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1. Förord 

Jag vill inleda med att tacka alla de svensklärare som tagit sig tid att delta i undersökningen. 

Utöver det vill jag också tacka min handledare Anna Smedberg Bondesson för värdefulla 

råd och intressanta diskussioner. Undersökningens genomförande gick från att omfatta 

observationer och intervjuer till en enkätundersökning, med hänsyn till rådande 

omständigheter med Covid-19. Jag kan inte låta bli att undra hur uppsatsen hade sett ut 

under normala omständigheter, men är ändå glad över att planen ändrades, då resultatet 

blev intressant. Jag har alltid älskat att läsa och kliva in i skönlitteraturens värld, därför 

kändes det för mig naturligt att arbetet skulle beröra just läsning.  

 

Jag vill också tacka min man och min dotter som stått ut med högläsning av arbetet och 

sena kvällar med skrivande. Sist men inte minst vill jag tacka Frida Wahlberg som 

illustrerat bilden till framsidan
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2. Inledning  

I syftet för grundskolans kursplan för svenska står det att ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att skriva och läsa”. Vidare ska skolan ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften” (Skolverket 2011, s.89). År 1878 kom de första läroplanerna i svensk skola, tätt 

följda av dem som kom år 1889 och år 1900. Här var syftet med svenskundervisningen 

att eleverna skulle lära sig att läsa utantill och läsa högt (Amborn och Hansson 1998). 

Liberg (2007) och Säljö (2014) menar att en av lärarens viktigaste uppgifter är att 

inspirera barn och ungdomar till att läsa. Att inspirera till läsning är viktigt, dels för att 

läsförmågan spelar så stor roll för övrig inlärning, dels också för att samhället som idag 

är digitaliserat, på ett annat sätt än förr, kräver att man redan som barn börjar bekanta sig 

med skriftspråket för att kunna orientera sig i ett informationsrikt samhälle (Skolverket 

2012).  

 

”God läsförmåga och skrivförmåga är grunden för lärande i skolans alla ämnen” skriver 

Maria Weståker, enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande för Skolverket 

(Skolverket 2013-04-11). Elevers läsförståelse mäts bland annat av PISA. PISA är en 

internationell studie och förkortningen står för Programme for International Student 

Assesment. Syftet med PISA är bland annat att undersöka 15-åriga elevers förmågor i 

läsförståelse och det läggs tyngd på att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i ett 

sammanhang (PISA 2015).  

 

Provet genomfördes år 2015 på datorer för första gången. (PISA 2015). Resultaten från 

PISA visade år 2012 att Sverige låg under OECD-genomsnittet i läsförståelse. År 2015 

hade Sverige ökat sitt resultat så mycket att de ligger över OECD-genomsnittet i 

läsförståelse. Det är första gången sedan PISA-undersökningarna startade år 2000 som 

Sverige visar på en uppgång i resultaten. Resultaten 2015 är ungefär samma resultat som 

Sverige fick år 2009 (PISA 2015). Alltså har resultaten inte förbättrats över tid utan endast 

uppnått samma nivå som år 2009. År 2018 gjordes en ny undersökning där Sverige ökat 

sitt resultat ytterligare, vilket nu gör att det endast är fyra OECD-länder som ligger på 

högre nivå än Sverige. Enligt PISA är det en positiv trend som de menar inte är en 
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tillfällighet. Sverige är nu uppe på samma nivå som innan det började sjunka år 2006 

(PISA 2018).  

 

En annan internationell undersökning som prövar elevers läsförståelse är PIRLS. PIRLS 

står för Progress in International Reading Literacy Study. Det är ett internationellt prov 

som prövar fjärdeklassares läsförståelse. Provet är uppbyggt på så sätt att eleverna får läsa 

en text och sedan svara på frågor om texten. I provet inkluderas både skönlitteratur och 

faktatexter. Enligt resultatet presterade svenska elever år 2016 över OECD-genomsnittet 

och resultatet räknas som ett toppresultat jämfört med tidigare år. År 2001 var första 

gången som Sverige deltog och genomförde testet. Då presterade Sverige bäst av alla 

länder, men därefter har resultatet försämrats i många år. År 2011 presterade Sverige 

bättre än genomsnittet men levererade inte toppresultat (PIRLS 2016). Resultaten i 

PIRLS 2016 visar på en uppgång i svenska elevers läsförmåga. Trots att Sverige 

presterade bättre 2016 är det viktigt att fortsätta arbeta med att inspirera barn och 

ungdomar till läsning. Vilken forskning finns det om att inspirera barn och ungdomar till 

läsning? 

 

Inledningsvis presenteras forskaren Anette Ewald, filosofie doktor i svenska med 

didaktisk inriktning. Ewald utförde under fyra år en etnografisk undersökning på fyra 

kommunala grundskolor i Sverige. Syftet var att ta reda på vilken betydelse läsning av 

skönlitteratur ges i skolans mellanår (2007). Hennes resultat visar att de lärare som 

deltagit i studien sällan har tid att läsa barn- och ungdomslitteratur och att lärarna inte 

hinner hålla sig uppdaterade på vilken barn- och ungdomslitteratur som finns (Ewald 

2007). Ewald menar att det saknas en medveten litteraturundervisning och att det läggs 

för lite tid på att läsa litteratur i de skolor som inte har något läsprojekt eller dylikt igång. 

Det är främst elevernas fria läsning som syns, och då läsning av gemensamma texter eller 

högläsning av läraren (2007). Ewald anser att elevernas vardagserfarenheter inte ges 

någon plats i svensk- och litteraturundervisningen och det innebär att kontrasten blir stor 

mellan skolan och elevernas vardag (Ewald 2007).  

 

Kopplat till min egen erfarenhet som vikarierande lärare, har jag sett att det i skolan kan 

vara svårt att inspirera till läsning, dels på grund av brist på böcker, kort planeringstid och 

dels för att det en stor del av tiden saknades ett skolbibliotek. Dessutom skulle jag för att 
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kunna rekommendera passande böcker till alla elever ha behövt mer kunskap om barn- 

och ungdomslitteratur, med medvetenhet om att det är något som läraren själv ansvarar 

för. Ewald menar att nyutbildade lärare kommer ut på arbetsmarknaden med ambitionen 

att arbeta med ett integrerat svenskämne. De vill arbeta tematiskt med skönlitteratur. 

Ewalds undersökningsresultat visar att de har svårigheter att arbeta så som de önskar 

(2007). Nedan citeras en del av Ewalds forskningsresultat.  

 

De blir snabbt en del av de läs- och svenskämnestraditioner som redan lever i skolkulturerna 

och skapar samtidigt själva egna handlingsmönster i form av lektions- och läsrutiner som 

förstärker de strukturer som format det svenskämne och den litteraturläsning de retoriskt tar 

avstånd från (Ewald 2007, s.375).  

 

Doktor Christina Clark, och Sarah De Zoysa, skolchef för National Literacy Trust, har 

gjort en undersökning om sambandet mellan läslust, attityd till läsning, att läsa och 

läsfärdighet som även den är intressant för forskningsbakgrunden. Det är en stor 

enkätbaserad, kvantitativ studie (Clark, C och De Zoysa 2011). De menar att det ofta 

påstås finnas ett positivt samband mellan läslust, attityd till läsning, att läsa och 

läsfärdighet. De ställde sig frågan om detta endast är ett antagande eller om det finns 

empiriska undersökningar som visar detta. Deras tillvägagångssätt och resultat förklaras 

längre fram i texten, eftersom vad de kom fram till är intressant för 

forskningsbakgrunden. 

 

Som tidigare nämnts ska skolan stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva, men 

också att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter (Skolverket 2011). Clark och 

De Zoysa kommer i sin studie fram till att det är viktigt att skapa läslust hos sina elever 

om man vill ha läsande elever (2011). Mary Ingemansson (2016) är lektor i svenska med 

inriktning litteraturvetenskap och menar att tiden för att arbeta med läsning på ett 

fördjupat sätt har minskat, enligt media och lärare. Med Ingemanssons och Ewalds 

forskningsinsikter i åtanke ämnar jag att undersöka hur mycket tid lärare lägger på att 

arbeta med läsning. 
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2.1. Syfte och frågeställningar 

Den bakomliggande drivkraften för undersökningen är att öka kunskapen om hur 

svensklärare arbetar med att inspirera till läsning i skolans mellanår. Syftet med 

undersökningen är dels att undersöka hur mycket tid 257 svensklärare i årskurs F-6 

upplever att läsningen får i deras undervisning och dels att synliggöra huruvida eleverna 

får samtala med varandra om det lästa. Vidare är syftet också att dels undersöka hur 

mycket barn- och ungdomslitteratur läraren läser och dels ta del av lärarnas tankar om 

hur deras läsundervisning kan utvecklas utifrån verksamheten men också sig själva. 

 

Syftet konkretiseras med följande frågeställningar: 

1. Hur mycket barn- och ungdomslitteratur läser läraren själv?  

2. Hur mycket tid uppskattar läraren att elevernas individuella läsning respektive 

högläsning får? 

3. Hur ofta uppskattar läraren att eleverna får tala med varandra om texter de läst 

eller lyssnat till via högläsning?  

4. Är läraren nöjd med sin läsundervisning? Vad tänker hen att verksamheten kan 

bidra med respektive själv göra för att främja elevers läslust? 
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3. Läsning ur ett sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2014), psykolog och professor i pedagogik, menar att språket ur det 

sociokulturella perspektivet ses som ett verktyg, något som vi har tillgång till och 

använder för att förstå världen och agera i den. Kommunikationen människor emellan är 

avgörande för kunskapsbyggande processer. Med det menas att det är i kommunikationen 

med andra som individen kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och agera (Säljö, 2014).  

 

”Vi lär oss benämna världen, ge och ta mening och samspela med andra människor genom 

samtal” (Säljö 2014, s.14). Skriftspråket kommer senare. Med det menas att samtalen är 

något som vi möts av från det att vi föds och fortsättningsvis hela livet. För att förstå olika 

texter så räcker det inte att man kan avkoda bokstäver eller att man behärskar språket i 

formell mening. Man måste också ha med sig erfarenheter och ha en förståelse för 

kulturella företeelser och kommunikativa mönster (Säljö 2014). Därför är det viktigt att 

man talar om det som läses i skolan, både med läraren och elever emellan. Eleverna kan 

ta hjälp av varandras erfarenheter för att få en djupare förståelse för texter men också sig 

själva. Som tidigare nämnt är det idag nödvändigt att kunna läsa och skriva för att kunna 

delta i många aspekter av samhälls- och arbetslivet (Säljö 2014).  

 

Det sociokulturella perspektivet är ett brett perspektiv och innefattar synen på allt lärande. 

För att titta på läsning ur ett brett men också smalare perspektiv presenteras nedan 

begreppet literacy.  

