ett exempel 
när jag gjorde så. Jag tror det var 
lättare för dem att förstå 
faktatexten när vi läste novellen 
först.  

Ibland tar jag ett antal böcker 
och så läser jag på baksidan vad 
de handlar om. Sen låter jag dem 
vara där bak, och de försvinner ju 
ganska snabbt. 

När vi tränade inledningar och 
avslutningar av berättelser läste 
jag utdrag ur olika böcker, och 
när vi sen var på biblioteket var 
det många som ville låna dem. 
När vi pratar om böcker väcks 
läslusten.  

– elevernas bokprat Jag brukar be eleverna att kolla 
med en kompis, så ibland 
vandrarböckerna runt. 

Man ska ha klart för sig att barn 
lyssnar mer på varandra än vad 
de lyssnar på mig. Det gäller att 
låta barnen berätta om sina 
bästa böcker för de andra i 

Eleverna berättar och tipsar 
varandra om böcker under vår 
återkommande verksamhet 
”veckans kulturinslag”. Innan 
biblioteksbesöket ägnar vi också 
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Kategorier Veronica Nora Frida 

gruppen.  alltid tid till att tipsa varandra om 
böcker vi läst.  

Författarbesök Ingen kommentar Författarbesöken vi har här på 
skolan väcker ett enormt intresse 
för dennes böcker. Vi har 
gemensamt här på skolan 
beslutat att vi ska använda 
kulturbidraget vi fått till detta.  

Det vore bra med författarbesök 
till skolorna, men det 
förekommer inte längre. Tidigare 
fanns det mer pengar till sånt.  

Lässtrategier Jag försöker arbeta väldigt aktivt 
med hur de ska hantera texterna 
och då tänker jag att det måste ju 
ändå bidra till någon form av 
läslust.  

ELK har lett till mer strukturerade 
samtal kring litteraturen, det har 
gett oss ett gemensamt språk. 
Många av de samtalen har lockat 
elever att vilja läsa mer.  

Det här med ELK har bidragit till 
att vi haft mer fokus på 
läsningen. Det har bidragit till att 
man mer har konkritiserat de här 
strategierna som kan användas i 
all slags läsning.  

Läsmiljön Jag tror inte vi har tänkt på det 
över huvud taget här på skolan, 
men jag väljer ju inte själv att 
sitta på en pinnstol när jag ska 
läsa en bok, då vill jag ju helst 
lägga mig ner.  

Det är inget vi jobbat med här på 
skolan, däremot är jag noga med 
att det ska vara tyst och lugnt i 
klassrummet när vi läser. Jag har 
varit på andra skolor där de gjort 
jättemysigt med lässalar, dämpat 
ljud och belysning.  

Vi läser ju mest i klassrummet, 
vilket inte är jättemysigt när man 
sitter på en hård stol rakt upp 
och ner.  
 
 
 
 

Vilken typ av litteratur läser 
eleverna? 

   

– skönlitteratur Jag upplever nog att sen jag 
släppt på kravet att alla ska läsa 
en viss typ av bok, så har jag 
ändå fått med mig alla.  

Jag kan bygga upp ett helt 
arbetsområde kring 
skönlitteratur.   

Jag förespråkar att man på 
grundskolan borde ha en kanon 
av litteratur som ska ta sig 
igenom, en slags lässkatt, att 
man garanterar det på nåt sätt.  

– faktaböcker Läs! Vad du än läser, om du lånar 
en faktabok, ah, men do it, bara 
du läser. För det mesta låter jag 
det vara så. 

För de allra svåraste att locka till 
läsning är det oftast faktaböcker 
som har funkat bra.  

Ingen kommentar 

– tidskrifter Det kan ju vara något så specifikt 
som en motortidning som skapar 
läslust. 

Ingen kommentar Det finns möjlighet att låna det 
på biblioteket, och då läser de 
den där. 

Fånga elevernas intresse Böcker som handlar om mord 
och levnadsöden, de brukar alltid 
beröra och inte vara besvärligt 
att läsa, det finns en nerv. Deras 
egna fritidsintressen är ofta 
också ett bra bokval.  

Jag sa till några i klassen att jag 
läst en så spännande bok som är 
för läskig att läsa högt, och den 
har nästan alla i klassen läst nu. 

Genom våra bok- och textsamtal 
har han liksom fascinerats och 
dragits in i läsandet.  

