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Sammanfattning  

Läslust har på senare år blivit ett omtalat begrepp inom skolan. Färre elever läser med 

läslust och läsningen sker endast i skolsammanhang. Eleverna upplever att läsningen blir 

en rutinuppgift som går ut på att de läser en text och svarar på frågor. I den empiriska 

studien beskriver forskningen att läslusten har en större betydelse för elevernas 

utveckling än vi tidigare trott. Läslusten påverkar inte enbart elevernas läsförmåga utan 

stöttar elevernas utveckling i andra ämnen. Forskningen har påvisat att läslusten 

påverkas och byggs upp av olika betydelsefulla faktorer. De faktorer som redogörs är 

bland annat lärmiljön, lärarens roll och elevernas motivation vilket är en del av läraryrket. 

Syftet med vår empiriska undersökning är att undersöka hur läslust används och arbetas 

med i skolan. Utifrån tidigare erfarenheter har arbetet med läslust visat sig vara bristfällig i 

undervisningssammanhang i skolor och ett begrepp som sällan nämns. Det innebär att 

det är ett aktuellt ämne att undersöka djupare och intervjua lärare för att få deras syn på 

olika frågor kring läslust och dess inverkan på elever. Observationerna bidrar också till 

synen hur lärmiljön är utformad för att gynna elevernas läslust. 

 

Ämnesord (5–8 st) 

Läslust, motivation, flow, lässtrategier, matteuseffekten, läsning, lärarperspektiv, 

lärmiljö 
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Förord 

Tack till alla skolor och lärare som deltog i den empiriska undersökningen.  

Vi vill även tacka vår handledare för den stöttning och vägledning som vi fått 

under arbetets gång.  
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1. Inledning, syfte och frågeställning.  

1.1 Inledning  

I det här avsnittet inleder vi uppsatsen med förklaring och motivering till valet av 

forskningsområdet.  

Fler elever känner en brist i lusten att läsa och anser att läsning är en del av skolan och 

därför enbart läser när det ges som uppgift i skolan (Attiyat, 2019). Lärare har dock som 

uppdrag att fånga upp eleverna och väcka deras lust till att både lära och läsa. I läroplanen 

för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet står det beskrivet att skolan 

ska väcka elevernas intresse för att läsa (Skolverket, 2022).  

I vår forskningsbakgrund (se avsnitt 2) visade det sig att om eleverna känner en lust att läsa 

kan det påverka deras läsutveckling positivt och genom det öka deras läsförmåga. Vi har i 

studien beskrivit olika delar som ökar elevernas läslust. I den empiriska undersökningen 

har vi observerat olika skolor och intervjuat lärare för att få reda på om det forskningen 

visar används i verksamheterna. Målet med undersökningen är att få en bredare syn för hur 

lärare arbetar med elevernas läslust i praktiken, få kunskap kring hur läraren ser på 

begreppet läslust och om de har någon kunskap kring begreppet. Vi vill även få syn på de 

val som läraren gör i klassrumsmiljön för att väcka och bibehålla elevernas läslust. Vidare 

i uppsatsen skriver vi fram syftet med undersökningen, vilka resultat vi fått fram samt hur 

de resultat som framkommer kan kopplas till den forskning som vi tidigare tagit del av.  

 

1.2 Syfte 

I det här avsnittet beskrivs syftet för den empiriska undersökningen. 

Syftet med vår empiriska undersökning är att synliggöra hur lärare arbetar i klassrummet 

både i interaktion med eleverna och i arbetet med läslust. Undersökningen görs genom 

observationer och strukturerade intervjuer. I intervjun får läraren möjlighet att svara på 

frågor som kopplas till lärarens uppfattning om läslust och dess inverkan på elever. Syftet 

är också att få syn på miljöns inverkan samt vilken kunskap läraren besitter kring arbetet 

med läslust.  
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1.3 Forskningsfrågor 

I det här avsnittet kommer forskningsfrågorna beskrivas som den empiriska 

undersökningen utgår från. 

 

De forskningsfrågor som den empiriska undersökningen utgår från är 

Hur arbetar lärare för att väcka läslust hos eleverna? 

Vilken kunskap har lärare sen innan om läslust och dess inverkan på eleverna? 

Vilka didaktiska val som läraren gör i klassrumsmiljön för att gynna elevernas läslust? 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Centrala begrepp  

I det här avsnittet beskrivs centrala begrepp som är återkommande i studien.  

I det här avsnittet kommer begreppen presenteras och definieras. De begrepp som är 

centrala och diskuteras kommer vara återkommande i uppsatsen.   

 

Läslust 

Läslust är ett omtalat ämne i skolan idag. Det är ett begrepp som blivit vanligare i 

skolsammanhang och gett en stor inverkan på undervisning. Det i sin tur gör att lärare idag 

är mer medvetna om den påverkan som läslusten har för elevernas läsutveckling. Läslusten 

innebär som ordet anger lusten att läsa och är en del av alla ämnen i skolan. Wallace (2021) 

beskriver att läslust innebär att läsa för att det skänker glädje åt den egna individen. Med 

det menas att eleverna inte läser enbart utifrån skolans krav utan att eleven känner glädje 

och motivation till läsningen vilket ökar deras engagemang och intresse.  

 

Motivation 

Motivation är ett centralt begrepp som framträder flera av de valda artiklarna. Lockwood 

(2012, s. 231) förklarar att motivation kan delas in i två delar, yttre- och inre motivation. 

Den yttre motivationen innebär att individen får beröm och belöning från utomstående. Den 

inre motivationen innebär däremot att glädjen och viljan kommer från individen själv och 

driver den framåt i utvecklingen.  

 

Flow  

Flow är ett begrepp som innebär att individen går in i texten och hamnar i ett läge som gör 

att tiden glöms bort. Detta är ett stadium som individen når om den får läsa med läslust 

(Wallace, 2021, s. 28).  

 

Lässtrategier  

I skolan får eleverna träna upp sin läsförståelse med hjälp av olika strategier som 

exempelvis ordigenkänning och eleven får utmaningar utifrån tidigare kunskaper. 
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Lässtrategier är en viktig del för att eleverna ska bygga upp en fungerande läsförståelse 

(Attiyat, 2019). Westlund (2017) förklarar att avkodningen är den tekniska delen i 

läsningen. Eleverna behöver olika strategier för att befästa avkodningen och kunna förstå 

texter på ett djupare stadium. 

  

Matteuseffekten 

Matteuseffekten är ett begrepp som beskrivs som en effekt där attityden påverkar resultatet. 

Wallace (2021) beskriver att elever som har en positiv attityd mot läsning kommer läsa mer 

medan elever med en negativ inställning undviker att läsa.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer läslust att utifrån valda artiklar beskrivas. Artiklarna valdes ut 

genom en systematisk litteraturundersökning. De fokuserade på både elevernas och lärarens 

perspektiv.  

 

Elevernas utveckling av läslust är ett omtalat ämne inom skolan men har genom forskning 

bevisats ha en stor inverkan på elevernas utveckling i deras läsförmåga. Brandt m.fl. (2021, 

s.723) har gjort en artikel som utifrån forskning och en kvalitativ undersökning studerat nio 

lärare i deras verksamhet. De lärare som deltog i undersökningen arbetade från årskurs ett 

och upp till årskurs sex. I studien fick lärarna först delta i en intervju kring deras 

undervisning kopplat till motivation. Utifrån dessa intervjuer fick lärarna sedan en 

utbildning kring arbete med motivation kopplat till läsning. Studien pågick sedan under ett 

år där lärarna fick kontinuerligt stöd i sitt arbete och Brandt et al. (2021) samlade in den 

kvalitativa datan genom observationer i klassrummet, intervjuer och rapporter från lärarna. 

Studien redogör för lärarens betydelse för elevernas motivation kopplat till läsutveckling. 

De tydliggör att läslust har stor påverkan på hur många elever som fortsätter läsa och gör 

det av egen vilja. Detta är något som Brandt et al. (2021, s. 723) beskriver utifrån 

matteuseffekten (se 1.3 och 2.2.5). För att eleverna ska uppnå effekten behöver läraren vara 

en förebild och själv ha en positiv attityd gentemot läsning. Wallace (2021) har gjort en 

litteraturstudie och beskriver i sin artikel matteuseffektens påverkan på elevernas läsning 

och hur stor betydelse motivationen har.  Det beskrivs vidare att matteuseffekten påverkar 
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elevernas utveckling i deras läsförmåga och utvecklingskurvan kan i sin tur byggas upp i 

en positiv riktning respektive gå utför, beroende på hur ofta eleven läser kontinuerligt 

(Wallace, 2021).  

 

2.2.1 Matteuseffekten 

Matteuseffekten är ett begrepp som används i flera av de valda artiklarna. Effekten innebär 

att de elever som läser med läslust finner glädje och läser mer av egen vilja. Effekten påvisar 

även den negativa spiralen, att de elever som inte upplevt läslust läser mindre och finner 

inte den glädjen som krävs för att de ska vilja läsa (Wallace, 2021). Det är även gynnsamt 

att ge eleverna möjlighet att finna läslusten som motiverar dem att läsa för det påverkar 

deras utveckling av läsförmågan positivt. Brandt m.fl. (2021) beskriver att de elever som 

läser med läslust inte bara läser mer utan även deras läsförmåga utvecklas. Detta förklarar 

även Wallace (2021) vidare i sin artikel. Hon menar att om eleverna får hjälp att väcka 

läslusten så ökar möjligheten att vända den negativa spiralen och arbeta uppåt mot den 

positiva spiralen. Hon förklarar att de elever som bygger upp sin läsförmåga och läslust ges 

även en större bredd av böcker som matchar elevens kunskaper samt intresse. Alatalo 

(2016) beskriver två faktorer som kan påverka den positiva spiralen för elever. De 

faktorerna är frekvent läsning och motivation. Alatalo (2016) tydliggör att elever med hög 

motivation för läsning läser betydligt mer utanför skolan. För att ge eleverna möjlighet att 

bli medvetna och lättare bredda deras intresse är högläsning en metod som lärare kan 

använda sig av och det ökar även elevernas motivation och engagemang. Det är gynnsamt 

för eleverna om högläsningen sker kontinuerligt. Brandt et al. (2021) styrker detta genom 

deras studie som visade positiva resultat när läraren var konsekvent med högläsningen. Det 

skapade ett engagemang där eleverna längtade efter högläsningen. Genom den dagliga 

högläsningen fick eleverna en möjlighet till djupare förståelse för bokens handling och dess 

karaktärer. Detta gjorde att eleverna fick en annan attityd gentemot läsningen samt en 

djupare lust att ta del av fortsättningen av boken. Den ökade prioriteten för högläsning 

skapade i sin tur ett större engagemang hos eleverna som resulterade i att några av eleverna 

i klassen valde att läsa boken på egen hand och på så sätt startades den positiva spiralen 

som beskrivs i matteuseffekten.   
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2.2.2 Motivation 

Motivation är en viktig del för att eleverna ska utveckla sin läsförmåga. Motivationen är en 

bidragande faktor för vilken attityd som eleverna har i skolsammanhang. Känner eleverna 

en vilja att lära ökar deras motivation och bidrar positivt till deras utvecklingskurva. 