3.1. Identitetsskapande genom texter 

I läroplanens kursplan för svenska står det ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst 

och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Lgr11 syfte).  

 

3.1.1. Langers föreställningsvärldar 

Judith Langer (2005) är professor vid State University of New York, Albany och 

presenterar ett sätt att bearbeta texter som kallas att bygga föreställningsvärldar. Att 

bygga föreställningsvärldar är en form av menings- och identitetsskapande (Langer 

2005). Av den orsaken är även det begreppet intressant att belysa, eftersom syftet med 
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undersökningen dels är att undersöka hur mycket tid 257 svensklärare i årskurs F-6 

upplever att läsningen får och dels att synliggöra huruvida eleverna får samtala med 

varandra om det lästa. 

 

Langer (2005) har identifierat fyra olika faser i att bygga föreställningsvärldar. Hon 

menar att litteraturen ger oss förutsättningar att utforska oss själva och andra. När vi 

bygger föreställningsvärldar syftar hon inte bara på den litterära aktiviteten, utan dessa 

byggs ständigt när man lär sig om världen, om andra, och om sig själv. Med begreppet 

föreställningsvärld menar Langer den förståelse man har vid en tidpunkt. En 

föreställningsvärld är aldrig definitiv utan föränderlig. Dessa förändringar är det som 

kallas att bygga föreställningsvärldar. Langer anser att litterära föreställningsvärldar inte 

alltid är en språklig upplevelse utan snarare omfattar en människas tankar och känslor 

medan hen utvecklar sin förståelse. Nedan följer en beskrivning av de fyra faser som 

Langer identifierat.  

 

Den första fasen kallas att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld och handlar 

om att kliva in och försöka förstå texter med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Läsaren försöker skapa sig en uppfattning om texten och om karaktärer som dyker upp.  

I denna föreställningsvärld befinner sig läsaren tidigt i sin läsning. När läsaren tappar 

tråden eller stöter på något nytt som inte känns igen, går läsaren tillbaka till denna fas för 

att orientera sig på nytt (Langer 2005).   

 

Den andra fasen kallar Langer (2005) för att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld och här handlar det om att fördjupa sin förståelse av texten. Läsaren 

ifrågasätter och försöker koppla ihop det lästa med det man redan vet om livet och sig 

själv (Langer 2005). Min tolkning är att man här kan läsa mellan raderna och få en djupare 

inblick.  

 

Den tredje fasen kallas att stiga ut och tänka över det man vet. Benämningen talar tydligt 

om vad det handlar om. Här används texten för egen utveckling, till exempel genom att 

fundera över sina värderingar och frågor om livet. Läsaren funderar över sådant som hen 

redan visste sedan tidigare, om sig själv och om andra. I denna fas befinner man sig inte 

lika ofta som i de andra två, då inte alla texter berör en (Langer 2005).  
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Den fjärde fasen kallas för att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Här befinner sig 

läsaren utanför texten och i denna fas kan texten analyseras och kritiseras. Här kan läsaren 

koppla det lästa till tidigare lästa verk, författare med författare och även titta på faktorer 

som textens uppbyggnad (Langer 2005).  

 

För att främja byggandet av föreställningsvärldar behöver lärare och elever tala med 

varandra med utgångspunkt i litteraturen, om vad de tänker på. När eleverna ska lufta sina 

tankar om en text eller lyssna på någon annan, krävs det en större ansträngning och då 

kan de hjälpas åt att tillsammans bygga sina föreställningsvärldar (Langer, 2005). Langer 

(2005) menar också att en form av maktskifte bör äga rum när eleverna ges utrymme att 

tala om texter. Eleverna ska känna sig trygga att samtala fritt, utan att behöva tänka på 

vad de tror att läraren vill höra. Läraren ska endast finnas med som stöd. I efterliggande 

rubrik presenteras forskning som ligger till grund för undersökningen.  

 

3.1.2. Literacy  

Som tidigare nämnt innebär läsning ur ett sociokulturellt perspektiv inte bara att avkoda 

ord och bokstäver. Säljö skriver om literacy men benämner det som skriftspråkliga 

aktiviteter. Han förklarar det som att det handlar om att kunna göra associationer, dra 

slutsatser och koppla det till det man redan vet eller har läst tidigare (Säljö 2014). David 

Barton (2007) är professor i språk och literacy och även han menar att literacy är en social 

aktivitet.  

 

Barton (2007) använder begreppet Literacy events, som här kommer att översättas som 

literacyhändelser och literacy practices som literacypraktiker. Med literacyhändelser 

syftar Barton på alla tillfällen i människors vardag där det skrivna ordet spelar en roll. 

Högläsning är ett exempel på ett literacy event. Margaret Meek (1982) menar att 

läsprocessen börjar redan när barnet går fram till en vuxen med en bok och uppmanar till 

läsning. Redan då har barnet förstått att symbolerna på pappret förmedlar något som kan 

vara roligt att lyssna till.  

 

Carina Fast (2008) är forskare inom literacy. Literacy handlade från början om att kunna 

läsa och skriva men innefattar idag mycket mer. Det är något som man gör tillsammans 

med andra eller på egen hand. Bergöö och Jönsson (2012) menar att ett exempel på 
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literacy är barnet som inte ännu kan skriva men känner till skriftspråket och låter en vuxen 

skriva åt sig. Fast (2008) menar att alla har sin egen literacyhistoria och den rymmer 

erfarenheter ända från barndomen. Bergöö och Jönsson (2012) hänvisar till Lukes och 

Freebodys (1999) repertoarmodell som beskriver praktiker som möjliggör utveckling i att 

läsa och skriva. I modellens första utvecklingssteg ryms begreppet att ”knäcka koden”, 

vilket enkelt innebär att lära sig förstå skrivna texter och dess uppbyggnad. 

Nästkommande utvecklingssteg tar upp vikten av att få skapa meningsfulla texter där 

barnen får använda sig av sina erfarenheter och kunskaper. De ska också lära sig att olika 

texter skrivs för olika syften och både kan och ska se olika ut. Det tredje utvecklingssteget 

tar upp vad jag skulle vilja kalla för strategier. Att barnen behöver få lära sig skumläsning, 

ta reda på vad som är viktigt i en text, ställa frågor, sammanfatta, med mera. Det fjärde 

utvecklingssteget berör kritisk analys av texter.  

 

Bergöö och Jönsson (2012) presenterar en kanadensisk lärares arbete. Läraren Vasquez 

har literacy som förhållningssätt. Hennes elever får möta olika typer av texter och hon 

utgår alltid från barnens egna tankar och funderingar. Dessa tas på stort allvar. Barnen 

blir inte tillsagda att läs- och skrivkunnighet är något viktigt utan de får själva erfara detta 

i sin undervisning. Elever behöver möta texter som tilltalar dem och deras egen literacy 

men också uppmuntras i att ställa frågor och förhålla sig kritisk mot det de lyssnar till 

eller läser för att inspireras till att läsa. 

 

Barton (2007) betonar att literacy inte bara innebär att någon läser ur en bok. Det kan vara 

saker som att skriva en inköpslista, ta ett meddelande över telefon eller diskutera 

innehållet i lokaltidningen. Eftersom att syftet med den här undersökningen är avgränsat 

till läsning av skönlitteratur kommer begreppet literacy i den här undersökningen att 

avgränsas till att handla om läsning av skönlitteratur. Då inkluderas skriven text, muntligt 

berättande och samtal om texter. Schmidt (2013) är universitetslektor i pedagogik och har 

gjort en etnografisk studie där hon kommer fram till en viktig faktor för att barn ska vilja 

läsa, vilket är relevant för föreliggande studies syfte. Schmidts syfte citeras:  

 

i ett första steg kartlägga och synliggöra de texter som barn möter och 

använder i sin vardag och de textorienterade aktiviteter som sker kring 

dem. I ett nästa steg är syftet att undersöka de villkor och möjligheter som 

de textorienterade aktiviteterna innebär i relation till de nio barnens 
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menings- och identitetsskapande samt till deras skriftspråkliga lärande 

(2013 s.43) 

 

Schmidt (2013) har under två år följt nio barn från årskurs tre till årskurs fem, i hemmet 

och i skolan. För att samla så mycket data som möjligt har forskaren fotograferat, samlat 

in barnens texter, gjort enskilda- och gruppintervjuer, gjort deltagande observationer, 

enkäter och samtal. Hennes slutsats är, att för att barn ska vilja läsa behöver de 

identitetsskapa genom texter. ”De behöver få tillgång till effektiva och hållbara 

repertoarer av literacy” (Schmidt 2013, s.264). Schmidt (2013) använder sig av begreppet 

literacy men också Langers föreställningsvärldar när hon talar om identitetsskapande 

genom texter. Literacy är ingen färdig metod som en lärare kan utgå ifrån. Det är snarare 

en förmåga eller ett förhållningssätt (Bergöö och Jönsson 2012).  
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4. Litteraturgenomgång och forsknings-

bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs den forskning och litteratur som ligger till grund för 

undersökningen.  I forskningsbakgrunden ämnar jag att kartlägga vad forskningen säger 

om hur lärare kan arbeta för att inspirera till läsning – inledningsvis med Clark och De 

Zoysas studie som kort presenterades i inledningen, vidare till att betona vikten av 

lärarens egna läsvanor och varför det har betydelse för elevers läslust.  Klassrumsmiljöns 

betydelse lyfts också fram, följt av metoder som visats inspirera barn och ungdomar till 

läsning. Slutligen hänvisas det till forskning som synliggör hur det ser ut i klassrummet. 

Hur mycket tid avsätts till läsning och de metoder som anses främja elevers läslust?  

 

Clark och De Zoysa (2011) har tittat på redan genomförda studier och sett att det fattas 

forskning som tar upp sambandet mellan läsning, attityd till läsning, läslust och 

läsfärdighet. Därför gjorde de en kvantitativ studie där 17 000 engelska skolungdomar 

deltog. En spännande upptäckt var att läslust hade en dubbel positiv effekt på utveckling 

av läsfärdighet. Med dubbel effekt menar de att läslusten har en direkt koppling till 

läsfärdighet men också en indirekt koppling via beteende. Följaktligen att läslusten gör 

att barnen väljer att läsa.  

 

Forskarna skriver att det kanske är bäst att tänka på läsfärdighet över tid, när man tittar 

på relationen mellan läslust och läsfärdighet. De menar att man kan lära sig saker utan att 

känna glädje eller lust till det. Men de ifrågasätter hur länge motivationen kommer att 

bestå (Clark, C och De Zoysa 2011). 

 

4.1. Betydelsen av lärarens egna läsvanor 

Som nämnt i inledningen, upptäckte Ewald (2007) i sin studie att de lärare som deltog i 

undersökningen sällan läser barn- och ungdomslitteratur, något som är viktigt för att 

kunna skapa läslust och inspirera till läsning är bland annat lärarens egna läsvanor.  