Lyssna på böcker Skönlitteratur är ju så mycket 
mer, att sätta sig in i andra 
människors livsöden, vidga 
perspektiven. Då kan det ju 
ibland vara bättre att lyssna än 
att läsa.  

Vi ordnar alltid MP-3 spelare till 
de som har riktigt svårt att läsa, 
så har de boken framför sig. Det 
är viktigt att de får till sig 
litteratur som är på deras nivå 
mentalt.  

Ingen kommentar 
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5. Diskussion och slutsatser 

Den här studien har velat söka svar på hur lärare kan arbeta med att motivera och skapa läslust 

hos sina elever. Detta har undersökts med hjälp av tre lärarintervjuer och resultatet visar på både 

likheter och skillnader i dessa lärares arbete med elevernas läslust. Ingen av mina informanter 

beskriver att de har elever som absolut inte vill läsa, utan tvärtom, med hjälp av de ovan nämnda 

olika tillvägagångssätt lyckas de ändå få sina elever att läsa. Dock kan man inte vara säker på om 

alla elever gör detta med just fokus på lust, och om läsningen också pågår som önskvärt är också 

utanför skoltid. Detta får anses omfatta en annan studie då denna har fokus på lärarnas berättelser.  

Under det här avsnittet kommer resultatet att kopplas ihop med tidigare forskning och litteratur 

kring ämnet för att sedan sammanfatta vad undersökningen har bidragit till och avslutningsvis ge 

förslag på vidare forskning. Diskussionens upplägg utgår ifrån de tre inledande frågorna som 

även resultatet på sätt och vis också är uppdelat i. Kategorierna är svåra att helt hålla isär från de 

olika frågeställningarna, då de ibland ingår i mer än en fråga men detta är ett försök att 

strukturera för läsaren det material som studien visat på.  

Finns det några specifika arbetssätt/metoder som läraren använder för att motivera eleverna till 

läslust? 

Denna frågeställning är den som innehåller flest kategorier, vilket förmodligen inte är så konstigt, 

utan speglar mer frågans karaktär kopplat till undersökningens intention. Alla tre lärare som ingår 

i undersökningen refererar på något sätt till bibliotekens betydelse för deras arbete med elevernas 

läslust, men de har helt olika förutsättningar vilket tidigare beskrivits.  

Informanterna lyfter alla fram bibliotekets betydelse som en del i sitt arbete med elevernas läslust, 

och de har samtliga en regelbundenhet i att besöka det. Fridas och Veronicas delvis begränsade 

tillgång till bibliotek, både rent fysiskt men också i form av samarbete med en professionell 

bibliotekarie visar på en ojämnlik bild och de uttrycker en önskan om mer utbildning och 

information kring barn- och ungdomslitteratur. Nora har istället ett stort stöd från sitt 

skolbibliotek, där både den nuvarande men också den nu pensionerade bibliotekarien hjälper 

henne med både inköp och boktips. På Norra skolan finns också en utställning av böcker som är 

förankrade i den undervisning som för tillfället bedrivs i klasserna. Limberg & Lundh (2013) tar 

upp just hur skolbibliotekens ska fungera som ett stöd för både lärandet och undervinsingen som 
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bedrivs på skolan, vilket Norra skolan kan ses som exempel på. Weller Swansson (2011) 

beskriver i sin studie hur lärarna inte nöjde sig med den begränsade tillgången som eleverna hade 

till bibliotek och tog själva tag i det, och utrustade istället sina klassrum med ett stort antal 

böcker. Detta var i första hand med tanke på de elever som inte hade tillgång till böcker i 

hemmen, och kan ses som en kompensatorisk åtgärd för dessa elever. Denna kompensatoriska 

roll som skolan ska ha är något som Skolverket (2012) anser i sin utredning är en brist i svenska 

skolor, då det i PIRLS rapport framgår att elever med sämre socioekonomiska förutsättningar inte 

presterar lika bra på sina lästester som sina jämnåriga kamrater. I skollagens andra kapitel 