Sibhekinkosi (2018) diskuterar motivation i sin artikel där hon genom elevintervjuer fått 

syn på läsning utifrån elevernas perspektiv. Hon lät eleverna uttrycka sig i text, bild och 

muntligt för att få en bredare bild av vad eleverna upplevde vid läsning. Resultatet av 

studien delades upp i fem olika kategorier som visade elevernas breda uppfattningar om 

läsning (Sibhekinkosi, 2018). Den första kategorin som beskrivs handlar om miljön runt 

läsningen. Eleverna fann miljön ha en stor inverkan och där bland annat att atmosfären 

påverkar elevernas motivation på ett positivt sätt (se i avsnitt 4.6). Den andra kategorin som 

beskrivs är där eleverna uppfattade läsningen som en social aktivitet. Två av eleverna i 

studien beskrev att de såg läsningen som en social kontext där de antingen läser för ett 

syskon eller en kompis. Tredje kategorin som redogörs för är de elever som upplever 

läsning som en individuell uppgift. Eleverna beskriver att de föredrar att sitta enskilt och i 

ett tyst rum där de kan fokusera och förstå texten. Den fjärde kategorin innebär att om 

eleverna är medvetna om de positiva aspekterna för läsning blir de motiverade att läsa. 

Femte kategorin beskriver att eleverna anser läsningen som en aktivitet som enbart sker i 

skolan där de kan få stöd av en lärare (Sibhekinkosi, 2018). Utifrån det visas elevernas 

olikheter och motivationen är inte likadan för alla elever. Det är gynnsamt om läraren har 

kunskaper kring motivation och hur de bör stötta eleverna för att öka deras motivation.  

 

Brandt m.fl. (2021) beskriver sju principer för motivation. Den första principen handlar om 

att eleverna ska få valmöjligheter när de ska börja en uppgift exempelvis val av bok. Andra 

principen beskriver att samarbete sker bäst när lärare och elever är lika engagerade i samtal 

om böcker. Motivationen för deltagande höjs när engagemanget blir påtagligt. Den tredje 

principen handlar om elevernas egna inflytande. Genom att eleverna får stärkta kunskaper 

i läsning och skrivning ges det möjligheter för elever att kunna vara med och utveckla 

individuella lärandemål. Det i sin tur ger dem en kontroll över sitt eget lärande och genom 

det ökar deras motivation. Fjärde principen beskriver att elever som möts av uppgifter 

utifrån deras nivå och som utmanar deras kunskaper i lagom stora steg också tar deras 

utveckling framåt i en positiv riktning. Femte principen handlar om att uppgifterna ska vara 

relevanta och meningsfulla för eleverna. Det gör att elevernas motivation ökar i synnerhet 
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när eleverna kan relatera till texten. Sjätte principen beskriver att digital teknik kan 

motivera eleverna och tekniken kan hjälpa de som befinner sig i svårigheter. Den sjunde 

och sista principen beskriver att belöningar som sker i samband med uppgifter kan motivera 

eleverna. Ett exempel kan vara om eleven uppfyller ett läsmål kan hen få en bok som 

belöning. Det gör att eleverna känner en motivation som får dem att vilja sträva vidare mot 

nästa mål och påverkar attityden positivt.  

 

2.2.3 Attityder 

Lockwood (2012) förklarar att det finns ett samband mellan attityd och läsning, något som 

Fitzpatrick & Magennis (2021) redovisar i en studie. Fitzpatrick & Magennis (2021) gjorde 

en studie i en klass på 22 elever där de använde sig av frågor som syftade till att få ta del 

av elevernas syn på läsning och läslust. I deras studie använde de sig av en modell för att 

ta tillvara på elevernas erfarenheter. Med hjälp av modellen ställdes 18 frågor varav 15 

stängda frågor med ett svar på och tre öppna frågor. Frågorna handlade om exempelvis 

känslor kopplade till läsning, läsglädje och situationer där läsning förekommer. Forskaren 

använde sig av en alienkaraktär för att väcka intresse hos eleverna och eleverna skulle i sin 

tur hjälpa karaktären att förstå vad läsning är. Eleverna diskuterade det i fokusgrupper vilket 

i sin tur gjorde att de blir engagerade i samspel med andra. Ges eleverna möjlighet att vara 

delaktiga i sitt lärande stärker det deras metakognitiva lärande och det i sin tur skapar 

engagerade elever som har en högre nivå av deltagande i klassrummet. Ett exempel på 

sådant deltagande är att lärarna ger eleverna möjligheten att välja böcker som är anpassade 

efter deras intresse och nivå (Fitzpatrick & Magennis, 2002, s. 8). Det påverkar elevernas 

attityd positivt och den är viktig att fånga upp och fortsätta att bygga på för att ge eleverna 

förutsättningar för ett fortsatt lärande (Lockwood, 2012, s. 230, 231). Vidare förklarar 

Lockwood (2012, s. 239) att elever som har en positiv attityd till läsning involveras i det 

sociala samspelet och får vara delaktiga i arbetet med läsning. Det beskrivs vidare att 

kamratrespons har visats sig vara en positiv metod som påverkat elevernas attityd till 

läsning. Genom kamratresponsen får eleverna möjlighet att använda det sociala samspelet 

för att utvecklas vidare. Genom att de får interagera med varandra skapas ett samspel mellan 

eleverna som ökar deras lärande. Genom det sociala samspelet ökar elevernas läslust och 

de läser mer av egen vilja.   
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Sibhekinkosi (2018) beskriver i sin artikel en undersökning som visar att elevernas attityd 

till läsningen påverkade hur mycket de läser. Eleverna med positiv attityd läste mer och såg 

sig själva som läsare medan andra såg det som en uppgift i skolan. Artikeln beskriver elever 

som har en negativ inställning gentemot läsning och som inte presterar på samma 

kunskapsnivå som de elever som har en positiv inställning. Detta i sin tur gör att det blir en 

skillnad på kunskapsnivån mellan eleverna (Sibhekinkosi). Attityden hos eleverna påverkar 

inte enbart prestationen utan har även en inverkan på deras utveckling av läs- och 

skrivförmågan (Attiyat 2019). Det visar på vikten av att ge eleverna möjlighet till att få 

utveckla en positiv attityd gentemot läsning eftersom det hjälper deras utveckling framåt. 

Högläsning, gemensamma mål och boksamtal är en bra metod för att motivera eleverna (se 

avsnitt 4.2). Brandt m.fl. (2021) beskriver att högläsningen är gynnsamt för att utveckla 

positiva attityder hos eleverna och att läraren har en viktig roll att fånga upp de positiva 

attityderna och utveckla dem vidare.   

 

2.2.4 Lärarens roll 

Här nedan redogör vi för vilken roll läraren har för elevernas utveckling av läslust och 

läsförmåga. 

Läraren bör i sin yrkesprofession ha ett intresse för böcker och läsning för att skapa en 

trovärdighet i den positiva attityden. Lärarna bör i sin tur vara inlästa på den litteratur som 

eleverna använder och blir intresserade av. Cremin et al. (2009, s. 18) har i sin artikel 

undersökt lärares påverkan på elevernas utveckling av läslust. Med hjälp av kvalitativa och 

kvantitativa data undersökte Cremin et al. (2009) arbetet lärarna gör för att gynna elevernas 

utveckling genom ett projekt. I projektet deltog 27 skolor och 43 lärare de delades in i fem 

olika fokusgrupper baserat på vilken stad som skolan befann sig. Dock samlades fallstudier 

endast in på två slumpmässigt utvalda skolor per fokusgrupp som deltog. I fallstudierna på 

de valda skolorna deltog 17 lärare och 49 elever. Forskarna utförde observationer och 

intervjuer med lärarna under projektets gång. Det var lärarens uppgift att följa de utvalda 

eleverna och dokumentera deras utveckling. I artikeln understryker de att om läraren är 

insatt i elevernas litteratur ger det en större möjlighet att utvidga undervisningen. Lärare 

och elever får enklare att samtala kring texter och böcker. Det skapar en möjlighet att 

utveckla läsandet till en social aktivitet som i sig kan gynna elevernas utveckling och få fler 

elever att vilja delta och läsa. Brandt et al. (2021) som refererar till Marinak et al. (2013) 
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styrker detta de skriver att när eleverna fick möjlighet att diskutera och samtala om böcker 

blev eleverna inspirerade och det ökade lusten att läsa hos eleverna.  

 

Det gynnar elevernas utveckling om läsningen sker i ett socialt sammanhang som i sin tur 

påverkar läslusten. Detta beskriver Jönsson (2007) i sin avhandling med fokus på 

litteraturarbete i de yngre stadierna i skolan. Hon utförde observationer i klassen hen 

arbetade i för att kunna följa dem en längre tid. När eleverna hade slutat årskurs tre hade 

hen insamlat material och började analysera det. Hon gjorde detaljrika beskrivningar kring 

miljöer som hon sedan sorterade bort detaljer och betonade mer generella drag. Hon 

analyserade inspelat material och läste elevtexter. Beskrivningen av eleverna gav också 

upphov till vidare reflektioner, genom arbetet med elevernas beskrivning upptäckte hon 

teman och frågor som var intressanta att gå vidare med. Nästa fas i hennes studie var att 

hon klassificerade, ordnade materialet på ett nytt sätt och organiserade materialet med 

tvärgående kategorisering efter teman. Hon gjorde först en beskrivning av varje elev och 

utifrån beskrivningarna valde hon åtta elever att analysera djupare. I arbetet med 

elevbeskrivningarna framgick det teman och frågor som hon fann intressanta och ville 

forska djupare i. De teman som Jönsson (2007) fann intresseväckande i sin undersökning 

var arbetet med boksamtal, läsning tillsammans, läsning enskilt och elevers arbete med 

läsloggar. Genom det fick hon syn på hur arbete med litteratur kan se ut i skolan utifrån 

Vygotskijs sociokulturella teori (Jönsson, 2007). Genom boksamtal och läsning 

tillsammans blir den sociokulturella teorin synlig. Den sociokulturella teorin tar 

utgångspunkt i samspelet mellan elever och innebär att om elever får ta hjälp av det sociala 

samspelet kan elevens förmåga styrkas och på så sätt stärka elevens läsutveckling i positiv 

riktning.  Sibhekinkosi (2018) uppger också det positiva med att göra läsning till en social 

aktivitet och det bidrar till att uppgifterna blir en rolig aktivitet och inte en rutinuppgift för 

eleverna. Det bidrar också till ett samarbete mellan eleverna vilket i sin tur gör att misstag 

ses som något naturligt och något man lär sig av (Sibhekinkosi, 2018).  

 

Som nämnts tidigare har läraren stor påverkan på elevernas läsning, genom de sätt som de 

undervisar på och vilka undervisningsstrategier som används. Merga (2016) har i sin artikel 

beskrivit vad läraren behöver undervisa om och hur denne ska göra för att göra eleverna 

engagerade och motiverade. Merga (2016) använde en kvalitativ metod och utgick från 

semistrukturerade intervjuer som hon hade med elever. Hen intervjuade 47 elever i åldern 



 

 15 (59) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

åtta till elva år som var från 24 olika skolor. Merga (2016) valde att ha fokus på elevernas 

perspektiv för att få deras tankar och åsikter om läsning. En övergripande fråga som ställdes 

till eleverna var om deras lärare brukade läsa. Hen argumenterar för hur viktigt det är att en 

lärare läser både inför eleverna och utanför skolmiljön. Det i sin tur gör att läraren blir en 

viktig förebild för eleverna och deras läsning. Lärarens attityd skapar förutsättningen för 

den miljön som ska inspirera eleverna (Merga 2016, s. 259). Det är viktigt att läraren visar 

engagemang för läsningen genom att prata om böcker, diskutera och rekommendera böcker 

tillsammans med eleverna. Lärare kan även visa eleverna engagemang och intresse för 

böckerna med hjälp av kroppsspråket vid exempelvis högläsning. Detta inspirerar eleverna 

till att bygga upp ett eget intresse för böcker och viljan att läsa självständigt (Merga 2016, 

s. 264, 265). I artikeln beskrivs tre huvudprinciper som läraren gynnsamt kan arbeta utifrån 

för att påvisa den läslust som efterfrågas. De tre huvudprinciperna är att läraren läser böcker 

med ett inbjudande kroppsspråk, för samtal om böckerna med eleverna och visar eleverna 

att hen läser självständigt när tillfälle passar. Ett exempel är när eleverna läser självständigt 

eller arbetar med andra enskilda uppgifter som inte kräver lärarens uppmärksamhet (Merga, 

2016, s. 263). 