Ernest Morrell (2004) är professor i literacyutbildning och menar att, för att läraren ska 

kunna delta i diskussioner med sina elever och stötta dem i att öka sin förståelse och föra 

kritiska resonemang i sin literacyundervisning är det viktigt att läraren är positiv till att 

läsa de texter som dess elever läser.   
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Aidan Chambers (2011), barn- och ungdomsförfattare, men också erkänd i den 

litteraturpedagogiska världen, tar upp frågor som hur man gör människor till läsare, och 

han presenterar modeller för bland annat textsamtal. Chambers ger rådet ”läs så mycket 

ni kan, den här chansen får ni aldrig igen” (2011, s.118) till lärarstudenter. Chambers 

(2011) menar att lärarens ansvar bland annat är att hjälpa barn att bli läsare. Om läraren 

har goda erfarenheter av barn- och ungdomslitteratur, och dessutom vet hur hen ska arbeta 

för att få ut litteraturen till eleverna, blir arbetet med litteratur mer effektivt. Har läraren 

en god grund med många lästa barn- och ungdomsböcker bakom sig, torde det ge goda 

förutsättningar för arbetet med litteratur.  

 

Även Jan Nilsson (1990) som är mellanstadielärare, recensent och debattör, betonar 

vikten av lärarens läsvanor. Han understryker nödvändigheten i att läsa som lärarstudent 

i sin artikel Fånga läslusten! Fånga skrivglädjen! Nilsson uppmanar lärarstuderande att 

läsa en barnbok i veckan och dessutom redovisa innehållet. Han framhåller vidare att alla 

lärare då skulle börja sin lärarkarriär med att ha läst ca 150 böcker. Läraren bör också 

fortsätta med att läsa barn- och ungdomslitteratur under hela sin yrkesverksamma tid. 

Nilsson fortsätter med att poängtera att arbetsbördan inte blir tyngre eftersom man genom 

att arbeta med skönlitteratur befrias från några av de arbetsuppgifter man hade tidigare, 

exempelvis de uppgifter som hör till att arbeta med läroböcker och tillhörande 

arbetsböcker. Även Chambers (2011) menar att man som lärare måste hålla sig 

uppdaterad med vilka böcker som finns.   

 

I forskningsbakgrunden inledning presenteras Ewalds (2007) forskning. Hennes kunskap 

om barn- och ungdomslitteratur hjälpte henne att fånga eleverna. Tack vare hennes 

kännedom om barn- och skönlitteratur kunde hon ”få en inblick i deras 

föreställningsvärldar och bättre förstå deras omvärldsuppfattningar” (Ewald 2007 s.20). 

En sådan förståelse är nödvändig för att som lärare kunna skapa goda lärmiljöer som i sin 

tur gynnar elevernas framtid i ett demokratiskt samhälle (Ewald 2007). Chambers (2011), 

Ewald (2007) och Nilsson (1990) poängterar hur viktigt det är att lärare läser barn- och 

ungdomslitteratur för att kunna inspirera till läsning och skapa läslust.  
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Nästa avsnitt kommer att belysa något som Chambers (2011) kallar yttre förutsättningar 

och vad de har för betydelse för elevers läslust. 

4.2. Klassrumsmiljöer som inspirerar till läsning 

Detta stycke kommer att undersöka vad forskningen säger om klassrumsmiljöns inverkan 

på elevers lust att läsa. Chambers (2011) menar att inre och yttre förutsättningar påverkar 

alla former av aktiviteter som vi människor gör. Med inre förutsättningar menar han det 

vi har inom oss, såsom erfarenheter, förväntningar, sinnesstämningar m.m. Med yttre 

förutsättningar syftar han på den fysiska omgivningen. Författaren exemplifierar med en 

picknick och att den kanske inte blir så rolig om det ösregnar, trots att människorna från 

början är på gott humör.  I detta fall blir den fysiska omgivningen klassrummet. Chambers 

poängterar dock att de inre förutsättningarna verkar väga tyngre än de yttre. Människor 

som har ett brinnande intresse för något, står ut med sämre yttre förutsättningar.  

 

Chambers (2011) menar att om det finns en bekväm plats att läsa på, är det troligt att man 

läser en längre stund än om det inte finns en. Om man blir störd ger man också upp. Det 

är viktigt att vara medveten om de yttre förutsättningarna. Eftersom inre och yttre 

förutsättningar samspelar så kan även de yttre förutsättningarna dra ner lusten att läsa. 

Chambers lyfter vikten av läsplatser eller läshörnor. Författaren menar att det blir lättare 

att koncentrera sig på läsning om det finns avsedda platser att läsa på. Det kan vara en 

hörna i klassrummet med lite kuddar, en soffa eller någon fåtölj. För att det ska fungera 

ska platsen endast vara avsedd för läsning. Man går dit för att läsa tyst och inget annat. 

Läshörnan eller läsrummet visar att läsning är något viktigt och betydelsefullt, eftersom 

det får en egen plats. Det ger läsningen status. Maj Björk (1999), lärarutbildare vid 

Göteborgs universitet och Caroline Liberg (2006), professor i utbildningsvetenskap, 

menar också att det finns en viktig poäng i att ge klassrummet olika avdelningar för olika 

aktiviteter. Björk (1999) och Liberg (2006) menar att det ska finnas avsedda platser för 

t.ex. högläsning och samtal i ring, läsplatser och bord för gemensam läsning.  

 

Exempel på hur en läsmiljö kan se ut finns i Karin Jönssons (2007) avhandling. Karin 

Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning men också F-3 lärare. 

Längst fram i Jönssons klassrum finns en gul matta där lärare och elever samlas varje dag 

för gemensam läsning. Elevernas dag både inleds och avslutas där. Mattan är en plats där 
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elever och lärare möts för att läsa, men också att lyssna till varandra står i centrum. Under 

klassrummets White board hänger en list fylld med bilderböcker, med framsidan så att 

barnen ser den. Där hänger också ett stort skrivblock som de använder för textskapande 

som t.ex. matlistan (Jönsson 2007, s.17). Barnen sitter dessutom placerade i grupper om 

4-5 vilket möjliggör diskussioner. Jönsson beskriver klassrummen på skolan som ljusa 

och inbjudande och de är målade i färgerna gult och grönt med barnens egna 

akvarellmålningar som pryder väggarna. Utöver klassrummet använder Jönsson och 

hennes elever skolans bibliotek som finns lättillgängligt i skolan. Skolans bibliotek har 

inga dörrar utan är en öppen plats där barnen är välkomna för att både botanisera bland 

böcker och slå sig ner för att läsa. Skolans klasser använder ofta bibliotekets stora matta 

för att läsa sagor eller ha boksamtal. Den kallas för den flygande mattan (Jönsson 2007).  

 

Jönsson (2007) med kollegor har sett till att det finns speciella platser att läsa på och 

samtala om det lästa, vilket tidigare poängteras vara viktigt av både Chambers (2011), 

Björk (1999) och Liberg (2006). Chambers (2011) lyfter också hur betydelsefullt det kan 

vara att skylta med böcker. Att skylta med böcker har inte bara en dekorativ funktion utan 

är också ett sätt att skapa boktips. Skyltning av böcker är en ”grundläggande faktor för en 

fungerande läsmiljö” (Chambers 2011, s.29). Att skylta med böcker i klassrummet skapar 

också intresse för läsning (Chambers 2011).  

4.3. Undervisningsmetoder som visats inspirera till läsning  

För att kunna arbeta med litteraturläsning i skolan behöver det avsättas tid för detta. Det 

talas mångt och mycket om tid, att tiden inte räcker till. Vi har den tid vi har, frågan är 

vad vi gör med den? Mary Ingemansson skriver i sin bok Lärande genom skönlitteratur 

att tiden för att arbeta med läsning på ett fördjupat sätt har minskat, enligt media och 

lärare (Ingemansson 2016). 

 

”Det finns inte tid”, säger man, ett argument jag inte instämmer i. Man kan med fog fråga sig 

vad vi då har tid med i skolan, om vi inte kan ägna den åt att läsa i syfte att få eleverna att 

känna glädje över att förstå och se sin egen utveckling samt öka sina kunskaper. Alla elever 

behöver få vara medlemmar i de läskunnigas förening (Ingemansson 2016, s.178). 

 

Det finns inga genvägar när det kommer till att arbeta med läsning. Chambers (2011) 

menar att det krävs att barnen får möjlighet att läsa i olika former varje dag. Det behöver 
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sättas av tid till att läsa. Det är också viktigt att ge barnen gott om tid att läsa och själva 

välja och botanisera bland böcker. Det behöver avsättas skoltid varje dag för individuell 

läsning och denna tid ska vara ostörd. Läraren ska inte passa på att göra andra saker som 

att gå igenom uppgifter eller prov utan själv läsa. Chambers (2011) och Ingemansson 

(2016) konstaterar att det måste avsättas tid för att arbeta med läsning på ett fördjupat 

sätt. Liberg (2006) menar att läsundervisningen borde varieras. För att det ska vara 

lustfyllt så behöver barn och ungdomar möta texter på flera olika sätt. Några av dessa 

erkända metoder följer nedan. 

 

4.3.1. Textsamtal  

Textsamtal är en metod som anses kunna inspirera till läsning. Undersökningen avgränsas 

till att endast handla om textsamtal mellan elever men här kommer textsamtalet som 

helhet att presenteras. Ingemansson (2016) skriver om vikten av textsamtal. Hon skriver 

om läslust och menar att det kan nås genom djupläsning. Arbete med djupläsning innebär 

bland annat omläsning och textsamtal. Författaren berättar att han under en tid ingick i en 

grupp med lärare som ville bli bättre på att göra barn till läsare. Det var under den tiden 

han insåg vilken viktig roll textsamtal har. När barn talar om böcker hjälper de varandra 

genom att introducera nya författare för varandra, även för vuxna. Barnen kan dessutom 

hjälpa varandra i att förstå det lästa. Även Liberg (2006) anser att det är viktigt att låta 

elever delta i boksamtal. Hon menar att barn redan i förskoleåldern ska börja med det här 

och fortsätta genom hela skolgången. Hon skriver också att samtal om böcker kan leda 

till att barnen väljer att läsa varandras böcker och på sätt ytterligare inspirera till mer 

läsning.  