(2010:800, § 36) kan man läsa: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Det är 

inte svårt att förstå att skolor av skilda anledningar tolkar detta på olika sätt då det inte är en 

självklarhet vad det innebär. Det kan i sig bidra till den så ojämnlika tillgång till skolbibliotek och 

professionell personal som speglas både i min, men även i andra studier, vilket inte enligt min 

mening borde förekomma. Alla elever har rätt till ett väl organiserat och utrustat bibliotek där de 

möts av kunnig och intresserad personal som kan vägleda dem i sina litteraturval och som 

dessutom kan vara ett stöd och hjälp för undervisande lärare i samtliga av skolans ämnen. Det 

borde inte vara ett lotteri för eleverna, om deras skola valt att satsa på biblioteket eller inte, och 

då med särskild tanke på de barn som kommer från sämre socioekonomiska förhållanden och där 

skolan har en skyldighet att agera kompensatoriskt. Att skolbiblioteken dessutom ska ses som ett 

av tre ben i Sveriges huvudtyper av allmänna bibliotek och ändå har så olika förutsättningar är  

anmärkningsvärt.  

Skolbiblioteken kan också bidra till flera läslustfrämjande åtgärder så som stimulerande 

läsmiljöer, vilket var något som samtliga skolor i min undersökning saknade en medveten strategi 

kring. Dessa miljöer kan präglas av flera saker, som det informanterna i min studie tar upp som 

avskildhet, tystnad och sköna sittmöbler. Weller Swanson (2011) lyfter också att motivationen till 

läsning ökade när de själva hade möjlighet att välja vad de skulle läsa, och kopplar det till att 

elevernas inre motivation till läsandet då ökade. Även Egedius (2008)  lyfter vikten av att skolan, 

för att öka eleverna inre motivation, behöver förstå att det utvecklas när eleven får mer 

självbestämmande och större ansvar. Ett skolbibliotek som är tillgängligt på skolan och öppet på 

andra tider än de som klassen blivit tilldelade att låna böcker på, menar jag kan bidra till det. Att 

på eget initiativ, utan krav på att hitta en bok, kunna botanisera bland bibliotekets litteratur och 
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kravlöst bläddra i böcker och tidningar som fångar ditt intresse för stunden kan slå an elevernas 

nyfikenhet och elevens egen vilja att läsa. Här ser jag också den utbildade och kunnige 

bibliotekarien som en viktig aspekt. Denna kan utan att vara betygsättande eller undervisande 

lärare ha en annan ingång på eleven och vägleda denne utifrån andra kriterier än de som lärarna 

utgår ifrån.  

I motsats till både Ewalds (2007)  och Schmidt (2011) resultat från sina studier berättar mina 

informanter om hur de främjar elevernas läslust genom att arbeta med olika texter i ett 

funktionellt sammanhang. Att texter ska bearbetas i sitt rätta sammanhang lyfter även Gibbons 

(2002) som en viktig aspekt i en genrebaserad undervisning. Noras nära samarbete med 

biblioteket gör att det på så sätt underlättar arbetet för henne att få litteraturen att hänga samman 

med den övriga undervisningen hon bedriver även i andra ämnen än svenska. Ewald efterlyser i 

sin studie en mer sammanhållen undervisning där litteraturen får en större koppling till skolans 

undervisning i övrigt. Detta ligger också i linje med läroplanens ambition att läraren ska 

organisera undervisningen så att eleverna ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Lgr 11, s 

14).  

Texterna i ELK som Frida och Nora bearbetar och de som Veronica arbetar med när de jobbar 

med lässtrategier är inte bara av skönlitterär karaktär, utan även faktatexter inom olika ämnen 

involveras. Studien visar att lärarna är medvetna om att litteraturläsningen kan bidra till stort 

engagemang och viktiga diskussioner kring texter. Moloey et al. (2011) likställer 

mellanstadieelever med nybörjarläsaren som måste ha böcker som passar den läsnivån denne 

befinner sig på för att behålla sin motivation för läsningen. De menar att mellanstadieeleven ofta 

stöter på nya typer av texter och ord de inte är bekanta med. Läroböcker och annat på 

mellanstadiet ställer större krav på läsaren och vi kan inte ta för givet att alla elever har nått den 

nivån som krävs när vi möter dem i årskurs fyra. Det är därför av stor vikt att vi hjälper våra 

elever att utvecklas som läsare i en mängd olika sammanhang, vilket jag anser kan vara en av 

nycklarna till att eleverna känner sig som kompetenta läsare. Här är inte bara intresset för 

textinnehållet den enda faktorn som avgör om jag känner lust att läsa mer, utan också min känsla 

över att behärska innehållet jag läser på ett sätt som blir meningsfullt för mig, vilket lärarnas 

arbete i den här studien visat exempel på.   
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Ewald (2007) saknar de mer övergripande målen i läroplanen som bland annat tar upp demokrati- 

och värdegrundsfrågor. Kanske är det ett av skälen till att mina informanter inte redogör för några 

elever som absolut inte känner läslust, för att de har dessa gemensamma aktiviteter i sina klasser. 