       

En annan gynnsam faktor när det gäller att öka elevernas läslust är att ha kontinuerlig 

högläsning. En del i elevernas läsutveckling beskriver Brant et al. (2021, s. 726) är när 

läraren har högläsning som en del av undervisningen. Det gynnar alla elever oberoende av 

intresse för läsning. Det gör i sin tur att valet av bok blir en viktig del i undervisningen. 

Brant m.fl. (2021) beskriver att det är betydelsefullt om läraren väljer en högläsningsbok 

utifrån elevernas personlighet och intressen. Det gör att det skapas lärorika samtal kring 

bokens innehåll och eleverna blir mer engagerade. Genom samtalen ökar elevernas 

läsförståelse och de börjar prata om boken i andra sammanhang. I Brant m.fl. (2021) artikel 

framgick det i resultatet att lärarna ändrade sina rutiner för högläsning och planerade in det 

på en bestämd tid varje dag. Det gjorde att eleverna hade lättare för att ta till sig karaktärerna 

i boken, något som även kan kopplas till matteuseffekten (se avsnitt 4.2). När högläsningen 

blev en del av den dagliga undervisningen påverkades lärmiljöns atmosfär i en positiv 

riktning. 
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2.2.5 Lärmiljön 

Sibhekinkosi (2018, s. 4) beskrev vidare att atmosfären i klassrummet var en gynnsam 

faktor i elevernas läsning. Det gjorde i sin tur att eleverna såg läsning som något positivt 

och atmosfären ökade deras vilja att läsa. Det i sin tur gör att lärmiljön är en viktig del av 

uppbyggandet av elevernas läslust eftersom eleverna tillbringar en stor del av sin tid i 

skolan. Nyström (2002) har utifrån en kvalitativ och kvantitativ undersökning belyst vilken 

påverkan lärmiljön har för elevernas utveckling. Under studien gjorde Nyström (2002) 42 

observationsdagar uppdelat mellan två klasser varav 21 dagar i respektive klass. Hon 

genomförde även 38 intervjuer med elever, åtta intervjuer med lärare, 45 samtal med elever, 

32 samtal med lärare och det var tio elever som gjorde ett test kopplat till studien. En annan 

del i studien bestod av att Nyström (2002) samlade in kopior på elevarbeten från årskurs ett 

till slutet av årskurs tre för att få syn på vilka beteende elever utvecklar under lärandet och 

hur deras inlärningsbeteende förstås i relation till lärmiljön. 

 

Resultatet av det insamlade empiriska materialet analyseras med hjälp av Säljös tolkning 

av den sociokulturella teori samt Bernsteins teori om de olika pedagogiska praktikerna. 

Nyström (2002) förklarar att miljön som eleverna befinner sig i påverkar dem på olika sätt. 

På samma sätt som uppgifter ska individanpassas så behöver miljön också utformas på rätt 

sätt. Miljön integrerar med kunskapsutvecklingen och skapar tillsammans en positiv 

inverkan på elevens utvecklingskurva (Nyström, 2002, s. 184, 185). Eleverna är individer 

med olika behov som påverkar deras utveckling. Det är gynnsamt om läraren är lyhörd för 

elevernas behov vid den individuella läsningen. Det kan exempelvis vara att eleverna 

behöver en tyst miljö för att kunna fokusera medan andra elever behöver läsa texten högt 

för att förstå innehållet. Sibhekinkosi (2018, s. 8) beskriver att eleverna gynnas av 

möjligheten att påverka sin utbildning i när, var och hur läsningen ska ske. Det skapar en 

glädje och motivation hos eleverna när de får utgå från sitt eget perspektiv och själv välja 

det som fungerar optimalt för dem. Det bidrar till självständiga elever och ökar elevernas 

vilja till att läsa som i sin tur leder till en högre läslust.  

 

Sibhekinkosi (2018) diskuterar vidare att miljön är en viktig del i elevernas läsengagemang. 

Det är viktigt att miljön är inbjudande för elever och att läraren är uppmärksam på vilken 

miljö som passar eleven. Det är exempelvis tyst miljö, läsa gemensamt och möjlighet att 

läsa på olika platser. Genom att eleverna befinner sig i en inbjudande miljö så ökar deras 
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engagemang i läsuppgifter, men om miljön inte inbjuder till lärande så resulterar det att 

eleverna undviker uppgifter som har fokus på läsning. En gynnsam del i den inbjudande 

miljön är tillgången till böcker. Lockwood (2012) beskriver att om eleverna har god tillgång 

till olika sorters böcker så ökar deras motivation att läsa. Det gör i sin tur att det också är 

betydelsefullt om böckerna är av olika genrer så varje elev kan välja utifrån sina egna 

preferenser och intressen. Det i sin tur gör att elevernas läslust ökar och ger dem möjlighet 

att uppleva flow.   

 

2.2.6 Flow 

En av de betydelsefulla delarna i läsningen är upplevelsen av flow. Lockwood (2012, s. 

237) beskriver i sin artikel att elever som inte upplevt flow anser att läsningen är ointressant 

och att tiden går sakta. Det i sin tur gör att eleverna känner motvilja mot att läsa och 

upplever läsningen som något negativt. De elever som däremot upplever flow beskriver 

läsningen som meningsfull och den skapar en inre motivation till att fortsätta läsa. Känslan 

av att fångas in i texten blir en belöning som motiverar eleverna till att fortsätta läsa. 

Eleverna beskriver flow som att dras in i en fantasivärld eller att bli förtrollad av texten. De 

har ett stort engagemang för böcker och väljer böcker framför teve för att de får skapa sin 

egen värld i berättelsen där de är huvudpersonen (Lockwood, 212). Det har också påvisats 

om eleverna har hög läslust och motivation har eleverna enklare att komma in i ett flow. 

Det redogör även Lockwood (2012) i sin artikel som använder sig av en kvalitativ och en 

kvantitativ studie Lockwood (2012) använde sig av ett frågeformulär som skickades till 

lärare på 100 skolor i England. Dessa frågeformulär fokuserade  på skolornas arbete med 

elevers attityd kopplat till läsning. Utifrån de 100 skolor som enkäterna skickades till 

svarade 40 skolor. 35 av dessa skolor följdes även upp med ett frågeformulär där eleverna 

fick svara på frågor kopplat till deras upplevelse av läsundervisningen. Efter detta valdes 

lärare från 17 olika skolor ut för att delta i intervjuer. De valdes ut eftersom eleverna på de 

skolorna ansåg sig ha en positiv upplevelse av arbetet med läslust. Lärarna intervjuades för 

att Lockwood (2012) skulle kunna få en tydligare bild av hur de arbetar i verksamheten. 

Detta gjorde Lockwood (2012) för att undersöka eleverna och lärarnas attityd och dess 

påverkan på elevers utveckling i de tidigare åldrarna. Han menar att eleverna upplever flow 

när de läser och kommer till ett stadium där de upplever att tiden står still och fokuset är 

enbart på händelserna i texten (Lockwood 2012). Han menar vidare att läsningen kan ske 
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var som helst och flow kan följa med eleverna var de än befinner sig. Det i sin tur gör att 

det skapas ett metakognitivt lärande då eleverna blir medvetna om deras eget lärande. 

Lockwood (2012) beskriver vidare att en del elever upplever läsningen som en avslappning 

som minskar stress. Det ger eleverna en annan form av upplevelse än de som upplever flow. 

Eleverna har beskrivit att de kommer in i en annan värld som ger en trygghet samtidigt som 

de använder det som en avslappning. Det visar att flow kan ske var som helst.  

 

Det som skapar flow är enligt Wallace (2021) främst när eleverna har ett intresse för texten 

och en bok som fångar deras eget intresse. Det i sin tur gör att eleverna bygger upp en 

förväntan innan de börjar läsa den specifika boken och viljan att använda den lediga tiden 

till läsningen. Hon redogör vidare att flow kan uppnås vid högläsning i klassrummet. 

Eleverna reagerar när det är dags att sluta läsa boken och vill gärna att läraren ska läsa mer. 

De kan också be läraren att läsa boken flera gånger för att de upplever den som väldigt bra 

och även de elever som har svårt för att finna ett flow kan reagera likadant (Wallace, 2021). 

Högläsningen kan i sin tur bidra till att flow skapas i ett skolsammanhang där det vanligtvis 

inte hade skapats flow (Lockwood, 2012). Lockwood (2012) ansåg också att det är viktigt 

att läraren lär eleverna ett metakognitivt lärande för att öka upplevelsen av flow. Det gör i 

sin tur att flow kan upplevas i andra sammanhang än skolan. Som tidigare nämnts har 

Lockwood (2012) i sin artikel undersökt genom enkät sambandet mellan inre motivation 

och upplevelsen av flow. Eleverna som svarade på enkäten beskrev att de får en inre 

motivation av att uppleva flow och det gynnar läslusten. 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet kommer de teoretiska utgångspunkterna för forskningsbakgrunden att 

beskrivas och preciseras. 

 

2.3.1 Analysmetod 

Studien baseras främst på den fenomenografiska teorin tar sin utgångspunkt i människors 

syn på hur fenomen framställs. Det i sin tur gör att det är av stor vikt att ha fokus på 

individerna och deras uppfattningar (Barajas Eriksson m.fl., 2013). Det läggs stor vikt vid 
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intervjuerna av individerna för det ger möjligheten till en grundläggande didaktisk 

undersökning (Lundgren, 2017, s. 348).  

 

2.3.2 Sociokulturell teori 

Ett flertal av de valda studierna utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande kopplat 

till läslust. Lev Vygotskij som var en psykolog, pedagog och filosof grundade den 

sociokulturella teorin som utgår från det sociala samspelet och som på flera sätt betonar att 

lärande sker i en gemenskap. Vygotskij har beskrivit tre grundtankar som tydligt 

genomsyrar teorin. Den första beskriver han som “det individuella tänkandets sociala 

ursprung” (Woolfolk 2015, s. 52). Det innebär att lärandet sker i två steg. Det första steget 

är det sociala samspelet. Det andra steget är när lärandet sker individuellt med hjälp av 

strategier från det sociala samspelet. Ett exempel kan vara att läraren och eleven arbetar 

med att koppla ihop bokstäver och dess ljud. Då lär eleven sig genom läraren och blir 

självständig när kunskapen når det individuella steget. Den andra grundtanken beskriver 

den påverkan som de kulturella redskapen har. Med redskap menar Vygotskij de redskap 

som vi kan använda för att stärka lärandet. Han delar upp redskapen i två olika kategorier. 

De materiella redskapen är exempelvis datorer, miniräknare och Ipads. De icke materiella 

redskapen är exempelvis våra symbolsystem, talet och språket (Woolfolk 2015, s. 52, 53). 

Den tredje grundtanken som Vygotskij beskriver är den proximala utvecklingszonen. Det 

är det stadiet där eleverna utvecklar ett nytt lärande om de får den stöttning de behöver 

(Woolfolk 2015, s. 56, 57). Dessa grundtankar går att se i arbetet där elever ska bygga upp 

en läslust. Det är en fördel om läraren skapar undervisning där eleverna får arbeta utifrån 

den proximala utvecklingszonen och det sociala samspelet som exempelvis läsa med stöd 

av lärare, klasskamrater och föräldrar. Genom det utvecklas eleven och blir självständig. I 

utvecklingen bör eleven mötas med de redskap som eleven är i behov av. Det kan dels vara 

språkmässigt, dels stöd i form av materiella ting som en Ipad för att hjälpa eleven utvecklas.  