 

Chambers (2011) menar att vuxna kan ha en direkt påverkan att få sina elever att ogilla 

all läsning som har med skolan att göra, genom att till exempel avfärda barnens egna 

funderingar och åsikter. Det är av yttersta vikt att den gemensamma synen på textsamtal 

är att precis ”allt är värt att berättas” (Chambers 2011, 175). Schmidt (2013) framhåller 

begreppet kritisk textforskning, vilket innebär att läsa och tolka själv. För detta måste 

barnen få möjlighet att både ifrågasätta och förändra texter. För att kunna arbeta med 

kritisk textforskning krävs det lärare som är tillåtande och kan lyssna in. Schmidt menar 

också att det är viktigt att texter som barnen har en relation till inte nedvärderas på något 

sätt. Det ska kännas tryggt för barnen att dela sin värld med vuxna. Chambers (2011) 
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menar att för att få lyckade textsamtal är det viktigt att allt barnen säger tas på allvar. Får 

barnen kommentarer som att något är ”fel”, ”dumt”, ”det var inte det jag tänkte på”, eller 

liknande, kommer barnet inte vilja säga något i dessa samtal. Det är elevens upplevelse 

av texten som är viktig och som ska synas, inte vad eleven tror att läraren vill höra.  

 

Chambers (2011) anser att ordet “varför” borde förbjudas i textsamtal. Han menar att 

ordet har en dålig klang och kan uppfattas som ett förhör eller till och med aggressivt. 

Dessutom är det en stor fråga som inte kan besvaras på ett enkelt sätt. Frågar läraren 

”varför?” är det inte till någon hjälp för barnet. Författaren menar att man istället ska 

använda sig av “Jag undrar”. Chambers menar att textsamtal och samtal om böcker ska 

ske när barnen behöver det. Om barnen behöver prata om något de inte tyckte om eller 

något som de är entusiastiska över, ska det tillåtas. Han anser att det är lättare att få barn 

och ungdomar att sluta prata, men svårare att få dem att börja. Författaren poängterar 

också vikten av att inte avvisa barnens åsikter om texter. 

 

4.3.2. Högläsning 

Föregående avsnitt tog upp vikten av textsamtal för att inspirera till läsning. Detta avsnitt 

kommer att belysa högläsning som metod. Texten inleds med en studie baserad på 

föräldrar som läser högt för sina barn, vidare till högläsning som metod i skolans praktik. 

Guyonne Kalb, doktor i ekonometri, och Jan C. Van Ours, professor i ekonomi, har gjort 

en studie, där de undersöker vikten av föräldrars högläsning för små barn (2013). Studien 

är empirisk och baserad på australiensk data från Growing up in Australia, the longitudal 

study of Australian Children (LSAC6) (2013). Kalb och Van Ours (2013) urval innefattar 

ca 4000 barn från två olika kohorter. Med kohort menas en grupp med människor som 

har någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. Barnen följdes under 

tvåårs-intervaller.  

 

Forskarna mätte läsförmågan hos barnen i tidig ålder genom att ställa frågor rörande 

barnens läsförmåga till barnets föräldrar och lärare. Föräldrarna fick också svara på frågor 

gällande hur ofta och mycket de läste för sina barn. Kalb och Van Ours (2013) kom fram 

till att högläsning för barn har en positiv effekt på läsfärdigheten men också att barn vars 

föräldrar läser för dem, i högre grad själva kommer att bli läsare. Högläsning anses även 
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i högre åldrar kunna inspirera till läsning. Det anser bland annat Karin Taube (2007) och 

Lundberg (2006).  

Karin Taube (2007), professor i pedagogik, anser att högläsning i kombination med 

samtal om det lästa kan bidra till ökad läslust. Taube lyfter andra fördelar, som att barnen 

får ett ökat ordförråd, lärdom om hur en berättelse är uppbyggd, och kunskap om att 

skriftspråket delvis ser annorlunda ut än talspråket. Det som ändå är viktigast, menar 

Taube, är att barnen lär sig att det finns mycket roligt i litteraturens värld. Då får barnet 

lust till att själv lära sig läsa. Ingvar Lundberg (2006), professor i psykologi och 

internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling, betonar också vikten av 

högläsning, och hur det kan stimulera barnens intresse för läsning med samma anledning 

som Taube: att det finns mycket spännande att upptäcka (Lundberg 2006; Taube 2007). 

Även Lundberg (2006) poängterar att det är viktigt med inspirerande samtal om texten 

för att det ska bli värdefullt. Med högläsning menas dessutom inte att läraren läser texten 

rakt upp och ner utan det ska göras med inlevelse, ett passande tempo m.m. för att fånga 

åhörarna och ge dessa en ärlig chans att hänga med. 

 

En av fördelarna med högläsning är att läraren då inte är beroende av barnens egen vilja 

att läsa. Alla barn får också möjlighet att läsa boken lika fort (Chambers 2011). Chambers 

(2011) poängterar dock att högläsning aldrig får ersätta egen läsning. Högläsning bidrar 

även till att barnen får möjlighet att ta del av texter som de själva inte ännu behärskar att 

läsa. Chambers (2011) understryker att alla barn ska lyssna till högläsning varje dag i 

skolan. Han menar vidare att de lärare som inte ser till detta inte kan anses som 

kompetenta. Chambers skriver att det är viktigt att lärare läser högt för sina elever genom 

hela skoltiden då det är så pass viktigt för läsinlärningen. 

 

Kari Ann Hemerick har gjort ett forskningsprojekt på Kean University i USA och 

undersökt huruvida högläsning kan påverka barn och ungdomars läslust i sin studie år 

1999. 100 elever deltog i studien och de gick i årskurs fyra och fem. Undersökningen gick 

till på så vis att en klass från varje årskurs fick lyssna till högläsning varje dag i 30 

minuter. De andra två klasserna fick läsa när de ville, om de ville, på sin egen tid 

(Hemerick 1999). För att kunna mäta elevernas läslust fick eleverna göra ett test före 

undersökningen och ett test efteråt. Bibliotekarien i skolans bibliotek var också 

involverad och bokförde elevernas lån. Undersökningens resultat visade att eleverna som 
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fick lyssna på högläsning hade börjat låna fler böcker på egen hand och visade en mer 

positiv inställning till att läsa (Hemerick 1999). Hemerick (1999) kom fram till att 

högläsning kan vara en viktig del i att skapa läslust och motivera till individuell läsning.  

 

4.3.3. Elevers individuella läsning 

Som tidigare nämnt bör elever få möta texter på olika sätt (Liberg 2006) och det bör 

avsättas tid till individuell läsning i skolan varje dag för att stimulera läslust (Chambers 

2011). Hur mycket tid som behöver avsättas är varierande. Chambers (2011) menar att 

barnen ska läsa så länge de vill läsa, tills de känner sig klara. Det är kanske inte alltid 

möjligt eftersom det är högst individuellt hur länge en elev orkar fokusera på läsningen. 

Det betonas också att barnen inte bör störas när de läser (Chambers 2011). Chambers 

(2011) skriver att barn gärna ägnar sig åt sådant som vuxna anser vara viktigt. Därför 

borde läraren också ägna sin tid åt att läsa, när barnen gör det. Om läsning först tillåts när 

eleverna slutfört andra uppgifter, visar läraren att andra uppgifter prioriteras före läsning. 

Nedan exemplifieras hur olika det kan se ut i skolan med individuell läsning. 

  

Ewald (2007) har i sin undersökning kunnat visa att vissa elever som vill läsa inte hinner 

i skolan därför att de först måste slutföra andra uppgifter. En av klasserna Ewald besökt 

är klass 5B i Kvarnskolan. Den skönlitterära läsningen fick överlag lite utrymme. 

Eleverna hade en bänkbok men läste endast då de behövde fylla ut tiden. I Jönssons 

(2007) klassrum däremot står som tidigare nämnt läsning i centrum. Där sätts det av tid 

för individuell läsning i skolan varje dag i 30 minuter. Jönsson har dessutom en 

överenskommelse med barnens föräldrar om att barnen ska fortsätta läsa i sin bok hemma 

varje kväll i 30 minuter. Det är inget som de blir förhörda på utan däremot kan de ha 

samtal om innehållet efteråt. Det ska inte ses som en läsläxa utan snarare som en lässtund.  
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5. Metod 

I det här avsnittet kommer valda metoder, tillvägagångssätt och avgränsningar redovisas. 

 

5.1. Metodval 

Eftersom syftet med undersökningen dels är att öka kunskapen kring lärarens uppfattning 

om hur mycket tid läsningen får, ville jag nå ut till många svensklärare och därför gjordes 

undersökningen via en enkät. En enkät är ett frågeformulär som respondenten fyller i 

själv, med övervägande fasta svarsalternativ (Ejlertsson 2014, s.9).  

 

Undersökningen är till största del kvantitativ, där tiden undersöks men har också inslag 

av kvalitativ karaktär med öppna frågor. För att bearbeta materialet stämmer metoden 

Bricolage bäst överens med hur materialet ska analyseras. Det innebär att man använder 

sig av olika verktyg som finns till hands och att man kan röra sig fritt mellan olika 

analytiska tekniker och begrepp (Kvale 2014). På så sätt kan man utgå från olika teorier 

och röra sig mellan de begrepp som finns. Det innebär att man först kan läsa igenom 

materialet och få en överskådlig blick av vad som kommit in, för att senare gå tillbaka till 

de delar som är intressanta. Kvale (2014) nämner exempelvis att man kan räkna antal 

yttranden som liknar varandra, vilket är en av metoderna som använts. Resultatet kan 

presenteras i ord, siffror, figurer eller i en kombination av dessa. Resultatet i den här 

undersökningen kommer att presenteras i en kombination av siffror, symboler och ord.  

 

5.2. Urval 

Undersökningen riktar sig till svensklärare som är verksamma i grundskolans årskurs F-

6. Tanken var från början att studien endast skulle beröra årskurs 4-6, men eftersom 

tidigare forskning som presenterats sträcker sig från förskoleklassen till årskurs 6 var det 

lämpligt att inkludera även dessa årskurser. Enkäten distribuerades via en grupp för 

svensklärare i sociala medier. Gruppen kallas Svensklärarna och finns på Facebook. Det 

är svensklärarföreningen som har startat gruppen och eftersom det är just svensklärare 

som undersökningen riktar sig till, var det ett bra ställe att nå så många som möjligt. 

Gruppen hade 15673 medlemmar när enkäten lades ut och inbegriper då svensklärare från 

alla stadier. Några dagar senare lades enkäten även upp i gruppen Svenska i 4-6 och Mitt 

lilla klassrum på nätet. Dessa grupper hade 8554, respektive 24930 medlemmar, när 
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enkäten lades upp. Anledningen till att den lades ut i fler grupper förklaras närmre i nästa 

avsnitt.  

 

5.3. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter forskningskravet och individskyddskravet. Dessa krav 

måste hela tiden vägas emot varandra.  Vetenskapsrådet menar att individskyddskravet är 

den självklara utgångspunkten för all forskning som innebär att individer inte ska komma 

till psykisk eller fysisk skada på något sätt. Det andra kravet är forskningskravet och då 

menas att samhället har rätt att kräva att forskning bedrivs med hög kvalitet och inriktas 

på frågor som är väsentliga (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vidare konkretiserar Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav att förhålla sig till vid 

forskning. Det första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera 

deltagarna om deras uppgift i deltagandet och att det är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002). 