Ytterligare ett skäl som kan bidra till detta är metoden att involvera eleverna själva i de 

boksamtal som förekommer i klasserna för att inspirera och tipsa varandra om böcker man tyckt 

om att läsa och vill rekommendera till någon annan. Detta är också något som Schmidt (2013) 

lyfter i sin avhandling, när hon ser detta som ett sätt att guida eleverna mot deras intressen och 

sådant som skulle kännas lustfyllt för dem att läsa. Chambers (2011) är en stor förespråkare av 

dessa boksamtal och har stor erfarenhet kring detta och som lärare som vill arbeta med boksamtal 

borde ta del av.  

Vilken typ av litteratur läser eleverna? 

Denna frågeställning var kopplad till att undersöka i vilken mån eleverna själva kunde välja 

vilken typ av litteratur de skulle läsa, och för att inte styra informanterna specificerade jag inte 

frågan mer än så. Här framkom tre olika kategorier och skönlittertur var den typen av litteratur 

som lärarna i första hand pratade om när jag ställde frågan. En viss ambivalens känner jag inför 

denna kategori. En stor del av mitt intervjumaterial handlar om att fånga elevers intresse och på 

så vis motivera eleverna till att läsa och känna läslust. Men det är också skolans roll att utmana 

eleverna och hjälpa dem vidare i sin utveckling, både som läsare och människor. Detta är också 

en av Moleys et al. (2011)  poäng när de menar att det är viktigt att ta tillvara på elevernas 

intressen och uppskatta deras åsikter, men samtidigt hjälpa dem in på vägar de inte skulle ta av 

egen kraft.  Nora berättar om sin elev som faktiskt är en duktig läsare men som fastnat i en genre 

av böcker han endast vill läsa, men med gemensamma krafter från både föräldrar och hennes 

engagemag har de hittat nya vägar för pojken att ta, och hon har lyckats få in honom på nya spår. 

Här kan det finnas en poäng som Frida lyfter att det borde garanteras en sorts lässkatt för eleverna 

som ingår i den svenska grundskolan. Där kan det ingå böcker som det finns ett värde av att läsa, 

och som de kanske inte själva valt. Det stora problemet är vad som i så fall skulle ingå i den 

listan, vilka värden vill man uppnå, och vem eller vad skulle i så fall styra det? Risken kan bli att 

som Moloey et al. beskriver att det blir ett instrumentellt verktyg för läraren som oreflekterat 

används och att målet att skapa läsare som njuter av det och fortsätter med det även om skolan 

inte ställer krav att göra så riskerar att utebli. Balansgången mellan att utmana och locka eleven 
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via dennes intresse kan vara svår, och måste  genomföras med noga och individuella val gjorda 

av en inkännande lärare. 

Det var endast Veronica som uttryckte att hon använde sig av tidskrifter när eleverna skulle läsa 

på egen hand i skolsammanhang. Gabriel et al. (2012) nämner flera viktiga aspekter när de 

förespråkar tidsskrifters roll för läslusten och dessa är väl värda att lyfta i skolsammanhang. 

Tidiningarnas specifika innehåll som var kopplat till den enskilda elevens intresse är ett gott skäl 

till att eleverna motiverades att läsa. Innhållet i tidningarna hade gjort att eleverna fört 

diskussioner där de både uttryckt åsikter och tagit ställning i olika ämnen. Med utgångspunkt från 

att eleverna i studien också visat på metakognitiva strategier när de läste texterna och visat på 

kunskap om hur de kan använda sig av inferenser när de läser texter anser jag att tidsskrifter är en 

väl värd använd strategi för att eleverna ska läsa dessa. Veronica bekräftar också att hennes syn 

på att släppa på att det tvunget måste vara en viss typ av litteratur de läste gjort att hon fick med 

sig alla eleverna, och att de trots allt läste, vilket hon betonade som det viktigaste målet. Kanske 

kan det vara ett sätt att locka vissa barn som känner motstånd, men som Gabriel et al. (2012) 

också lyfter så tränar tidiningarnas kortare texter inte läsarens uthållighet, men i skolans värld kan 

vi inte ha en ensidig syn på vad eleverna ska läsa, utan ta hänsyn till och vara lyhörd för, vad den 

enskilda eleven behöver eller behärskar för tillfället. Detta ligger i linje med det Nora och 

Veronica lyfter när de pratar om faktatexter med ett innehåll som attraherade vissa elever som en 

ingång till dem som från början inte känner någon läslust.  