 

2.3.3 Den sociokulturella synen på motivation  

Den sociokulturella teorin beskriver att motivation utvecklas och skapas genom den egna 

personliga identiteten samt deltagande i gemenskap. Elever som känner gemenskap kan 

bygga upp en identitet som får dem att intressera sig för omgivningen och lärandet som 
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sker. Legitimt perifert deltagande är ett begrepp som innebär att någon är involverad i sin 

omgivning även om de inte befinner sig på samma kunskapsnivå som resterande i 

gemenskapen (Woolfolk & Karlberg 2015). Det kan i sin tur kopplas till undervisningen. 

Ges eleverna en möjlighet att utveckla den personliga identiteten och se sig själva som 

läsare kan de lättare bygga upp en motivation som sedan ökar deras lust till att läsa. 

 

2.3.4 Bernsteins teori  

Bernsteins teori beskriver sambandet mellan två koder som kallades begränsad kod och 

utvecklad kod vilket gynnar arbetet med läslust i klassrummet. Den första koden, 

begränsad, utvecklas hos elever när de befinner sig i en omgivning där elever delar liknande 

erfarenheter och är exempelvis elever som har samma intresse och delar samma preferens 

av genreböcker. Ett annan exempel är i klassrumssammanhang där elever delar och får till 

sig samma kunskap. Det i sin tur gör att elever kan ha olika syn på läslustens betydelse 

beroende på vilken skola de befinner sig på. Den andra koden som handlar om utveckling 

innebär att olika individers kunskaper ger olika synsätt som bygger upp läslusten (Säljö 

m.fl. 2017). Det gör läraren exempelvis när hen pratar om andra genreböcker än vad 

eleverna vanligtvis läser. Utifrån koderna beskriver Säljö m.fl. (2017) att Bernstein utifrån 

koderna utvecklade en teori om kunskap. Teorin innebar att kunskap både skapas och 

bearbetas mellan individer. Kunskap skapas främst i skolsammanhang och det i sin tur gör 

att skolan har regler och normer för att upprätthålla strukturen. Det har Bernstein beskrivit 

som en analytisk ram för ett system som används inom skolan. En del i den analytiska 

ramen är undervisningen och den innefattar en inramning av vad som ska läras ut, vilket 

gör det till en kontroll över kunskapen eleverna får. Elever kan i vissa fall få kontroll över 

till exempel urvalet och tiden vilket kallas för att inramningen är svag medan om eleverna 

har mindre påverkan på undervisningen och måste förhålla sig till skolans regler så är 

inramningen stark. Detta beskrev Bernstein i sin teori för att ha modeller som förklarar vad 

skolan har för inverkan på eleverna och deras förutsättningar och resultat (Säljö et al., 2017, 

s. 346). 

 



 

 21 (59) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

3 Empirisk undersökning 
I detta avsnitt presenteras och analyseras metoden och det material som användes i den 

empiriska undersökningen.  

  

3.1 Metod och material  

I undersökningen användes två olika metoder för att få en bred syn över hur arbetet med 

läslust fungerar i verksamheten. Metoderna som valdes var observationer och intervjuer. 

Observationerna gav möjlighet att få se klassrumsmiljön eftersom det har visat sig vara en 

påverkande aspekt i arbetet med läslust. Denscombe (2018) beskriver att observationer ger 

möjlighet att få ta del av situationer i den miljön som ska observeras som sker naturligt. 

Det gör att observationerna möjliggjorde att få syn på lärares tillvägagångssätt gentemot 

eleverna och hens påverkan på deras inlärning i klassrummet. Det material som användes i 

samband med observationerna och intervjuerna var en samtyckesblankett (se bilaga 4), 

observationsschema (se bilaga 1) och 21 intervjufrågor (se bilaga 2) kopplade till 

forskningsbakgrunden och lärarens egna erfarenheter och tankar kring läsning och läslust. 

De intervjufrågor som ställdes till lärarna innehöll frågor kring deras erfarenhet av böcker, 

högläsning, elevernas läsning och läslust.  

 

De överväganden som valdes vid den empiriska undersökningen var att materialet som 

samlades in skulle utgå från tre olika kommunala skolor i södra Sverige. Det var tre lärare 

som erbjöd sig att delta i den empiriska undersökningen så det gjorde i sin tur att det blev 

naturligt att observationen skedde i deras klassrum. Det var också vår vilja från början att 

observationen skulle ske i lärarens klassrum som ska intervjuas. Tre skolor och tre lärare 

var lagom i tidsåtgången för arbetet och möjliggjorde en djupare analys i deras svar. Den 

informationen lärarna fick innan besöket var att arbetet handlade om läslust.  

 

De val som gjordes i observationen var att placeringen av observatörerna var längst bak i 

klassrummet. Det skapade en möjlighet att få överblick över hela klassrummet och kunde 

observera läraren i de olika situationer som skedde. Denscombe (2018) stärker valet av då 

han beskriver vikten av en diskret placering i klassrummet som ger en bred syn på 

observationsfältet. Observationen skedde under en hel skoldag på de specifika skolorna för 
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att få ett brett underlag för undersökningen. Det möjliggjorde att läsningen och läslusten 

synliggjordes även under övriga lektioner som inte var specifikt en svensklektion. De 

lektioner som observerades var främst svenska men under skoldagen observerades också 

matematik och naturvetenskap. Det gjorde att läslusten synliggjordes i andra ämnen än 

enbart svenskämnet. Lektionerna varade mellan 60–80 minuter. Vid observationstillfällena 

var observatörerna ej integrerande med eleverna eller läraren för att lektionerna skulle 

kunna fortgå på ett så naturligt sätt som möjligt (Denscombe, 2018). Vid observationerna 

fördes anteckningar in i ett observationsschema (se bilaga 1). Denscombe (2018) beskriver 

att fältanteckningar är ett stöd för observatörerna att minnas detaljer från observationen.  

 

I den empiriska undersökningen gjordes valet att ha en uppföljande intervju med läraren 

som observerats för att få möjlighet till en fördjupning kopplat till våra forskningsfrågor 

och den tidigare forskningen. Intervjun med lärarna var strukturerad och genomfördes på 

de specifika skolorna med respektive lärare och skribenterna. Inför intervjun 

sammanställdes 21 frågor som läraren fick svara på och frågorna var specificerade kopplat 

till forskningsfrågorna. En strukturerad intervju gav skribenterna kontroll över underlaget 

som samlades in (denscombe, 2018). Det gör att den empiriska undersökningen kan kopplas 

till den tidigare forskningen för att få syn på likheter och skillnader. Det bidrar även till att 

få lärarens kunskaper och erfarenheter kring läsning och vad denne gör respektive inte gör 

för att väcka och bibehålla elevernas läslust. Det gjorde att intervjun blev ett komplement 

till observationerna som gjordes i den intervjuade lärarens klassrum. Intervjun valdes att 

spelas in som ljudfil eftersom det gjorde att det fanns möjlighet att lyssna på materialet flera 

gånger efteråt. Därefter transkriberades hela intervjun för att underlätta för skrivandet och 

möjliggöra att fler kunde få ta del av svaren i vårt arbete, vilket finns som bilaga (se bilaga 

3). Transkribering gör att det insamlade materialet kan jämföras i detalj och analyseras flera 

gånger. De negativa aspekterna med transkribering är att det naturliga tonfallet försvinner 

och betoning på ord försvinner (Denscombe, 2018).  

 

De etiska övervägande som gjordes var att deltagarnas personliga information skulle 

skyddas och bevaras på ett konfidentiellt sätt. Deltagarna fick skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 4) där det beskrevs att deltagandet i studien var frivillig och 

att de får avbryta när de vill utan konsekvenser (Denscombe, 2018). För att bevara 

anonymiteten hos lärarna så benämns inte deras namn, arbetsplats eller kommun. Lärarna 
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blev då uppmanade att inte nämna namn, skola eller kommun i intervjun eftersom det skulle 

vara anonymt. I samband med det användes anonyma namn vid intervjuerna och det blev 

lärare ett, lärare två och lärare tre. För att anonymisera skolorna benämns de som skola 1, 

skola 2 och skola 3.  

 

De frågeställningar som blev underlag för den empiriska undersökningen utgår från läraren 

och klassrummet. Det gjorde att eleverna inte blev aktuella i observationerna och inget 

fokus var på dem. Vilket gjorde att inga etiska övervägande behövde diskuteras angående 

eleverna.  

 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt sammanställs resultatet av observationerna och intervjuerna. Resultaten 

analyseras och kopplas sedan till den teoretiska utgångspunkten. 

 

4.1 Resultat av observationerna   

I detta avsnitt sammanställs resultatet av de tre observationerna. Observationerna som 

genomfördes i undersökningen gjordes på tre olika kommunala skolor i södra Sverige. 

Observationerna pågick under en hel skoldag vilket gjorde att det gavs möjlighet att se 

läslusten arbetas med vid olika tidpunkter under en skoldag.  

 

Den sammanfattade observationen från de tre olika skolorna visar att två av tre lärare läste 

högt under den dagen för observationen. Lärare 2 läste högt i början av dagen när eleverna 

precis kommit till skolan. Lärare 2 som läste högt gjorde det i samband med en uppgift där 

eleverna fick höra en inledning till en berättande text. Därefter skulle eleverna skriva en 

fortsättning. Läraren arbetade även med att eleverna skulle skapa bilder i huvudet när de 

hörde texten. Den bild som eleverna skapade i huvudet skulle sedan vara ett stöd till 

elevernas fortsatta skrivning. Det gemensamma med dessa lärare var att de använde både 

kroppen och röstläget för att skapa mer inlevelse i texten. En annan gemensam aspekt av 

de två lärarna som läste högt var att de båda lyfte ord som var svåra eller nya för eleverna. 

De gav öppna frågor under högläsningen för att lyfta elevernas tankar kring texten.  
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Läraren som hade läsningen kopplat till en uppgift hade texten synlig genom en 

dokumentkamera. Det gjorde att eleverna fick möjlighet att följa med i texten samtidigt 

som läraren läste. Det synliggjorde att digitala hjälpmedel kan användas för att förtydliga 

texten hos eleverna. Ett annat sätt som synliggjorde digitala hjälpmedel i klassrummet var 

en elev som använde ljudbok genom en inläsningstjänst som heter Polylino. Det är en tjänst 

som baseras på en vetenskaplig grund (ITL Inlärningstjänst, 2022) där elever får lyssna på 

böcker och även får möjlighet att se texten genom att den syns på skärmen och texten 

gulmarkerade där de läser. Det gjorde att eleven fick en lust att vara delaktig i lektionen 

och engagerade sig i sin bok. Läraren beskrev att Polylino är ett gynnsamt sätt att bygga 

upp lusten för läsning hos eleverna.  

 

Utöver digitala hjälpmedel syntes även arbete med bänkbok på en av skolorna. Den skolan 

som besöktes använde boken som en del av lektionerna.  Läslusten syntes tydligt hos vissa 

elever medan vissa elever inte visade lika stor lust inför läsningen. Eleverna hade möjlighet 

att välja bänkbok utifrån sitt eget intresse. Under observationen på en av skolorna hade 

eleverna tillgång till biblioteket på lektionen. Det möjliggjorde att eleverna kunde gå dit 

och välja böcker de vill läsa när de läst klart sin bok. Det problem som observerades var att 

eleverna inte valde böcker utifrån deras läsnivå. Det i sin tur gjorde att eleverna sprang fram 

och tillbaka mellan klassrummet och biblioteket och hade svårt att hitta en bok som passade 

deras nivå.  