Deltagarna informerades genom förhandsinformation. I följebrevet som skickades ut 

tillsammans med enkäten stod syftet med undersökningen och att det var frivilligt att 

delta. De fick också informationen om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

under genomförandet av enkäten.  

 

Det andra är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Eftersom undersökningen gjordes via en enkät där deltagarna fick 

informationen på förhand kan samtycket stärkas med att de genomfört och lämnat in 

enkäten (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det tredje är nyttjandekravet, vilket innebär att data som samlas in endast får användas 

för syftet (Vetenskapsrådet 2002). Om deltagarna vill ta del av resultatet kan de dela sin 

mail i fritext, då det är en anonym enkät.  

 

Det fjärde är konfidentialitetskravet, vilket innebär hur man hanterar den information som 

lagras, som personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom att det var en 

anonymenkät samlades inga personuppgifter in.  
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5.4. Genomförande  

Arbetet inleddes med att skapa frågor. Enkäten kom att innehålla totalt 15 frågor och en 

sista textrad där respondenten fick möjlighet att tillägga något. Ejlertsson (2014) menar 

att det kan vara bra att undersöka huruvida någon redan konstruerat och använt frågor 

som passar det man vill undersöka. Fråga 10-12, är frågor som konstruerats och använts 

av PIRLS i en lärarenkät som skickades ut 2011 (PIRLS/TIMSS, 2006). Fördelen med 

att använda redan använda frågor är att de redan prövats av någon annan. PIRLS 

undersökning var en stor undersökning som berörde flera ämnen och flera delar inom 

ämnena. Därför har jag hämtat inspiration från några av de frågor som använts, men 

modifierat dem för att passa det jag syftar att undersöka. Några frågor är helt och hållet 

egenkonstruerade.   

 

Utöver frågor med fasta svarsalternativ konstruerades också tre öppna frågor. Dels för att 

få inslag av kvalitativ karaktär och dels för att öppna frågor anses vara 

motivationshöjande för respondenter, eftersom de då är fria att uttrycka sig (Ejlertsson 

2014)  

 

Enkäten utformades i Google forms enkätprogram som är webbaserat. En fördel med det 

är att det gör datan lättarbetad. En annan fördel med att den är internetbaserad var att det 

är ett smidigt sätt att fort nå ut till många lärare trots att det var påsklov när enkäten 

genomfördes. Ejlertsson (2014) pekar på tillfällen som är mindre bra att skicka ut enkäter 

på och ett exempel är lov. Eftersom tiden var knapp, togs beslutet att ändå skicka ut 

enkäten under lovet och hoppas på att lärare tog sig tiden att svara ändå.  

 

Enkäten lades upp i gruppen Svensklärarna via länk, tillsammans med ett följebrev den 

8e april. Följebrevet förklarade syftet med undersökningen och vilka den riktar sig till. 

Efter två dagar lades enkäten även upp i gruppen Svenska åk 4-6 och Mitt lilla klassrum 

på nätet, med uppmaningen och förhoppningen om fler svar från årskurs 4-6 eftersom 

övervägande del av svaren kom från lärare som undervisar i årskurs F-3. Ejlertsson (2014) 

betonar att det är viktigt att skicka ut påminnelser vid genomförandet av en enkät, för att 

få in så många svar som möjligt. I den här undersökningen skickades det inte ut några 

påminnelser på grund av en kort tidsram. Istället prioriterades tid till att analysera det 

material som kommit in. Enkäten låg ute i sju dagar och därefter uppmättes 257 svar. 
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När datan hade kommit in skapade webbprogrammet färdiga diagram. Några diagram 

användes i den form som genererades i Google Form, annan data behövde jag på egen 

hand jämföra i Excel och skapa egna diagram. För att jämföra lärare som svarat ett 

alternativ med ett annat svarsalternativ, konverterades datan till en sökbar tabell. Där 

kunde jag filtrera specifika svarsalternativ och på så sätt få fram hur många som svarat 

t.ex. 0 med hur många som valt alternativet 0 på en annan fråga.  

 

För att analysera datamaterialet på de öppna frågorna, lästes de först igenom en gång 

grundligt. Nästa gång det lästes, färgkodades svaren i olika kategorier, för att bli lätt 

överskådat (Kvale i Fejes & Thornberg 2019).  På så sätt kunde jag få fram olika teman 

som var återkommande och analysera utifrån dem. 
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6. Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras som relativa tal,  i procentenheter. I den skrivna texten 

avrundas talen utan decimaler, i enlighet med vad Ejlertsson (2014) föreslår.  Totalt antal 

lärare som besvarat enkäten är 257. Resultatet kommer främst att redovisas i form av 

cirkeldiagram. För att ett cirkeldiagram ska vara lättöverskådligt anses det lämpligast när 

det inte är ett för stort antal deltagare (Ejlertsson 2014). Det förekommer även ett 

stapeldiagram på en fråga där ett cirkeldiagram blir svårt att avläsa. På frågan om det är 

den spontana eller planerade läsningen som får mest tid i undervisningen, har vissa lärare 

valt ett alternativ och andra valt två. Därför blir ett stapeldiagram lättare att överskåda. 

Frågorna som undersökningen ämnar att besvara är:  

1. Hur mycket barn- och ungdomslitteratur läser läraren själv?  

2. Hur mycket tid uppskattar läraren att den individuella läsningen respektive 

högläsningen får? 

3. Hur ofta uppskattar läraren att eleverna får tala med varandra om texter de läst 

eller lyssnat till via högläsning?  

4. Är läraren nöjd med sin läsundervisning? Vad tänker hen att verksamheten kan 

bidra med respektive själv göra för att främja elevers läslust? 

6.1. Lärarens egna läsvanor  

Inledningsvis frågar enkäten om lärarens egna läsvanor och ämnar att besvara 

frågeställningen: Hur mycket barn- och ungdomslitteratur läser läraren själv? Resultatet 

redovisas nedan i figur 1.   
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Figur 1 

Figuren visar att 63% av lärarna uppger att de läser 1-2 barn- och ungdomslitteraturböcker 

i månaden. 18% läser 3-4 böcker, vilket innebär nästan en bok i veckan. 10% läser mer 

än så. Endast 8% av lärarna uppger att de läser 0 böcker i månaden. Att läsa barn- och 

ungdomslitteratur i undervisningssyfte är enligt denna undersökning en prioriterad 

aktivitet av många lärare.  Därefter ställdes frågan om de anser sin egen läsning vara 

viktig i förhållande till sina elevers läslust? Se figur 2.  

 

Figur 2 

91% av lärarna har uppgett att de anser sin egen läsning av barn- och ungdomslitteratur 

vara mycket eller ganska viktig i förhållande till sina elevers läslust. 9% har svarat att de 

anser den vara mindre viktig eller inte viktig alls. Svaren på figur 1 och figur 2 stämmer 

bra överens, då 8% uppger att de inte läser någon barn- och ungdomslitteratur varje 

månad och 9% uppger att de anser deras egen läsning vara mindre viktig, eller inte viktig 

alls. Det kan antas att det är lärarna som inte anser deras egen läsning vara viktig för sina 

elevers läslust som väljer att inte läsa. Det visar sig dock inte vara fallet. Efter närmare 

undersökning visar det sig att 66% av de som fyllt i att de läser 0 böcker i månaden 

faktiskt anser sin egen läsning vara ganska eller mycket viktig för sina elevers läslust.  

 

Lärare behöver läsa barn- och ungdomslitteratur för att kunna rekommendera passande 

böcker, men också för att kunna ha en uppfattning om deras föreställningsvärldar och 

omvärldsuppfattningar (Ewald 2007). I forskningsbakgrundens avsnitt om lärarens egna 

läsvanor förklaras det bland annat med att det krävs att läraren är någorlunda insatt i det 

som eleverna läser, för att tillsammans med eleverna diskutera texterna och ge dem 



 

29 

möjlighet att öka sin förståelse (Morrell 2004). I den här undersökningen verkar de flesta 

lärare vara insatta i den litteratur som deras elever läser, vilket torde ge dem goda 

förutsättningar i deras läsundervisning. Sammanfattningsvis väljer lärarna inte bort att 

läsa barn- och ungdomslitteratur för att de inte anser den vara viktig, utan det sker av 

andra orsaker som synliggörs längre fram i resultat- och analysdelen.      

 

6.2. Individuell läsning, högläsning och textsamtal elever 

emellan 

6.2.1. Planerad och spontan läsning 

Under denna rubrik besvaras frågeställningen: Hur mycket tid uppskattar läraren att 

elevernas individuella läsning respektive högläsning får? I enkäten frågas det efter hur 

mycket tid läraren lägger på att låta eleverna läsa individuellt men också hur mycket tid 

läraren lägger på högläsning för sina elever, det inkluderar både den läsning som är 

planerad i undervisningen och den läsning som är spontan. I enkäten definieras planerad 

och spontan läsning såhär:  

Med planerad läsning menar jag den läsning som är inplanerad i det dagliga arbetet. Med 

spontan läsning menar jag den läsning som inte är planerad. T.ex. att där är tid över på 

lektionen, att en elev är klar med en uppgift, eller ett prov. Anledningen till det är att 

synliggöra huruvida läsning prioriteras som undervisningsaktivitet, eller om det är något 

som görs för att fylla ut tiden. En annan anledning är att jag vill att läraren ska tänka till 

när hen svarar och inte automatiskt välja ”fler än 4”, då läsning i någon form kanske 

förekommer oftare än den läsning som är planerad med aktiviteter innan och efter. 

Inledningsvis presenteras resultatet på den planerade individuella läsningen. 
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Figur 3 

Figur 3 visar att 53% av lärarna har valt svarsalternativen 1-2 eller 3-4 gånger i veckan. 

42% av lärarna uppger att de har planerad individuell läsning varje dag, svarsalternativet 

fler än 4. Endast 5%, vilket innebär att tolv av lärarna uppger att planerad individuell 

läsning inte förekommer någon dag alls i veckan. Elevernas individuella läsning verkar 

vara en prioriterad aktivitet i klassrummet för de flesta lärare, men inte något som sker 

dagligen i alla klassrum. I forskningsbakgrunden betonas det att det bör avsättas tid för 

läsning varje dag (Chambers 2011). Därefter fick de svara på samma fråga om 

högläsning. Svaret redovisas i figur 4. 

Figur 4 

Figur 4 visar att 42% av lärarna uppger alternativet fler än 4. Det kan då antas att de läser 

högt för sina elever varje dag, något som både Lundberg (2006) och Chambers (2011) 

menar är viktigt för läsinlärningen. 30% uppger att de har planerad högläsning med sina 

elever 3-4 gånger i veckan. 27% svarade 1-2 gånger i veckan, vilket är alldeles för lite 

om man ser till vad litteraturen säger (Jmf Lunderg 2006 och Chambers 2011). Endast 

1.5% av lärarna uppger att de inte planerar in högläsning någon dag i veckan. 