Hur gör man med de elever som är ”svårfrälsta”? 

Två kategorier får tjäna som grund för informanternas svar på frågan angående hur man gör med 

de ”svårfrälsta” eleverna. Den mest frekvent beskrivna metoden handlar om att fånga elevernas 

intresse. Det var intressant att konstatera att den mest svårfrälsta eleven sällan kunde beskrivas 

med ord som dyslexi eller lässvårigheter. Mina informanter beskrev istället att dessa elever ofta 

saknade läsvana eller hade svårt med uthållighet och koncentration. Här pratar alla tre 

informanterna om vikten av att motivera dem, och att hitta något att läsa som intresserar dem. 

Cofer (1972) kopplar ihop våra emotioner med vår vilja eller motivation att utföra något. Även 

Sjöberg (1997) är inne på samma spår men anser att våra intressen är en emotion. Han lyfter 

autonomin som en viktig aspekt och något som leder till att vår inre motivation aktiveras, vilket i 

sin tur väcker vårt intresse. Eleverna som lärarna i undersökningen beskriver har många gånger 
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inte ro att längre stunder ägna sig åt läsning och heller ingen större vana att göra det. För att ändra 

det tror jag liksom lärarna att vägen dit är att fånga deras intresse på något plan med litteratur 

som slår an både känslor och intresse. Den personliga relationen mellan läraren och eleven blir 

viktig, och det som Gabriel et al. (2012) förmedlar att lärare ska dra nytta av när han beskriver 

hur eleverna värdesatte att tidningen de fick hem i brevlådan var ämnad bara för dem, kan 

utnyttjas här. Genom att visa nyfikenhet och engagemang kring just denna elev, vad som är 

viktigt i hans liv, kan skapa den förtroendegivande relation som kan behövas för att eleven ska 

känna sig motiverad att läsa det som läraren med utgångspunkt från eleven föreslår.  

Två av informanterna pratar om att elever ibland får lyssna på böcker. Nora nämner det i 

samband med de elever som har riktigt svårt för att läsa, medan Veronica inte närmare 

specificerar sina elever som lyssnar på böcker på något annat sätt än att vissa får göra det. Om 

man vill att eleverna ska få ta del av böckernas värld och inte självmant klarar av att läsa texterna 

är det en god idé att prova för många elever. Detta inte minst av det skäl Nora anger, att 

innehållet i texterna ska motsvara elevens ålder och inte läskapacitet. Att också vara en del av 

klassens diskussioner kring litteraturen är också av vikt då det skapar en samhörighet med 

klassen och en känsla av att vara en del av det som diskuteras i övriga gruppen.  Dessa 

diskussioner är också ett tillvägagångssätt att ha autentiska diskussioner som rör läroplansens 

övergripande mål som demokrati- och värdegrundsfrågor.  

5.2 Metoddiskussion 
Studien får anser som liten, och underlaget bestående av 90 minuter inspelat intervjumaterial är 

inte tänkt att göra anspråk på en generaliserande bild av svenska skolans lärares arbete med 

elevernas läslust. Lärarnas har intervjuats endast vid ett tillfälle och inga observationer har 

genomförts. Inte heller har några elever fått gett sin bild av hur deras lärare arbetar kring att 

motivera dem till att känna läslust, vilket hade kunnat ge en annan bild än den läraren gett. Det 

går inte heller att med endast en intervju dra för långtgående slutsatser, till exempel behöver det 

inte betyda att Frida inte använder sig av ljudböcker för att det inte finns med i mitt 

intervjumaterial. De engelska artiklarna som det redogörs för i studiens bakgrund bygger inte på 

studier genomförda för det svenska skolsystemet, vilket kan göra det svårt att applicera deras 

resultat på ett sätt som en svensk studie hade gjort. Trots det begränsade materialet kunde en 
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analys som konstruerat andra kategorier gett utrymme för fler tolkningar och andra aspekter som 

inte belysts här. 