 

Två av tre skolor hade få dekorationer på väggarna och de var enbart fokuserade på det som 

arbetades med för tillfället. Den tredje skolan hade mycket elevarbeten uppsatta på 

väggarna. Gemensamt för de tre skolor som besöktes var att det inte fanns många böcker 

för eleverna att titta i. Det fanns enbart ett fåtal böcker kopplat till det de arbetar med för 

tillfället. Två av lärarna hade materialet läsfixarna uppsatta i klassrummet och arbetade 

aktivt med det vid arbetet kring läsning. Läsfixarna är ett material som gör det enklare att 

bearbeta texter och böcker. Användningen av läsfixarna är ett stöd för eleverna att möta 

olika texter (Natur & Kultur, 2022).  I materialet finns det olika karaktärer som ska hjälpa 

eleverna hitta tekniker för att bearbeta texter. De karaktärer som finns är spågumman som 

ska ställa hypoteser om bokens handling, detektiven som ska reda ut om det finns några 

oklarheter i texten samt om det finns några nya eller svåra ord. Det finns även en karaktär 

som är en konstnär som skapar inre bilder kring textens innehåll och en reporter som ställer 
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frågor kring texten utifrån de olika nivåerna. De nivåer som reportern utgår från är det som 

står på raderna, mellan raderna samt bortom raderna och den sista karaktären är cowboyen 

som fångar in det viktigaste i texten och sammanfattar det. Bilder av de olika karaktärerna 

fanns uppsatta i två av tre klassrum och observationen synliggjorde att en av lektionerna 

innehöll arbete med materialet på den ena skolan (Natur & Kultur, 2022).  

 

En av de skolor som observerades gav möjlighet för eleverna att arbeta på olika platser vid 

läsning. De fick möjlighet att sitta på golvet, i grupprummet, i korridoren och vid sina 

bänkar. De andra två skolorna arbetade endast vid elevernas bänkar. I de tre olika 

klassrummen observerades att trots eleverna arbetade på olika platser så var alla tre lärare 

effektiva och rörde sig runt i klassrummet. Lärarna hjälpte och stöttade eleverna genom 

arbetet de gjorde. Lärarna var engagerade, lyssnade på eleverna och uppmuntrade dem både 

vid arbetet och vid övriga konversationer de hade under dagen. Elevernas tankar lyftes fram 

av lärarna och de lyssnade engagerat. Lärarna som observerades integrerade med eleverna 

under hela skoldagen.  

 

En av lärarna som observerades arbetade med ett projekt för att väcka läslusten hos 

eleverna. Projektet handlade om att eleverna fick planera sin egen lektion i ett valfritt ämne 

utifrån något som de var intresserade av. Eleverna skrev exempelvis om hästar, kaniner och 

spelplattformen Roblox. Eleverna fick leta upp fakta kring det ämne de valt och sedan 

planera en lektion utifrån det. Det som synliggjordes i observationen var att eleverna 

arbetade aktivt och med en ökad motivation. Observation visade att elever som tidigare 

under dagen haft problem att koncentrera sig arbetade flitigt med sin lektion. 

 

4.2 Resultat av intervjuer 

I detta avsnitt sammanställs resultatet av intervjuerna. Den första läraren benämns som 

lärare 1, den andra läraren benämns som lärare 2 och den tredje läraren benämns som lärare 

3. Lärarna som deltog hade olika lång erfarenhet av läraryrket. Deras svar på de olika 

frågorna sammanställs under respektive avsnitt för att förtydliga varje lärares svar inom de 

specifika frågorna.  
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Sammanfattningen av intervjuerna visar att alla lärare kände till begreppet läslust. Alla tre 

lärare tyckte det var ett viktigt begrepp och två av lärarna kopplade begreppet till elevernas 

läslust. Lärare 1 och lärare 2 ansåg att om eleverna känner läslust så blir läsningen både 

roligare och mer intressant. Lärare 3 ansåg att läslust ska handla om lusten att vilja läsa och 

det i sin tur genomsyrar alla andra ämnen. Lärarna kopplade begreppet till deras läraryrke 

eller studier till lärare och det var där de hade hört det första gången.  

 

Lärare 2 ansåg att utvecklingen av läsförmågan är starkt kopplad till läslust. Läraren 

beskriver att om eleverna hittar en bra bok som de är intresserade av så utvecklas 

läsförmågan positivt. Lärare 1 ansåg att strategier för läsförmågan påverkar elevernas 

läslust och det i sin tur gör att det är viktigt att läraren ger eleverna rätt strategier till dem 

för det gör att eleverna får känna att de lyckas ett steg framåt. Hen ansåg också att 

bearbetningen av texter påverkar elevernas läslust. Lärare 3 ansåg att om läslusten finns 

blir både elevernas läsförmåga och allt annat betydligt enklare. Hen tyckte också att det är 

viktigt att fånga elevernas läsintresse och bygga vidare på det eftersom det bidrar till att 

läsningen blir roligare. Hen påpekade också att biblioteket har stor betydelse för att utveckla 

läsförmågan hos eleverna eftersom där möter dem böcker utifrån deras nivå och intresse.  

 

Alla lärare ansåg att läslust och motivation kopplas till varandra. Lärare 3 var väldigt tydlig 

med att om eleverna inte har läslust så tappar de motivationen. Lärare 2 tyckte att hittar 

eleverna en bok som de är intresserade av så vill de lära sig att läsa för att kunna läsa boken. 

Lärare 1 ansåg att lärarens förhållningssätt skapar motivation och både lärmiljön och 

materialet bidrar till läslust och motivation.  

 

Lärarna fick en fråga om de har upplevt förändringar i elevernas attityd under elevernas 

läsutveckling varav lärare två inte kunde svara på frågan eftersom denne haft klassen ett 

halvår. Lärare ett har upplevt det många gånger och framför allt i inlärningen av bokstäver 

och det blir som en progression. Lärare 3 har sett att när eleverna både har utvecklat sin 

läsförmåga och sin läsning så blir läsningen roligare. Det hen beskrev var att när eleverna 

själva ser att läsningen går framåt så ökar deras motivation.  
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I intervjuerna fick lärarna svara på en fråga angående om de arbetade aktivt med elevernas 

läslust och hur de arbetade med den. Lärare 1 arbetade aktivt med läslust och området hen 

arbetar i driver ett projekt med fokus på läsförståelse. Det gör i sin tur att det läggs stort 

fokus på läsning och läsförmågan. Det har visat sig positivt i utvecklingen hos eleverna. 

Lärare 2 ansåg att hen inte arbetade aktivt med elevernas läslust men hen är noga med att 

eleverna ska få läsa tyst i tio minuter varje dag. Hen önskade mer stöd av bibliotekarien i 

att ta fram böcker på elevernas nivå och som kunde motiverat dem.  Lärare 3 har stort fokus 

på att arbeta digitalt och med datorer dock ansåg hen att det är viktigt att eleverna följer 

med i texten de lyssnar på. Hen ansåg också att läsningen behöver varieras exempelvis att 

eleverna läser tyst för sig själv, tillsammans med en kompis eller för hela klassen. Det beror 

på vad eleven känner sig bekväm med. Läraren ansåg också att det var viktigt att hitta olika 

sätt att för eleverna att påbörja läsningen. Det gör att datorn kan vara ett avslappnande sätt 

som gör att de får lyssna på texten men samtidigt hänga med i den.  

 

Alla tre lärare tyckte högläsning var en viktig del av undervisningen men arbetade med det 

på olika sätt. Lärare 1 läste tre gånger i veckan i en högläsningsbok och hen läste också 

läsläxan tillsammans med eleverna. Lärare 2 läste högt varje dag och hen återkopplade till 

det som lästes dagen innan för att fånga eleverna. Hen nämnde också att högläsning blir 

som hörförståelse och gör eleverna aktiva i berättelsen så de förstår vad de läser. Lärare 3 

beskrev under intervjun att hen hade en paus i arbetet med högläsning däremot hade 

eleverna önskat att högläsning skulle bli kontinuerligt igen.   

 

Som en följdfråga till arbetet med högläsningsbok blev lärarna tillfrågade om de ansåg att 

högläsning påverkar elevernas läslust. Lärare 3 ansåg att det är viktigt med en 

högläsningsbok som är spännande eftersom det ökar engagemanget hos eleverna. Det anser 

läraren bidrar till läslust eftersom de blir engagerade i berättelsen och det ökar läslusten hos 

eleverna. Lärare 2 nämnde också hur stor påverkan högläsningsboken har på elevernas 

läslust. Hen nämnde vid ett tillfälle att eleverna ställer frågor till boken vilket synliggör 

elevernas engagemang för boken och dess händelser. Det kan därefter överföras till när 

eleverna läser själva. Lärare 2 beskrev i intervjun att de läser en bok som handlar om 

utanförskap och att alla inte har samma förutsättningar.  Det bidrar till att eleverna får vara 

delaktiga med sina åsikter kring ämnet eftersom läraren samtalar med eleverna kring 

bokens innehåll. Lärare 1 beskrev hur betydelsefullt det är att välja en högläsningsbok som 
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alla är intresserade av eftersom det bidrar till elevernas läslust. Det gör att eleverna blir 

motiverade att läsa vidare i boken och de kan till och med vilja ha en kopia av sidan för att 

läsa den själva. En aspekt som var återkommande med lärare 1 och lärare 2 var att de ansåg 

det viktigt att koppla högläsningsboken med elevernas intresse och något som blev liknande 

svar på i de två frågor som ställdes angående läslust och högläsningsbok.  

 

Alla lärare ansåg att kroppsspråk var viktigt under högläsningen däremot var det delade 

meningar om de tyckte de använde kroppsspråk eller inte. Lärare 1 och lärare 3 ansåg att 

deras kroppsspråk påverkar elevernas inlärning. Lärare 1 kopplade att det förstärker textens 

budskap medan lärare 3 ansåg att det blir mer inlevelse när man använder sig av kroppen 

och rösten. Lärare 2 ansåg att hen var sämre på att använda kroppsspråket dock gör hen 

aktiva val som exempelvis att sitta på bordet framför eleverna, ha ögonkontakt och 

interagerar med eleverna i högläsningen.  

 

 

Två av tre lärare arbetar med att anpassa nivån på böcker till eleverna. Lärare 1 gör det 

systematiskt för att se elevernas utveckling och för att eleverna inte ska stanna på samma 

nivå för länge eftersom det stagnerar deras läshastighet. Det kan också i samband med det 

påverka elevernas läslust och avkodningsförmåga vilket i sin tur gör att läraren alltid måste 

ha koll på nästa steg för eleverna. Lärare 3 läraren är aktiv när eleverna läser i läspar för de 

möjliggör att hen får syn på vad eleven behärskar. Läraren har också ett nära samarbete 

med bibliotekarien som har koll på vad eleverna är intresserade av och deras läsnivå. Lärare 

2 beskriver att hen har mindre kunskap på vad eleverna behöver för nivå på böcker och i 

samband med det svårt att hitta böcker anpassade till elevernas intresse. Hen önskade ett 

bättre samarbete med biblioteket och hade önskat mer stöttning från bibliotekarien.  