Svarsalternativen visar att det finns lärare som har svarat att det aldrig förekommer 

planerad individuell läsning eller högläsning. Det utesluter dock inte aktiviteten som 

sådan, då det fortfarande kan förekomma spontan läsning vilket presenteras i följande 

stycke. 

 

Utöver den planerade individuella läsningen förekommer också till stor del den spontana 

individuella läsningen. Se figur 5 och 6. 



 

31 

 

 

Figur 5 

 

Figur 6 

 

Figur 5 visar att 28% av lärarna har planerad högläsning 0 eller 1-2 gånger i veckan. 89% 

av dessa lärare har valt svarsalternativet 0 eller 1-2 gånger i veckan även på frågan ”Hur 

många gånger i veckan har du spontan högläsning?”.  

 

Figur 6 visar att 33% av lärarna har planerad individuell läsning 0 eller 1-2 gånger i 

veckan. 58% av dessa lärare har valt svarsalternativet 0 eller 1-2 gånger i veckan även på 

frågan ”Hur många gånger i veckan har eleverna spontan individuell läsning?”.  

 

Resultatet tyder på att elever och lärare i de klassrummen där det inte planeras individuell- 

och högläsning flera dagar i veckan, generellt läser lite. Det gäller elevernas egna läsning 
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men också högläsning av läraren. Det tycks vara så, att de lärare som anser läsning vara 

viktigt och planerar in sin läsning också är de som tar ”tillfället i akt” och arbetar med 

läsning mycket spontant. Kanske kan det vara så att de lärare som ser läsning som mycket 

viktigt också lyckas förmedla det till barnen, att läraren har Literacy som förhållningssätt 

och precis som läraren Vasquez inte behöver säga åt barnen varför det är viktigt utan de 

får själva erfara det i undervisningen (Bergö & Jönsson 2012).  

 

Datan visar vid jämförelse av all läsning att det finns klassrum där spontan och planerad 

läsning sällan förekommer. Med det menar jag att det förekommer någon form av läsning 

1-2 gånger i veckan. Högläsning eller individuell läsning, spontan eller planerad. Om det 

skulle visas i ett cirkeldiagram skulle det se oerhört lite ut, då det är totalt 6% av lärarna 

som inte har läsning som en prioriterad aktivitet. Men av anledning att det är 257 lärare 

som svarat, väljer jag att presentera datan då det är få deltagare jämfört med hur många 

verksamma svensklärare som finns. Jag anser att det är en hög siffra med  tanke på hur 

pass central läsning som aktivitet är för svenskämnet. För mig upplevs det som 

oroväckande att det finns klassrum där eleverna varken får lyssna till högläsning eller läsa 

individuellt, mer än vid fåtal tillfällen.  

 

Därefter frågades lärarna huruvida de upplever att det är den spontana individuella- och 

högläsningen eller den planerade som får mest tid i undervisningen. Svaret presenteras 

nedan i figur 7. 

 

Figur 7 
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Orsaken till att dessa siffror presenteras i ett stapeldiagram istället för ett cirkeldiagram 

är att några lärare har valt ett alternativ. Tanken var att de skulle välja två, vilket de flesta 

har gjort. Till följd av lärarna svarat på olika sätt, blir ett cirkeldiagram svårläst.  

 

Till största del menar lärarna att den planerade individuella- och högläsningen ges mer 

tid än den spontana. De fick sedan frågan varför de tror att det är så. En stor andel av 

lärarna svarar att det är viktigt att läsningen är inplanerad för att de tycker att den är viktig 

och för att den ska bli värdefull med samtal innan, under och efter. De har ett syfte med 

sin undervisning och planeringen är viktig för att syftet ska uppfyllas. De verkar se på 

läsning som en social aktivitet, i enlighet med det sociokulturella perspektivet och 

literacybegreppet (Säljö 2014). Många framhäver att rutiner är viktigt för barnen, att det 

ska vara förutsägbart vad som kommer att hända. Några skriver att de har en F-klass där 

barnen ännu inte kan läsa utan att förklara vad de menar vidare med påståendet. Är det 

då elevernas egna läsning de syftar till? Samtal om texter kan man arbeta med ändå. Alla 

möten med texter är literacyhändelser (Barton 2007). För att eleverna ska ges möjlighet 

att utvecklas genom texterna behöver de få prata om de texter de stöter på med varandra, 

eftersom att det ur ett sociokulturellt perspektiv är genom kommunikationen med 

människor som de kan ta till sig nya sätt att tänka och agera (Säljö 2014). 

 

De som valt att spontan individuell läsning får mer tid, motiverar det med att de behöver 

byta klassrum när det är ämnesbyten och att eleverna då får läsa under tiden, men också 

att eleverna läser när de är färdiga med en uppgift. De som valt att den spontana 

högläsningen får mest tid, motiverar det med att eleverna ofta ber dem att läsa högt och 

att de då tar tillfället i akt. Det finns flera svar med varierande innehåll, men dessa svar 

kommer igen många gånger. Några lärare uppger att de inte läser högt överhuvudtaget då 

de anser att det inte finns tillräckligt med tid. Något som starkt går emot det Chambers 

(2011) poängterar, att barn ska få lyssna till högläsning varje dag.  

 

Även om de flesta lärare uppger att någon form av läsning sker flera dagar i veckan, finns 

det enligt denna undersökning klassrum där barnens egna läsning inte prioriteras. I 

läroplanen för grundskolan står det såhär:  
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”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem 

möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra 

typer av texter och händelser.” (Lgr 11) 

 

Det står följaktligen i läroplanen under skolans uppdrag att eleverna ska ges möjlighet att 

läsa och lyssna på texter. Lärarna prioriterar följaktligen bort något som står skrivet, inte 

bara i kursplanen för svenska, utan också i lärarens uppdrag.  

6.2.2. Textsamtal mellan elever 

Under denna rubrik ämnar undersökningen att besvara frågeställningen: Hur ofta 

uppskattar läraren att eleverna får tala med varandra om texter de läst eller lyssnat till via 

högläsning? För att synliggöra hur ofta eleverna får tala med varandra om texter ställdes 

en fråga följt av ett påstående, där läraren får uppskatta hur ofta aktiviteten sker. Frågor 

och svar redovisas i figur 8 och 9.  

 

Figur 8  

 

3,1% 
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Figur 9 

Figur 8 visar att 56% av lärarna uppskattar att eleverna efter individuell läsing ges 

möjlighet att samtala med varandra om texten 1-2 gånger i veckan. 21% har valt 

alternativet varje dag eller nästan varje dag och 19% har valt alternativet någon gång per 

läsår. 3% av lärarna har valt alternativet aldrig. Samma fråga ställdes om högläsning och 

där har 54% valt alternativet 1 eller 2 gånger i veckan. 16% varje dag eller nästan varje 

dag, 22% någon gång per läsår och 8% aldrig (se Figur 9). 

 

Även om de flesta lärare anser att de ger eleverna möjlighet att samtala med varandra 

uppger sammanlagt 31 lärare alternativet aldrig på någon av dessa två frågor, vilket 

innebär 8% av de 257 lärare som besvarat enkäten. Det kan se ut att vara lite, när man 

tittar på diagrammet. 19% av de 31 lärare som svarat aldrig på någon av frågorna har 

uppgett alternativet aldrig på bägge frågor. I dessa klassrum förekommer det inte några 

textsamtal elever emellan överhuvudtaget. Tidigare i texten nämns det att läsning ur ett 

sociokulturellt perspektiv inte bara handlar om att kunna avkoda bokstäver. Det som 

betonas är samhörigheten mellan tänkande och kommunikation (Säljö 2014). Det är 

viktigt att låta eleverna tala om det de läser av många olika skäl.  Bland annat kan eleverna 

hjälpa varandra framåt i att förstå det de läser men också, som tidigare nämnt för att 

utvecklas som individ och få nya sätt att tänka och agera (Säljö 2014).  Eleverna i dessa 

klassrum ges inte samma möjlighet att kliva in och ut ur de olika föreställningsvärldarna. 

Eftersom det som tidigare nämnt är viktigt att få tala om texter för att kliva in och ut ur 

de olika föreställningsvärldarna (Langer 2005). Som tidigare nämnt menar även Liberg 

(2006) och Chambers (2011) att det är viktigt att låta elever samtala med varandra om 
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texter. De menar att det inspirerar till läsning. Liberg (2006) menar att arbetet med att låta 

barn samtala med varandra om texter de läst och lyssnat till ska börja redan i förskolan.  

 

Enligt denna undersökning är det vanligt förekommande att elever får tala med varandra 

om det som läses. Men den visar samtidigt att det inte förekommer i alla klassrum. 

Läsning visar sig inte vara en självklar social aktivitet som sker på daglig basis, i alla 

klassrum.  

 

6.3. Deltagarnas tankar om sin läsundervisning 

Under denna rubrik har jag för avsikt att besvara frågeställningen: Är läraren nöjd med 

sin läsundervisning? Vad tänker hen att verksamheten kan bidra med respektive själv göra 

för att främja elevers läslust? För att besvara frågeställningen med enkäten undersöktes 

huruvida lärarna upplever att de lägger den tid de önskar för att arbeta med läsning. I figur 

10 redovisas resultatet på ställda fråga.  

Figur 10 

Figuren visar att ungefär hälften av lärarna är nöjda och lägger den tid de önskar för att 

arbeta med läsning, medan den andra hälften önskar att de lade mer tid på att arbeta med 

läsning. För att synliggöra varför deltagarna tror att det är så, ställdes två frågor av öppen 

karaktär. Inledningsvis ställdes frågan: Om du skulle vilja förändra din läsundervisning 

för att ytterligare inspirera elever till läsning, vad skulle du kunna göra med de resurser 

du redan har? 174 lärare svarade på frågan om vad de skulle kunna göra med de resurser 

de redan har. Det blev ett bortfall på 83 lärare. 
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Ett återkommande tema i deltagarnas svar är tid i någon form. Några lärare uttrycker 

att de vet vad de skulle vilja göra, men att de inte får tiden till att räcka till. Några 

uttrycker att de vill prioritera läsningen mer i den tid de redan har. Vissa menar att 

skrivdelen i svenska tar upptar för mycket tid och att tiden då inte räcker till. Lärarna 

har många idéer om hur de skulle vilja förändra sin undervisning. De vill arbeta mer 

med textsamtal, lässtrategier och någon nämner att de vill arbeta mer med något som 

kallas mummelläsning. Mer tid i skolbibliotek och för eleverna att botanisera bland 

böcker nämns också. Utöver det uttrycker lärarna att de vill ge mer tid åt sin egen 

läsning för att kunna inspirera sina elever. Det de ger uttryck för synliggörs också i 

tidigare resultat, där det presenterades att det förekommer att lärare som anser sin egen 

läsning vara viktig, sällan läser barn- och ungdomslitteratur. Några lärare uttrycker 

också att de vill schemalägga mer läsning för eleverna. Svaren överensstämmer med 

det som Ingemansson pekar på, att många lärare tycker att tiden inte räcker till 

(Ingemansson 2016).  