5.3 Avslutning 
Jag förväntade mig inte i min undersökning att träffa på den ultimata läraren som hade alla svaren 

vad gäller att väcka läslust hos alla elever, utan mer få en inblick i hur de arbetar med detta som 

jag tänker berör alla lärare. En viktig aspekt i läraryrket är att lära och ta del av varandras arbete 

och jag tycker mina informanter på olika sätt bidragit till detta. Samtliga lärare i den här 

undersökningen har gett en bild av att det inte är ett lätt arbete, utan kräver tid, tålamod och 

engagemang, vilket konkurrerar med många delar i en lärares vardag. Att som lärare skapa 

rutiner kring läsningen som både Weller Swanson (2011) och Chambers (2011) tar upp tror jag är 

en av nycklarna för att åstadkomma det, och kanske var det detta som saknades min ”icke 

läslustkännande” dotter då hon i skolsammanhang inte fick möta en sådan miljö. Det är också så 

att i vissa fall är inte endast dessa rutiner tillräckligt för att nå vissa elever.  Denna studie har 

undersökt hur elevernas läslust kan främjas i skolmiljön, men önskvärt är ju förstås att detta 

också ska spegla elevers vilja att med lust läsa även på sin fritid.  

5.4 Vidare forskning 
Ovanstående studie har visat på ett ojämnlikt förhållande mellan olika skolor vad gäller tillgång 

till skolbibliotek och lärare och elevers möjlighet att möta professionell personal i samband med 

sina biblioteksbesök. Samtliga mina informanter använder dock biblioteket på något sätt i sitt 

arbete med att skapa motivation och läslust hos sina elever, vilket nog inte kan anses som en unik 

företeelse. Då förutsättningarna tycks vara så olika, skulle jag vilja i en framtida svensk studie se 

om elevernas resultat vad gäller läsning och läslust skiljer sig åt på de skolor som valt att satsa på 

sitt skolbibliotek, både vad gäller kompetent personal och den verksamhet som försiggår där, och 

de skolor som valt att inte göra det.  

5.5 Sammanfattning 
Denna studie är genomförd med syfte att undersöka hur lärare arbetar med att motivera och skapa 

läslust hos sina elever i mellanåren. Uppsatsens metodansats har varit fenomenografisk, allt för 

att fånga den verklighet som lärarna beskriver så noggrant som möjligt. Med hjälp av intervjuer 

av tre lärare från tre olika skolor har en bild av detta arbete vuxit fram. Till studiens bakgrund har 

texter lästs där det framkommit att svensk skola har alarmerande sjunkande resultat på 
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internationella lästester som PIRLS genomför, och dessa försämrade resultat har fortgått alltsedan 

Sverige deltagit i mätningarna. Tidigare studier talar för att låta elevernas intresse styra, men 

också i skolan skapa gynnsamma förutsättningar både vad det gäller läsmiljöer och rutiner för 

läsningen. Lärarna i undersökningen visar på flera olika tillvägagångssätt som de använder sig av 

för att arbeta med sina elevers läslust. Elevernas egna boksamtal där man berättar om sina böcker 

och tipsar varandra, tillsammans med bibliotekens betydelse har varit två tongivande kategorier 

som lärarna lyfter fram som en del i sina strategier att arbeta med elevernas läslust. Lärarna 

betonar också vikten av att fånga elevernas intresse och på så vis hitta litteratur som kan motivera 

och skapa läslust hos eleven. Ytterligare exempel på en kategori som framkom var lärarnas 

medvetna arbete kring lässtrategier och att jobba med olika typer av texter som i sin tur hjälpte 

eleverna att hantera dessa på ett säkrare sätt vilket ansågs som en bidragande orsak till att 

eleverna kände läslust. Till skillnad från Ewalds avhandling från 2007 visar lärarna i 

undersökningen på ett antal läslustskapande aktiviteter som de tillämpar. Kanske Skolverkets 

rapporter i spåren av de dåliga PIRLS resultaten gjort att lärarna i svensk skola 2015 är mer 

medvetna om behovet av att arbeta aktivt och medvetet för att skapa läslust hos sina elever.   