 

”Där hade jag önskat att man hade en aktiv bibliotekarie som kunde motivera 

och ta fram böcker på rätt nivå” (Lärare 2, 2022) 

 

Lärarna ansåg det negativt att läsa mot belöning. De var tydliga att det arbetssättet är inget 

de arbetar med i verksamheten. Lärare 1 ansåg att det är betydelsefullt att skapa en lärmiljö 

där eleverna ska få en förståelse för syftet med det arbete de gör och att de gör det för deras 

egen skull. Det i sin tur gör eleverna medvetna om sitt eget lärande. Lärare 2 ansåg att det 
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inte är hens uppgift att muta eleverna till läslust för det kan göra att de vägrar göra andra 

uppgifter i andra ämnen utan att få någon belöning. Lärare 3 var medveten om att det fanns 

belöningssystem men det var inte en metod hen själv arbetar med eftersom hen ansåg att 

det tar bort fokus på det eleverna gör och de belönas med något annat.  

 

Klassrumsmiljön var något alla lärare tyckte var viktigt och hade en stor påverkan på 

elevernas läslust. Det som visade stor skillnad mellan alla tre lärare var att klassrumsmiljön 

var olika på skolorna som observerades. Lärare 3 berättade från början att hens klassrum 

hade få dekorationer på grund av att hen har elever som störs av för mycket intryck i 

klassrummet. Det beskrev lärare 1 i sin intervju att klassrummet inte får ha för mycket 

intryck eftersom det påverkar vissa elever negativt. Både lärare 1 och lärare 3 tydliggjorde 

att det enda som är framme och är synligt är det de arbetar med till exempel i temat eller i 

lässtunder. Lärare 2 ansåg att det hade behövts bättre och mysigare möbler som hade gynnat 

elevernas läslust. Hen ansåg inte att trästolar, träbord och starka lysrörslampor är något som 

inbjuder eleverna till att vilja läsa.  

 

”Jag skulle själv aldrig sätt mig vid en bänk på en hård trästol och ta fram en 

bok och läsa. Så man hade önskat det fanns saccosäckar, mysigare, mjukare 

miljöer där man kanske kan ha en läslampa och tona ner lite så det blir lite 

trevligare” (Lärare 2, 2022) 

 

De val lärarna gjorde för att positivt bidra till elevernas läslust var att lärare 1 beskrev att 

hen hade veckans aktuella läsförståelsefrågor på tavlan för att synliggöra för eleverna. Det 

möjliggjorde att eleverna kunde fundera på frågor kopplat till läsläxan och de har möjlighet 

att fundera på fler frågor. Lärare 2 gör inga aktiva val mer än att hen har försökt låta vissa 

elever sitta i grupprum i de två sofforna. Det har visat sig att det inte fungerat eftersom det 

blir lek av det. Lärare 3 ställer fram aktuella böcker under tiden de arbetar med dessa och 

som inspiration för de elever som ska välja böcker. Hen delar också in eleverna i små 

grupper där eleverna får arbeta med olika saker som ska gynna läslusten.  

 

Lärarna fick en fråga om de hade böcker tillgängligt i klassrummet och om de har olika 

genrer och nivåer på böckerna. Lärare 3 har en specifik dag där det är fokus på böcker. Det 
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gör i sin tur att det är på den aktuella dagen det ställas fram fler böcker och fler genrer och 

nivåer på dem. Lärare 2 hade biblioteket nära klassrummet men problemet med biblioteket 

var att det var svårt för eleverna att hitta böcker trots att det var åldersanpassade hyllor. Det 

hen påpekade i intervjun var att bibliotekarien inte var närvarande i biblioteket vilket gjorde 

det problematiskt för eleverna att hitta rätt böcker och böcker som intresserade dem. Lärare 

1 hade en låda med böcker i bakre delen av klassrummet som byts ut kontinuerligt. 

Biblioteket var nära klassrummet vilket gjorde att eleverna hade möjlighet att gå dit och 

välja böcker under lektionstid.  

 

En fråga som ställdes till lärarna under intervjun var om de hade ett intresse respektive 

ointresse för böcker och om de ansåg att det påverkat elevernas läsning. Lärare 3 ansåg att 

det påverkar dom eftersom ett ointresse hos läraren hade synts tydligt för eleverna och 

påverkat dem negativt dock ansåg hen att böcker var ett intresse både för hen och för 

eleverna. Lärare 2 svarade inte tydligt på frågan utan fokuserade på eleverna vilket gjorde 

att svaret blir svårt att tyda. Lärare 1 ansåg att det är viktigt att läraren har ett intresse för 

böcker. 

 

Alla lärarna arbetade aktivt med boksamtal på olika sätt. Lärare 1 har samtal om stycken i 

läsläxan och texten bearbetas med fokus på vad texten berättar. Lärare 2 pratar om boken 

de läser och lyfter svåra ord eller ord som eleverna inte känner till vilket kan leda till olika 

diskussioner. Hen ansåg också att det blir roligare att läsa om eleverna är närvarande i 

läsningen. Lärare 3 återkommer med vad lärare 2 sagt om att samtala om texten och dess 

betydelse. Det som skiljde lärarna var att lärare 3 arbetar med att eleverna får möjlighet att 

skriva om det de läst och berätta för varandra. Hen såg att de påverkas av varandras åsikter 

om böcker vilket kan bidra till att fler elever vill läsa boken. 

 

Ett begrepp som togs upp under intervjun var flow. Alla tre lärarna kopplade begreppet 

flow till läsflyt specifikt i läsningen. Det gjorde att en av skribenterna fick förtydliga i två 

av intervjuerna att flow innebar att hamna i en fantasivärld (se avsnitt 2.1). Det gjorde att 

lärare 3 beskrev att när eleverna når det stadiet är de koncentrerade på sin bok och påverkas 

inte av vad som händer runtomkring dem. Det betyder enligt hen att de har valt en bok 

anpassad till sin nivå och att de är trygga i sin läsning. Lärare 2 beskrev liknande att när 

eleverna nått stadiet så är de helt försjunkna i sin bok och stör sig inte på eventuella ljud 
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runtomkring. Lärare 1 beskrev det som att läsningen ska bli naturlig för eleverna och de 

ska kunna läsa på olika platser exempelvis hemma, i affären och på vårdcentralen. Hen sa 

att eleverna ska uppleva en magikänsla som innebär att du kan läsa vart du än är.  

 

”Du ska liksom komma in i, hur ska jag uttrycka mig, i den magikänslan som 

det innebär att kunna läsa vart du än är” (Lärare 1, 2022) 

 

Hen sa också att eleverna blir mer avslappnade när de nått stadiet där de upplever flow och 

det blir en naturlig sak för dem att läsa.  

 

Alla tre lärare gav eleverna möjlighet att arbeta digitalt. Lärare 1 har tillgång till en 

inläsningstjänst som gör att eleverna har möjlighet att spara böcker i sin egen digitala 

bokhylla och de har tillgång till språkutvecklingsmaterial på skolan som ska gynna 

eleverna. Lärare 2 har tillgång till programmet Polylino som gör att eleverna kan läsa 

böcker digitalt. Lärare 3 har också tillgång till Polylino däremot anser läraren att eleverna 

ska följa med i texten samtidigt som de lyssnar. Hen varierar arbetet med läsningen både 

med digitala böcker med fysiska böcker. 

 

”många lägger ner och bara vill lyssna men jag vill att de ska hänga med i texten 

ändå sen försöker vi ju att de kan lyssna på boken och läsa den” (Lärare 3, 2022) 

 

En fråga som ställdes till lärarna var om de var insatta i dagens barnböcker. Lärare 2 anser 

att hen inte är det utan använder liknande böcker från sin egen barndom. Lärare 3 ansåg att 

hen försöker hålla sig uppdaterad. Hen observerar vad eleverna läser och är uppdaterad i 

bibliotekskatalogen på aktuella böcker. Lärare 1 tyckte att hen var uppdaterad på böcker 

och bibliotekarien är bra på att uppdatera lärarna om aktuella böcker. Hen nämnde också 

att det finns många böcker baserade på filmer som eleverna tittar på och kan kopplas till 

deras intresse.  

 

En fråga som togs upp under intervjun var om lärarna läser samtidigt som eleverna och om 

det påverkat elevernas läsning. Lärare 1 gjorde det men på specifika tillfällen när det gavs 

tid för det. Hen sa att det påverkar eleverna eftersom de ser hen som den pedagogiska 
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ledaren och det blir i sin tur att eleverna tar efter vilket i sin tur inspirerar eleverna att själva 

vilja läsa. Lärare 3 läste också när det fanns tillfällen att göra det och hen ansåg att det 

påverkar eleverna eftersom de ser att läraren också har intresse i läsning och det gör att 

eleverna blir inspirerade. Lärare 2 gjorde inte det men hade lärt sig på utbildningen att det 

var en fördel att göra det.  

 

Den sista frågan som ställdes till lärarna var om de ansåg att läslust var något som behöver 

forskas mer om. Den frågan var lärarna eniga kring. Lärare 1 ansåg att läslust är viktig 

forskning eftersom lärarna ska försöka få eleverna att känna läslust och se deras utveckling. 

Det gör att forskningen är till stöd eftersom lärarna ska arbeta utifrån relevant forskning. 

Lärare 3 ansåg också att det är positivt om det forskas mer om läslust eftersom läsningen 

går in i alla ämnen och har eleven inte läsningen så blir alla ämnen svårare. Lärare 2 tyckte 

att det säkert behövs mer forskning om det men det är väldigt svårt att få in mer fokus på 

läsning i schemat eftersom det redan är väldigt mycket i timplanen.  

 

4.3 Analys av resultat  

Det resultat som empirin visar är baserat på tre lärares svar från intervjuer och 

observationer som gjorts i klassrum. De lärare som deltog var intresserade av sina elever 

och lyssnade och stöttade dem genom skoldagen. Merga (2016) beskriver att lärarens 

attityd har en stor inverkan på eleverna och sätter prägel för den lärmiljö som eleverna ska 

ta del av. Det visade sig i våra observationer eftersom lärarna var engagerade i sina elever 

och de lektioner som observerades. 

4.3.1 Högläsning 

Högläsning är något som visat vara en positiv metod för att väcka elevernas läslust. Två 

av skolorna arbetade med högläsning på olika sätt. Lärare 3 berättade i intervjun att de 

hade paus från högläsningen vid tiden för observationen. Läraren förklarar däremot att de 

skulle börja högläsa igen eftersom eleverna efterfrågat det. Det visar att eleverna som 

efterfrågar högläsningen visar ett intresse och som stärks i det läraren beskrev att eleverna 

tycker att högläsningen är en mysig stund där de kan ändra ljussättningen och fokusera på 

berättelsen. Brandt et al. (2021) beskriver att högläsningen är en metod som kan få 

eleverna motiverade och längta efter stunden med högläsning. Det blir tydligt i den här 
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situationen eftersom eleverna själva efterfrågat högläsningen. Däremot har ingen lärare 

haft det som en schemalagd aktivitet i schemat utan de har varierat tiden för högläsning. 

Den ena läraren läste en specifik högläsningsbok ungefär tre gånger i veckan medan 

lärare 2 beskrev att hen läste högt ur en högläsningsbok varje dag men på olika tider 

under skoldagen. I undersökningen beskrev hen att högläsningen brukade genomföras på 

morgonen men att den kunde flyttas till eftermiddagen. Brandt et al (2021) beskriver att 

kontinuerlig högläsning är gynnsamt för eleverna eftersom de får möjlighet att sätta sig in 

i boken och dess handling. Eleverna får en djupare förståelse och en vilja av att följa 

berättelsen när högläsningen är kontinuerlig. Det är även något som de deltagande lärarna 

i intervjuerna tog upp. De beskrev att eleverna blev engagerade i böckerna och vill veta 

vad som händer vidare i boken. Alla tre lärare förklarade att eleverna kunde utveckla en 

stor läslust kring boken att de själva ville läsa berättelsen igen själv. Det i sin tur visar att 

högläsningen kan vara en bra metod för att väcka läslusten hos eleverna. 