 

Utöver tidsbegreppet uttrycker deltagarna att de vill arbeta mer med läsning i olika 

former. Det kan härledas till att lägga mer tid, men de uttrycker det snarare som ”mer 

boksamtal” och ”mer bokpresentationer”. Deltagarna uttrycker också att det kan vara 

svårt att arbeta med den enskilda läsningen och elevers läsutveckling. De uttrycker att 

de skulle vilja skapa trevligare läsmiljöer, presentera fler böcker för eleverna, arbeta 

med parläsning och gruppläsning och att bearbeta texter gemensamt.  

 

Några enstaka lärare uttrycker att de är nöjda och inte vill ändra något med sin 

läsundervisning. De upplever att de inspirerar sina elever och att de arbetar aktivt med 

läsning. Något som genomsyrar svaren från deltagarna är att de anser att läsning är 

viktigt. De nämner de strategier och metoder som de arbetar med och som de önskar att 

de kunde arbeta mer med.  

 

Nästföljande fråga som ställdes var: Om du skulle vilja förändra din läsundervisning 

för att ytterligare inspirera elever till läsning, vad skulle du önska att verksamheten 

bidrar med? 191 lärare svarade på frågan om vad de önskar att verksamheten skulle 

bidra med? Det totala bortfallet var 66 lärare.Resultatet visar tre återkommande teman. 
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Det första temat rör yttre förutsättningar, det andra rör personaltäthet och organisation 

och det tredje rör tid, som är ett återkommande tema i undersökningen. Vad som menas 

med yttre förutsättningar står beskrivet i bakgrunden. Det kan vara klassrumsmiljö eller 

om där till exempel finns ett bibliotek. Jag har här valt att även inkludera material, som 

t.ex. böcker.  

 

Fler än hälften av deltagarna uppger att de önskar en trevligare läsmiljö. Någon skriver: 

”Mysiga läshörnor”, en annan skriver ”ett bättre bibliotek”. Återkommande är att de 

önskar fler böcker som är åldersanpassade, klassuppsättningar och bättre rustade 

bibliotek. Med bättre rustade bibliotek menas här både innehållsmässigt, vilka böcker 

som finns att tillgå, en bibliotekarie men också att omgivningen ska vara trevlig att vara 

i. Där är några som berättar att de saknar ett skolbibliotek och önskar att de hade ett att 

tillgå. I skollagen står det: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

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

(Skolverket 2012). Det skulle innebära att skolan som läraren arbetar på inte följer 

skollagen. I avsnittet om klassrumsmiljön poängteras betydelsen av att ha en bekväm 

plats att läsa på, då det gör det mer troligt att man väljer att läsa en längre stund. Chambers 

poängterar att de inre förutsättningarna är viktigast men att de samspelar med de yttre 

förutsättningarna. Det innebär att även de yttre förutsättningarna kan dra ner lusten att 

läsa (2011).  

 

Begreppet tid förekommer i olika sammanhang. Någon vill ha ett bättre planerat schema, 

där det finns tid för läsning. Någon menar att de har en splittrad undervisning, att de 

kanske bara får undervisa hälften av svensktimmarna medan någon annan tar hälften och 

därför inte får tiden att räcka till för läsning. Någon skriver:  

 

”Skolans val borde vara läsning, inte rörelse som det är nu. Isf skulle tiden för läsning ligga 

utanför ämnet svenska. Nu försvinner mkt tid från ämnet till läsning.”  

 

Jag tolkar det som att skolan har något projekt igång där de vill aktivera eleverna med 

rörelse och att det tar tid från svenskämnet. Några lärare menar att de behöver mer tid för 

planerings- och efterarbete. Även här verkar tid vara en frustrationsfaktor för lärarna. 
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Tiden räcker inte till för det som de anser vara viktigt, då annat upplevs prioriterat av 

verksamheten.  

 

Det tredje temat som är återkommande är att deltagarna vill se mer engagemang från 

ledningen. De vill ha fler författarbesök, samarbeten med bibliotekarier, ”bokprat”, 

ekonomiskt stöd för att köpa in uppdaterade böcker, mer personal som resurser och 

bibliotekarier som har tid att hjälpa dem och deras elever. Överlag ett samarbete mellan 

biblioteket, ledning och lärare. 
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7. Diskussion 

Inledningsvis diskuteras resultatet av undersökningen, följt av en metoddiskussion och 

förslag på vidare forskning. 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Att inspirera barn och ungdomar till läsning och bidra till att skapa läslust har i 

forskningsbakgrunden hävdats vara viktigt, eftersom läslust leder till ökad läsfärdighet, 

men också för att det bidrar till djupare begreppsförståelse och ett större ordförråd (Clark 

& De Zoysa 2011) och (Sullivan & Brown 2013). Läroplanen betonar att lärare ska 

inspirera sina elever till att läsa. Som tidigare nämnt står det i kursplanen för svenska att 

skolan ska stimulera elevers intresse för läsning (Skolverket 2017). Läslust och 

skönlitteratur har inte alltid haft samma status i läroplanen utan det har varierat (Amborn 

och Hansson 1998). Eftersom läraren måste utgå ifrån läroplanen är det också den som 

styr huruvida läsning av skönlitteratur är något som ska prioriteras eller inte.  

 

Den första frågeställningen i den här undersökningen var: hur mycket barn- och 

ungdomslitteratur läser läraren själv? Resultatet från undersökningen visar att lärarna som 

besvarat enkäten tar sig tid att läsa 1-2 barn- och ungdomslitteraturböcker i månaden. 

Vissa läser fler än så och några svarar att de läser 0 böcker i månaden. Det visar något 

annat än den undersökning som presenterades i inledningen, där Ewald kommer fram till 

att lärare inte hinner läsa och sätta sig in i barn- och ungdomslitteratur (2007). Min slutsats 

är att de flesta lärare prioriterar sin egen läsning och anser den vara viktig för sina elevers 

läslust. Nu är det 13 år sedan Ewald genomförde sin undersökning där hon följde fyra 

lärare. I den här undersökningen har 257 lärare medverkat. Eftersom Ewald följde och 

intervjuade fyra lärare är det de lärarnas undervisningspraktik som synliggörs. Resultatet 

från den här undersökningen, visar att det ser olika ut i klassrummen. 

 

I avsnittet om lärarens egna läsvanor framhävs det att lärare bör vara insatta i barn- och 

ungdomslitteratur. Läraren kan då enklare arbeta med litteratur på ett varierat sätt och 

rekommendera passande böcker till elever med olika behov och intressen (Chambers 

2011) och (Jan Nilsson i Nilsson & Nilsson 1990). Enligt den här undersökningen arbetar 
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många lärare med att sätta sig in i barn- och ungdomslitteratur för att kunna inspirera sina 

elever till att läsa.  

 

Den andra frågeställningen var: hur mycket tid uppskattar läraren att elevernas 

individuella läsning respektive högläsning får? Det som framkommer är att lärarna i den 

här undersökningen uppger att den planerade individuella- och högläsningen ges mer tid 

än den spontana. En stor andel av lärarna förklarar det med, att det är viktigt att läsningen 

är inplanerad för att de tycker att den är viktig och för att den ska bli värdefull med samtal 

innan, under och efter. De har ett syfte med sin undervisning och planeringen är viktig 

för att syftet ska uppfyllas. Det är rimligt att tänka att de ser på läsningen som en social 

aktivitet, något som ska bearbetas tillsammans. Deras svar går hand i hand med det som 

Chambers (2011) poängterar är viktigt, att läsning ska vara något som är inplanerat och 

inte något som man ägnar sig åt när man är färdig med annat. Även dessa svar går emot 

vad Ewald (2007) synliggjort med sin undersökning, där det framkommer att det är den 

fria läsningen som syns och inte den som planeras med samtal om texter.  

 

Individuell läsning och högläsning är metoder som i litteraturgenomgången visats 

inspirera till läsning. (Lundberg 2006). Individuell läsning ska enligt Chambers (2011) 

finnas med varje dag och inte vara något som man gör när man är färdig med annat.  

 

Den tredje frågeställningen var hur ofta uppskattar läraren att eleverna får tala med 

varandra om texter de läst eller lyssnat till via högläsning? Avsikten var inledningsvis att 

undersöka olika typer av textsamtal, men eftersom det är en undersökning i mindre skala 

och att det funnits kort om tid, fick det begränsas till elevernas samtal med varandra om 

texter. I denna undersökning framkommer det att det finns klassrum där eleverna aldrig 

får tala med varandra om de texter som de läser eller får lyssna till. Det mest 

förekommande svarsalternativet var att eleverna får samtala med varandra 1-2 gånger i 

veckan. Schmidt (2013) menar att barn behöver få identitetsskapa med hjälp av texter för 

att vilja läsa och även Liberg (2006) och Chambers (2011) understryker att elever ska få 

samtala med varandra om texter, då det inspirerar till läsning. 
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Den fjärde frågeställningen var: är läraren nöjd med sin läsundervisning? Vad tänker hen 

att verksamheten kan bidra med respektive själv göra för att främja elevers läslust? I 

undersökningen framkommer det att lärare upplever att de inte har tillräckliga 

förutsättningar. De önskar sig bättre rustade bibliotek, trevligare läsmiljöer, fler böcker 

och ett samarbete med fler aktörer i skolan. Klassrumsmiljön spelar en roll i att inspirera 

till läsning: faktorer som möblering, synliga och lättillgängliga böcker och om där finns 

någon läsmatta eller läshörna tillgänglig (Chambers 2011), (Björk och Liberg 1999) och 

(Jönsson 2007). 

 

Det finns gott om forskning om hur man som lärare ska arbeta för att inspirera till läsning. 

Men vad som står skrivet i litteraturen och vad som sker i praktiken stämmer inte 

nödvändigtvis överens, något som Ewald (2007) upptäckt med sin forskning. Det borde 

klart tas hänsyn till lärarens förutsättningar, som t.ex. om det finns resurser till att skapa 

en god läsmiljö. Finns det ett skolbibliotek? Det är faktorer som kan påverka.  