 

  



Helena Weller 

38 
 

6. Referenslista 

Blomqvist, & Clarissa., Wood, A. (2006). Läs- och skrivundervisning som fungerar: Intervjuer 

med lärare. Stockholm. Natur och Kultur. 

Chambers, A. (2011). Böcker inom oss och omkring oss. Stockholm: Gilla Böcker Sverige AB. 

Dahlgren, L-O., & Johansson, K (2009). Fenomenografi. I Fejes, A., & Thornberg, R (Red.), 

Handbok i kvalitativ analys (s. 122-135). Stockholm: Liber AB. 

Egedius, H. (2008). Psykologilexikon. Stockholm: Natur & Kultur. 

Ewald, A. (2007). Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Doktorsavhandling, Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-6000  

Fejes, A., & Thornberg, R (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys, I Fejes, A., & 

Thornberg, R (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 13-37). Stockholm: Liber AB. 

Gabriel, R., Allington, R., & Billen, M. (2012). Middle schoolers and magazines: What teachers 

can learn from students´ leisure reading habits. The clearing house, 85, 186-191. 

doi:10.1080/00098655.2012.6811281 

Gibbon, P. (2002). Stärk språket stärk lärandet: Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt för 

och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Studieförlag AB. 

Hedeboe, B., Polias, J. (2008). Genrebyrån: En språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext. 

Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. 

Hein, H. H. (2012). Motivation Motivationsteorier & praktisk tillämpning. Malmö: Liber AB. 

 

Limberg, L., & Hampson Lundh, A. (2013). Vad kännetecknar ett skolbibliotek?. I L. Limberg & 

A. Hampson Lundh (Red.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En 

forskningsantologi (s. 9-42). Lund: BTJ Förlag Sverige AB.  

 

Lärarnas Riksförbund (2011). Lärarboken: Läroplaner Skollagen Policydokument 2011/2012. 

Stockholm: Lärarnas Riksförbund.  

 

Lgr 11. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 

Skolverket. 

Moley, P., Bandré, P., & Gorge, J. (2011). Moving beyond readability: Considering choice, 

motivation and learner engagement. Theory into practice, 50, 247-253. 

doi:10.1080/00405841.2011.584036 

Nasiell, A., Bjärbo, L. (Red.) (2007). Boken om läslust: En handbok om att väcka ungas 

läsintresse, 7-15 år. Stockholm. Barnens Bokklubb. 



Helena Weller 

39 
 

Schmidt, C. (2013). Att bli en sån´ som läser: Barns menings- och identitetsskapande genom 

texter. Doktorsavhandling, Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. Från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-32042  

Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation: En analys av de grundläggande 

faktorerna. Svenska arbetsgivareföreningen och Institutet för Individanpassad skola.  

Skolverket (2007). Vad händer med läsningen?: En kunskapsöversikt om läsundervisningen i 

Sverige 1995-2007 (Rapport 304). Stockholm. 

Weller Swanson, K. (2011). Examining the effects of a school-wide reading culture on the 

engagemant of middle school students. RMLE online research in middle level 

education, 35(2), 1-13. 

Yin, K. R. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur AB. 

6.1 Elektronisk källförteckning 
Damber, U. Nilsson, J. (2014, 25 september). “En läsande klass” är ett hemmabygge utan 

vetenskaplig grund. Lärarnas nyheter. Hämtad från 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-

hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund [hämtad 2015-04-19] 

Egedius, H. (u.å.). I Psykologiguiden.se. Hämtad 24 maj, 2015, från    

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=yttre%20motivation 

Gonzales, M., Hugander, M., Jonsson, M., Pettersson, E., Trapp, M., & Widmark, M. (2014). En 

läsande klass: Träna läsförståelse. http://www.enlasandeklass.se/wp-

content/uploads/2014/04/uppslag_inlaga_studiehandledning_en_lasande_klass.pdf  

[hämtad 2015-04-19]  

Skolverket (2012). PIRLS 2011: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv. (Rapport 381). Stockholm. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941 

[Hämtad 2015-05-10] 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad 2015-05-12] 

 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/25/lasande-klass-ar-hemmabygge-utan-vetenskaplig-grund
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=yttre%20motivation
http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/uppslag_inlaga_studiehandledning_en_lasande_klass.pdf
http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/uppslag_inlaga_studiehandledning_en_lasande_klass.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