 

4.3.2 Kroppsspråk och röstläge 

En aspekt som alla tre lärare ansåg gynnsamt var användningen av kroppsspråket och 

rösten eftersom det påverkar eleverna i deras inlärning. Lärarna som deltog i 

undersökningen beskrev att kroppsspråket och röstläget kan hjälpa att fånga elevernas 

intresse. Merga (2016) beskriver att kroppsspråket kan skapa ett engagemang hos 

eleverna genom lärarens engagemang och inlevelse i boken och inspirera eleverna till att 

själva vilja läsa. Valet av bok har en stor betydelse för utvecklandet av engagemanget hos 

eleverna. Brandt et al. (2021) beskriver att det är fördelaktigt att välja bok utifrån 

elevernas personlighet och deras intresse. Det framgick under intervjuerna. Lärarna 

beskrev att de försökte välja högläsningsbok utifrån deras elevers intresse. De beskrev 

också i samband med valet av bok att det kunde vara svårt att hitta en bra bok som 

intresserar alla elever. Lärarna förklarade att de i ett flertal fall arbetade med högläsning 

utifrån det arbetsområde som var aktuellt och det gjorde i sin tur att de kunde fånga 

eleverna. Det gjorde att det blev elevnära och eleverna kände igen innehållet. Lockwood 

(2012) och Fitzpatrick & Magennis (2022) har i sina studier beskrivit att det kan vara 

fördelaktig om eleverna får vara delaktiga i valet av bok. Eleverna bygger upp ett intresse 

inför bokens innehåll om de får välja en bok de finner intressant. 
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4.3.3 Biblioteket 

I intervjuerna beskrev lärarna att samarbetet med biblioteket är av stor vikt. Biblioteket 

stöttar lärarna genom att vara insatta i böcker som kan intressera eleverna. Det visade sig 

spela stor roll för elevernas läslust eftersom det var på biblioteket eleverna fick utforska 

böcker av olika slag. Bibliotekarien på två av skolorna beskrevs som engagerad i eleverna 

och kunde stötta lärarna att hitta böcker som var anpassad till elevernas nivå. Det skapade 

möjligheter för eleverna att bygga upp en läslust när de fick möjlighet hitta en bok som är 

anpassad till deras nivå samt är anpassad till deras eget intresse. Det som visades i 

observationen var att det inte fanns många böcker i de specifika klassrummen. I två av 

klassrummen som besöktes hade lärarna minimerat dekorationer på väggarna. 

Dekorationer i klassrummet ansågs som störmoment för de elever som befann sig i deras 

klass. Lärare 3 hade elevarbeten och dekorationer uppe på väggarna men gemensamt för 

de alla tre klassrummen var att det fanns väldigt få böcker tillgängliga för eleverna. 

Lärmiljön är något som visat sig ha en stor inverkan hos eleverna (Nyström, 2002). 

Elevernas uppbyggnad av läslusten gynnas av att få tillgång till böcker av olika genrer 

och nivåer (Lookwood, 2012). Det i sin tur gör att eleverna gynnas av att få se böcker i 

den naturliga lärmiljön. Genom att eleverna till största del fick utforska böcker vid 

bibliotekstid gav inte eleverna möjlighet att spontant intressera sig för nya sorts böcker 

och genrer. Det gör att det skapar en påtvingad aktivitet och eleverna har svårare för att 

hitta en bok som de intresserar sig för. Cremin et al. (2009) beskriver vikten av att lärare 

är insatta i den litteratur som är aktuell bland elever idag. Det är en fördel om läraren är 

insatt i den litteratur som finns tillgänglig för eleverna och det gör att lärare kan välja 

böcker som intresserar eleverna. 

 

De lärare som deltog i undersökningen hade olika kunskaper i den litteratur som är 

tillgänglig för eleverna. En av lärarna kände sig väldigt uppdaterad medan en av lärarna 

kände sig mer osäker. Det visade sig genom att de gemensamt berättade att det var svårt att 

ta fram böcker som passade eleverna. Återigen lade de stor vikt vid samarbetet med 

biblioteket som stöttade lärarna och kunde visa ny litteratur som kunde vara intressant för 

eleverna. Lärare 2 saknade ett samarbete med bibliotekarien eftersom det inte var lika 

påtagligt som på de andra två skolorna.  
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4.3.4 Motivation 

Brandt et al. (2021) beskriver sju olika principer för motivation (se avsnitt 2.2.2) den 

sjunde av dessa principer beskriver att eleverna kan motiveras till att läsa när de vet att de 

får en belöning när de uppnått ett mål som klassen satt upp. I intervjun fick lärarna svara 

på om vad de ansåg kring att arbeta mot belöning. Alla tre lärare var eniga om att det är 

ett arbetssätt som de anser inte gynnar eleverna och deras utveckling. Lärare två beskrev 

det som att ge mutor till eleverna kunde det leda till att eleverna vill ha belöning i allt 

arbete de gör. Lärare tre beskrev det som att belöning tar bort vikten av arbetet de gör och 

att fokuset hamnar på belöningen i stället. Det var även något som lärare ett nämnde då 

hen beskrev att det är viktigare att eleverna ska förstå syftet med arbetet de gör och de ska 

läsa för sin egen skull. De svaren blir intressanta eftersom det går emot det som Brandt et 

al. (2021) beskriver i sin forskning. De beskriver att belöning kan ha en positiv inverkan 

på elevernas attityd och att de kommer vilja fortsätta arbeta mot nästa mål.  

 

4.3.5 Resultat utifrån teoretisk utgångspunkt  

Utifrån det resultat som framkommit ur studien syns den sociokulturella teorin tydligt. 

Eleverna fick arbeta i läspar som visar på att de lär sig tillsammans. Säljö (2017) 

beskriver att den språkliga kommunikationen formar människan till tänkande individer. 

Får eleverna då möjlighet att samarbeta och läsa tillsammans ökar deras tankeförmåga när 

de ska samtala kring en text. Under intervju med lärare 1 nämnde hen att arbeta utifrån 

den nivå som eleverna befinner sig på. Det kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen (se avsnitt 2.3.2). Den proximala utvecklingszonen innebär den zon där 

eleverna har störst möjlighet till utveckling om de får rätt stöd. Det gör att det är viktigt 

att eleven får utmaningar utifrån sin nuvarande kunskapsnivå och som denne kan klara av 

(Hwang & Nilsson, 2019). Läraren på skola 1 beskrev att det är viktigt att ge eleverna rätt 

strategier för att hela tiden utmana deras utveckling.  

 

Bernstein beskrev i sin teori att lärande sker mellan individer (se avsnitt 2.3.4). I 

intervjuerna beskrev lärarna att de hela tiden bör utmana eleverna. Detta gör att lärarna 

måste kontinuerligt följa elevernas läsutveckling men även deras intresse för läsningen. 

För att eleverna ska utveckla en läslust har lärarna enats om att de behöver läsa om något 

som intresserar eleverna. För att hitta det intresset behöver läraren vara engagerad i sina 
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elever och på så sätt skapas ett lärande tillsammans med läraren. Undersökningen gav 

även bevis för att lärande kan ske mellan elever och ett kunskapsutbyte uppstår. Under 

observationen på den tredje skolan fick eleverna arbeta i läspar. Det kan skapa ett intresse 

hos eleverna som bidrar till att en lust skapas. Lärare tre beskrev att elever i hens klass får 

läsa texter för klassen och eleverna anser det spännande och roligt. Det inspirerar andra 

elever till att göra samma sak. Eleverna har olika intressen och läser olika böcker och 

genom att de får läsa tillsammans kan eleverna inspireras till att läsa nya genrer och på så 

sätt även utveckla läslusten. Det bidrar till att lärandet inte bara sker mellan lärare och 

elev utan sker mellan elever också (Säljö, 2017).  

 

5. Diskussion och slutsats  

5.1 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras det resultat som framkommit i undersökningen. Resultatet 

diskuteras utifrån de forskningsfrågor som ställdes i början av den empiriska 

undersökningen.  

De frågor som vår undersökning utgått ifrån är 

Hur arbetar lärare för att väcka läslust hos eleverna? 

Vilken kunskap har lärare sen innan om läslust och dess inverkan på eleverna? 

Vilka didaktiska val som läraren gör i klassrumsmiljön för att gynna elevernas läslust? 

 

Det som synliggörs utifrån undersökningen är att läslust är ett ämne som gärna arbetas med 

i bakgrunden. Ingen av de skolor som observerades visade på ett tydligt sätt att läslusten 

var något som de arbetade med. I intervjun blev det tydligare att lärarna hade en tanke kring 

läslusten i deras arbete men det framkom inte tydligt i det dagliga arbetet. En av lärarna var 

ärlig och sa att hen inte ansåg att hen aktivt arbetade med läslusten. Lärarna hade dock olika 

metoder som gjorde att de arbetade med elevernas läslust även om det inte var tydligt till 

eleverna. Lärarna försökte välja böcker som var utifrån elevernas intresse. Det gjorde dem 

både till högläsning och att eleverna skulle få välja sin bänkbok utifrån deras egen nivå och 

intresse. Det hade gynnats om lärarna var insatta i den litteratur som finns tillgänglig för 
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eleverna och att litteraturen hade funnits tillgänglig för eleverna i klassrummet. Det gör att 

de hade kunnat fånga eleverna i stunden och att elever spontant haft möjlighet att undersöka 

böcker i olika genrer. Samarbetet med biblioteket var något som gynnat eleverna i deras 

läslust. Lärarna ansåg att biblioteket var en stor tillgång till att eleverna ska få möjlighet att 

utforska olika böcker och genrer. Det negativa med att förlita sig på biblioteket är att 

eleverna blir begränsade till den specifika tid som biblioteket är inplanerad i schemat. 

Skolorna beskrev att de hade biblioteket lättillgängligt dock var det under en specifik tid de 

skulle vara där eller så fanns bibliotekarien på plats enbart vid vissa tillfällen. Det gör att 

utforskandet inte blir spontant utan påtvingat vid en viss tidpunkt.  

 

En metod som lyftes under undersökningen var arbetet med digitala hjälpmedel. De lärare 

som deltog beskrev att de använde sig av olika program som möjliggör att eleverna kan 

lyssna på ljudbok. Två av lärarna använde programmet Polylino. Det är något som 

undersökningen visar har en positiv inverkan för elevernas läslust när de får ta del av böcker 

på olika sätt som motiverar eleverna till att läsa.  

 

Lärarnas kunskap kring läslust framkom mest under intervjun. Lärarna beskrev att de fick 

kunskap om läslust främst från deras lärarutbildning och genom deras arbete som lärare. 

Lärare 1 beskrev att hen fått mycket information kring läslust genom sociala medier där 

andra lärare har publicerat inlägg om läslust. De beskrev att om eleverna hittar en intressant 

bok ökar deras läslust och eleverna kan bli helt försjunkna i sin bok och de påverkas inte 

av det som händer runt omkring. Eleverna upplever ett flow i läsningen. Flow innebär att 

eleverna kan känna att de går in i en fantasivärld och att tid och rum stannar vilket 

(Lockwood 2012) beskriver är en viktig del i arbetet med läslust.  

 

En annan metod som diskuterades i intervjunerna var att läsa mot belöning och det visade 

sig vara en känslig metod att använda. Det är viktigt att det inte ses som en muta utan i 

stället blir ett mål som de ska uppnå. Under arbetet mot det uppsatta målet är det viktigt 

att fortsätta visa eleverna vikten av arbetet de gör och att de förstår syftet bakom 

uppgifterna.  
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Lärare 2 önskade möjligheter för eleverna att kunna få sitta på olika platser på ett bekvämt 

sätt. Hen beskrev att på den skolan hen arbetar får eleverna läsa vid sina bänkar. Hen 

önskade möjligheter till mjukare miljöer för eleverna att sitta på. Hen gav exempel på 

saccosäckar, matta och mjuka kuddar som kan bidra till en ökad motivation för läsningen. 