 

Jag menar trots allt att lärarens egna läsvanor och hur läraren väljer att arbeta, bestämmer 

läraren själv över oavsett vilken arbetsplats hen befinner sig på. Det kan kopplas till ett 

tidigare nämnt citat av Ingemansson, där hon menar att lärare uttrycker att det inte finns 

tid till att läsa och arbeta läsfrämjande. Ingemansson (2016) ifrågasätter då vad lärare har 

tid till om de inte kan ägna den till att skapa läsglädje. Trots det så är det just det som 

lärarna uttrycker, att det finns dåligt med tid för att hinna med.  

 

Enligt den här undersökningen verkar de flesta lärare se på läsning som en social aktivitet 

i enlighet med den teori och de begrepp som varit utgångspunkt för undersökningen. 

Lärarna berättar att de vill läsa mer, att de vill arbeta mer med läsning och textsamtal men 

också att de upplever att de inte hinner med. De berättar också vad de skulle behöva från 

verksamheten där de jobbar för att ytterligare inspirera sina elever till läsning. Resultatet 

har jämförts med Ewalds undersökning som genomfördes år 2007 och har då till stor del 

motsatt sig det resultat som forskaren kom fram till. Men som tidigare nämnt framhåller 

Ewald (2007) att lärarna har intentionen att arbeta med skönlitteratur på ett visst sätt men 

att de har svårigheter att arbeta så som de önskar.  
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Föreliggande undersökning stämmer delvis överens med den Ewald (2007) gjort, då det 

framkommer att det i vissa klassrum överlag läses lite och eleverna inte ges möjligheter 

att tala med varandra om det som läses. Det framkommer i föreliggande undersökning 

liksom i Ewalds att det i dessa klassrum blir svårt utifrån ett sociokulturellt perspektiv att 

utveckla sin förmåga att se på världen och agera i den (Säljö 2014). Utifrån Langers 

(2005)  litterära föreställningsvärldar ser man också på läsning som ett utvidgat begrepp. 

Hon menar att människan genom litteraturen ges möjlighet till att utveckla hur hon ser på 

sig själv, på andra och världen. I de klassrum där läsning och samtal om texter sällan 

förekommer förmodas eleverna inte få samma möjligheter att kliva in i och ut ur de olika 

föreställningsvärldarna. 

 

Även Bergöö och Jönsson (2012) understryker att barn behöver få möta och skapa 

meningsfulla texter på olika sätt och de behöver få koppla det lästa till sina egna 

erfarenheter och utvecklas genom texter. Barnens tankar måste tas på allvar och de ska 

ges möjlighet att vara kritiska och ifrågasätta (Bergöö och Jönsson 2012). Även Schmidt 

(2013) betonar vikten av att få identitetsskapa genom texter för att barn och ungdomar 

ska vilja läsa.   

 

Sammanfattningsvis tolkar jag det utifrån föreliggande undersökning, att läsning och 

sociala aktiviteter som rör läsningen är en prioriterad aktivitet av många lärare. Lärarna 

uttrycker i enlighet med läroplanen och litteraturen att det är viktigt att avsätta tid för 

läsning och även i de önskningar som de har för att ytterligare kunna inspirera sina elever 

till läsning. Samtidigt finns det de klassrum där det överlag läses lite och där samtal 

mellan elever om det lästa förekommer sällan.  

 

I skollagen står det att: ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§ 

skollagen). Skollagen förtydligar att likvärdig inte betyder att utbildningen ska vara 

likadan, men att arbetet ska vara upplagt så att de fastställda målen kan nås.  (1 kap. 9§ 

skollagen) Min tolkning utifrån insamlad data är att elevers utbildning inte är likvärdig 

inom arbetet med läsning. Dels för att läsning som aktivitet sällan förekommer i vissa 

klassrum och att det i några klassrum inte förekommer några samtal mellan elever om 
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texter, och dels för att många av lärarna uttrycker att de inte hinner med det arbete som 

de önskar.  

7.2. Metoddiskussion 

Inledningsvis var forskningsplanen att göra semistrukturerade intervjuer och 

observationer, men på grund av Covid-19 var det osäkert om det skulle kunna 

genomföras. Därför reviderades forskningsplanen till att baseras på en enkät. 

 

Ewald (2007) poängterar att hon inte ser sin undersökning som någon absolut sanning. 

Det utger sig denna undersökning inte heller för att vara. Det som blir tydligt i 

undersökningen är att det ser varierande ut i många klassrum, allt från att eleverna läser, 

blir höglästa för varje dag och samtalar med varandra om texter, till de klassrum där det 

förekommer mycket sällan.  

 

För att mäta undersökningens validitet har jag utgått från Ejlertssons Enkäten i praktiken 

(2014). Den här undersökningen hade fått en högre validitet om jag hade valt att endast 

skicka ut enkäten till rektorer på skolor och be dem förmedla enkäten. Anledningen till 

att jag valde att inte göra det var att jag ville få så många svar som möjligt på kort tid. 

Även om enkäten endast delats i grupper för svensklärare är det möjligt att några deltagare 

fått tag i enkäten på annat sätt och fyllt i.  

 

Jag skulle vilja säga att frågorna som ställdes kopplar väl till syftet och de frågeställningar 

jag ville ha svar på. På någon fråga finns alternativet 1-2 böcker i månaden, där nästa 

alternativ är 0 i månaden. Här borde alternativet ”någon gång per läsår” finnas med. Då 

hoppet blir för stort. Det finns heller inget som hindrar deltagarna från att fylla i enkäten 

mer än en gång. Några av frågorna ställdes som hur många ”tillfällen i veckan” har du? I 

analysen har jag utgått från att det är antal dagar, men i själva verket kan det innebära att 

de läser två gånger på en måndag, men inte någonting under resten av veckan. För att ta 

reda på antal dagar som eleverna läser, vore det mer rättvist att ställa frågan som hur 

många dagar i veckan? En annan brist med att använda enkät som metod är att det är 

lärarnas egna uppfattning som framkommer, eller den uppfattning som de vill visa. De 

har ingen möjlighet att motivera sina svar mer än på de frågor där fritext finns som 

alternativ.  
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För att mäta en undersöknings relabilitet kan man använda sig av test-retest metoden 

(Ejlertsson 2014). Här har tiden varit för kort för att utföra en sådan aktivitet. Något som 

också påverkar reliabiliteten är att jag inte har haft någon möjlighet att kontrollera 

huruvida svaren stämmer överens med verkligheten. Jag har fått utgå från att läraren 

svarar sanningsenligt. Hade jag gått ut och observerat de lärare som deltagit, likt Ewald 

(2007), hade det kanske sett annorlunda ut i deras praktik. 

 

7.3. Förslag på vidare forskning 

Betydelsen av att inspirera till läsning har visats i forskningsbakgrunden, dels med vikten 

av att kunna vara med och agera i ett digitaliserat samhälle med stort informationsflöde 

(Skolverket 2012). Även Clark, C och De Zoysa (2011).  visar med sin studie på vikten 

av att skapa läslust hos elever, då deras studie kommer fram till att läslusten har en direkt 

påverkan på läsfärdigheten. Att lärare uppger att där inte finns tid till att läsa, upplever 

jag problematiskt då läsning är centralt för alla skolans kunskapsämnen.  

”Det finns inte tid”, säger man, ett argument jag inte instämmer i. Man kan 

med fog fråga sig vad vi då har tid med i skolan, om vi inte kan ägna den åt 

att läsa i syfte att få eleverna att känna glädje över att förstå och se sin egen 

utveckling samt öka sina kunskaper. Alla elever behöver få vara medlemmar 

i de läskunnigas förening (Ingemansson 2016, s.178). 

 

Utifrån Ingemanssons ord, men också föreliggande undersökning menar jag att vidare 

forskning kan ägna sig åt att undersöka vad man kan göra för att skapa tid till att läsa i 

skolan. Det är ett viktigt ämne att fortsätta forska om då lärare fortfarande uttrycker att 

det inte finns tillräckligt med tid för att arbeta med läsning som de önskar. I jämförelse 

med Ewalds (2007) resultat synliggörs skillnader med den här undersökningen, vilket kan 

tolkas som att synen på arbetet med läsning har förändrats över tid.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

Hej alla fantastiska svensklärare!  

Jag läser sista terminen på Kristianstad Högskola och skriver nu mitt examensarbete. Jag 

undersöker dels hur mycket tid som läggs på läsningen i årskurserna F-6 och dels vilka 

strategier som ni använder er av i textsamtal.  

Jag är uppriktigt nyfiken och era svar skulle betyda oerhört mycket för mig. Att delta 

såklart är frivilligt och man kan avbryta när som helst. Enkäten tar knappt 5 minuter att 

genomföra.  

Enkäten är anonym. Jag frågar endast efter om du undervisar i årskurs F-3 eller 4-6.  

Tanken med studien var från början att göra intervjuer och observationer, men i rådande 

tider känns det mer passande med en enkät.  

Tack på förhand! 
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9.2. Bilaga 2 

Enkät 

Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

F-3 

4-6 

Hur många böcker inom barn- och ungdomslitteratur läser du per månad? (I 

undervisningssyfte) 

0 

1-2 

3-4 

Fler än 4 

Anser du att din egen läsning av barn- och ungdomslitteratur i förhållande till dina 

elevers läslust är: 

Mycket viktig 

Ganska viktig 

Mindre viktig 

Inte viktig 

Hur många tillfällen i veckan har eleverna spontan individuell läsning? 

0 

1-2 

3-4 

Fler än 4 

Hur många tillfällen i veckan har eleverna planerad individuell läsning? 

0 

1-2 

3-4 

Fler än 4 

Hur många tillfällen i veckan har du spontan högläsning? 

0 

1-2 

3-4 
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Fler än 4 

Hur många tillfällen i veckan har du planerad högläsning? 

0 

1-2 

3-4 

Fler än 4 

Upplever du att det är den spontana eller planerade läsningen som får mest tid i din 

undervisning? 

Spontan högläsning 

Planerad högläsning 

Spontan individuell läsning 

Planerad individuell läsning 

Hur ofta ber du eleverna göra följande när de har läst något? 

Prata med varandra om vad de har läst:  

Varje dag eller nästan varje dag 

1 eller 2 gånger i veckan 

Någon gång per läsår 

Aldrig 

Hur ofta gör du följande efter högläsning av skönlitteratur? 

Ber eleverna prata med varandra om innehållet 

Varje dag eller nästan varje dag 

1 eller 2 gånger i veckan 

Någon gång per läsår 

Aldrig 

Lägger du den tid du önskar för att arbeta med läsning? 

Ja 

Nej 

Om du skulle vilja förändra din läsundervisning för att ytterligare inspirera elever 

till läsning. Vad skulle du kunna göra med de resurser du redan har? 

Fritext 

Om du skulle vilja förändra din läsundervisning för att ytterligare inspirera elever 

till läsning. Vad skulle du önska att verksamheten bidrar med? 
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Fritext 

Tack för att du tog dig tid att delta. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Fritext 

 

 

 

 

 