Lockwood (2012) beskriver att miljön som eleverna läser i kan påverka deras motivation. 

Ges eleverna möjlighet att sitta i en miljö som känns bekväm blir det lättare för eleverna 

att motiveras till att läsa och med hjälp av exempelvis en kudde kan det underlätta för 

eleverna och bidra till en miljö som är inbjudande för läsning.  

 

Två av de skolor som besöktes hade väldigt begränsat med dekoration på väggarna. Lärarna 

beskrev deras val att de har elever som stör sig av för mycket intryck. Det är viktigt att utgå 

från elevernas förutsättningar och det gör att det finns en legitim anledning till deras val. 

Den andra skolan hade mycket elevarbeten på väggarna dock var det inte många böcker 

tillgängligt för eleverna. I forskningsbakgrunden har det visat att böcker som är tillgängliga 

för eleverna har en positiv inverkan på arbetet med elevernas läslust.  

 

5.2 Slutsatser  

I avsnittet framskrivs slutsatserna som den empiriska undersökningen visar.  

 

Genom den valda forskningen och i intervjuerna framkom det hur viktig högläsningen är i 

undervisningen. Det kopplas till Brant m.fl.l (2021) som beskriver att högläsningen kan 

inspirera eleverna att läsa och bidrar ett större engagemang (se avsnitt 2.2.1). Forskningen 

har visat att genom högläsning så kan flow upplevas hos de elever som har svårt för att 

finna ett flow i den enskilda läsningen (Wallace, 2021).  

 

Studien visar att det är gynnsamt att variera arbetet med läsningen. Det ökar elevernas 

motivation och genom det deras läslust. Det kan exempelvis vara genom att läsa 

tillsammans, boksamtal, läsa på olika platser och genom olika digitala hjälpmedel. Lärare 

1 och lärare 2 beskrev att de använde inläsningstjänsten Polylino. Det är ett program där 

eleverna kan lyssna på böckerna samtidigt som de läser boken. Lärarna beskrev att det var 

en gynnsam metod för att öka elevernas läslust.  
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Brant m.fl (2021) tog upp att det är positivt att läsa mot belöning men vid intervjuerna var 

lärarna eniga att det är ett arbetssätt som de inte arbetar utifrån. Lärare 2 sa under 

intervjun att läsa mot belöning blir en form av att muta eleverna. En annan aspekt lärarna 

var eniga om var att samarbetet med biblioteket är en viktig del i arbetet med läslust. De 

beskrev att bibliotekarien kunde hjälpa eleverna ta fram böcker på elevernas nivå och 

utifrån deras intresse.  

 

6. Sammanfattning 
I det här avsnittet sammanfattas det resultat som framkommit i den empiriska studien.  

Den empiriska undersökningen som genomförts har utifrån observationer och intervjuer 

visat olika arbetssätt som lärare använder för att väcka och bibehålla läslusten hos elever. 

Undersökningen gjordes på tre olika kommunala skolor i södra Sverige. Undersökningen 

visade att högläsning är en positiv metod för att utveckla ett engagemang hos eleverna 

och det bidrar sedan till en utveckling av läslust hos eleverna. En av klasserna som 

besöktes hade paus i högläsningen. Läraren i den klassen beskrev att eleverna efterfrågade 

högläsningen. Kontinuerlig högläsning har visat sig vara en positiv metod i arbetet med 

elevernas läslust. Den teoretiska utgångspunkten som genomsyrade hela arbetet var den 

sociokulturella teorin. Det kunde ses i elevernas arbetssätt där de fick arbeta tillsammans 

och lära av varandra. En av lärarna beskrev under intervjun att det är viktigt att arbeta 

utifrån den nivå eleven befinner sig på. Det kan i sin tur hänvisas till den proximala 

utvecklingzon och innefattar den zon eleven utvecklas mest i (se avsnitt 2.3.2).  

 

Alla lärare som intervjuades beskrev att det är viktigt att läsningen sker utifrån elevernas 

intresse.  Det skapas ett engagemang och intresse hos eleverna när de får välja böcker 

själva och det bidrar till att eleverna blir nyfikna på bokens innehåll. I samband med 

diskussionen om elevens intresse upplyste lärarna vikten av ett gynnsamt samarbete med 

biblioteket. Lärarna som deltog i intervjun beskrev att bibliotekarien stöttade dem att hitta 

nya intressanta böcker som är anpassade till elevernas läsnivå. Det gör i sin tur att det 

hade varit intressant att forska vidare om bibliotekets inverkan på elevens läsutveckling 

och utvecklingen av läslust.  
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Den empiriska undersökningen visade att digitala hjälpmedel anses stärka eleverna i deras 

utveckling av läslust. Eleverna fick möjlighet att lyssna på böcker genom ett program som 

heter Polylino. Det är ett program där elever kan lyssna på böcker och följa med i texten. 

Det skapar en variationsmöjlighet för eleverna vilket visat sig ha en positiv inverkan på 

elevernas utveckling av läslust.  

 

Litteraturen som använts i forskningsbakgrunden har visat sig vara aktuell för den 

empiriska undersökningen och forskningsfrågorna. Den utvalda litteraturen har utgått och 

belyst flera viktiga områden och begrepp inom läslust exempelvis högläsning, böcker, 

motivation och lärmiljön. Litteraturen har kopplats till lärarnas svar i intervjun och kunnat 

bekräftat men också visat på skillnader. En skillnad som uppstod var att lärarna inte 

uppskattade att arbeta utifrån belöning vilket Brant et al. (2021) beskrev var en gynnsam 

metod. En annan skillnad som skilde sig mellan litteraturen och den empiriska 

undersökningen var den kontinuerliga läsningen. Lärarna hade inte högläsningen 

kontinuerlig i schemat utan det kunde ske på förmiddagen eller på eftermiddagen. Brant 

et al (2021) förklarade i sin artikel att kontinuerlig högläsning gör att eleverna kan sätta 

sig in i bokens handling.  

 

Det har varit ett givande arbete som hjälpt oss i vårt framtida yrke. Det har stärkt oss i 

arbetet med läslust eftersom det är en betydelsefull del av arbetet med elever. Det som har 

upptäckts i studien är att om eleverna inte har lusten att läsa så ökar möjligheten att det 

kan påverka de andra ämnena. Läslust är därför viktigt att fortsätta forska om vilket även 

de deltagande lärarna förklarade i intervjuerna.  
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Observation kring läslust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervju med lärare kopplat till examensarbete 

Lärarens integration med 

elever  

Lärare Skolmiljö/klassrumsmiljö  
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1. Vad tänker du när du hör begreppet läslust? - var deras kunskap kommer ifrån? 

 

2. Hur tänker du att läslusten kan kopplas till elevernas utveckling av läsförmågan?  

 

3. Anser du att läslust och motivation kan kopplas till varandra? I så fall på vilket 

sätt? 

 

4. Har du upplevt förändringar i elevernas attityd till läsning under elevernas 

läsutveckling? 

 

5. Arbetar du aktivt med elevernas läslust? Isåfall hur?  

 

6. Arbetar du med högläsning i din klass? Isåfall när läser du högt? Har du en 

bestämd tid för högläsning i schemat?  

 

7. Hur tänker du att högläsning påverkar elevernas läslust? 

 

8. Hur tänker du vid valet av högläsningsbok? Hur tänker du att det påverkar 

elevernas läslust? 

 

9. Anser du att ditt kroppsspråk har en inverkan vid högläsning? Isåfall på vilket 

sätt? 

 

10. Arbetar du med att eleverna ska få böcker anpassade till deras nivå? Hur arbetar 

du med att anpassa böcker till elevernas nivå? 

  

11. Vad anser du att arbeta med belöning för läsning bidrar till? Har du arbetat med 

det och på vilket sätt? 

 

12. Anser du att klassrumsmiljön har en påverkan på elevernas utveckling av läslust? 

På vilket sätt? 

 

13. Vilka val gör du kring klassrumsmiljön för att bidra till en positiv utveckling av 

elevernas läslust? 

 

14. Har du böcker tillgängligt för eleverna att läsa och titta på? Isåfall har du olika 

genrer och nivåer på böckerna?  

 

 

15. Hur ser ditt engagemang ut till läsning och böcker? Känner du att ditt 

intresse/ointresse för böcker påverkar eleverna och deras läsning?  

 



 

 45 (59) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

16. Arbetar du med boksamtal med eleverna och i så fall på vilket sätt? 

 

17. Vad tänker du kring begreppet flow (i läsning)? Vet du vad begreppet innebär? Är 

det något du upplevt hos eleverna och på vilket sätt? Är det något som gynnat 

eleverna i deras läsning? Är det något du kan uppleva hos eleverna när de väl 

kommer till just det stadiet och att du kanske upplever det? Tror du det gynnar 

eleverna i deras läsning när de nått det här stadiet, att det påverkar läsningen? När 

de når det här flytet tror du det påverkar deras förmåga att sätta sig in i texten och 

kanske se det mer i huvudet? 

 

18. Ges det möjligheter för eleverna att arbeta med läsning på olika sätt? (till 

exempelvis digitalt, ljudbok) 

 

19. Är du insatt i dagens barnböcker?  

 

20. Läser du i klassrummet? Om du gör det känner du att det påverkat eleverna något 

att du själv sitter och läser framför dem? 

 

21. Anser du att läslust är ett begrepp som behöver forskas mer om? Motivera gärna 

varför/varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3  

Sammanställning av transkribering  
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Alicia: Då är första frågan vad du tänker när du hör begreppet läslust? 

 

Lärare 1: mm eh det första som jag relaterar till är att det ska vara roligt, det ska vara 

lustfyllt, det ska finnas texter som skapar intressen.  

 

Lärare 2: eh då… läslust amen då tänker jag att att man ser fram emot att läsa att man 

tycker det är roligt och givande 

 

Alicia: Vad har du hört begreppet är det bara från yrket eller utifrån också? 

 

Lärare 2: nej det är nog främst när jag började läsa till lärare, jag har nog aldrig hört det 

innan 

 

Lärare 3: Från grund och botten så eftersom jag jobbat på förskolan så har det börjat där 

just hur viktigt läslusten är, sen via biblioteket och även asså under när man studerat allt 

från man läste till förskolan och man studerat vidare hur viktigt det är och just att det ska 

vara lust tycker man ju att det allra viktigaste är eftersom det genomsyrar alla ämnen, det 

är ju så 

 

Ellen: Hur tänker du att läslusten kan kopplas till elevernas utveckling av 

läsförmågan? 

 

Lärare 1: Det är avgörande som jag sa innan valet av texter hur man bearbetar texter och 

vad man ger eleverna för strategier för att kunna lyckas och dom här strategierna är eh 

avgörande för att känner du att du har lyckats ett steg med någonting då skapas lusten. 

 

Lärare 2: Ja asså för det första måste man ju eh asså hitta en bra bok och vara intresserad 

av att läsa för annars kan du inte utveckla din läsförmåga som jag har några elever som 

har det tufft med läsningen och dom har svårt att hitta böcker som eh som är på rätt nivå 

och dom gör ju oftast inte det heller och då stannar det och då får dom ingen läslust för att 

dom har fel böcker helt enkelt så dom sitter oftast och tragglar på samma sida och sen går 

dom och byter bok 

 

Lärare 3: Jag tänker ju så här finns läslusten så blir allt betydligt mycket enklare asså är 

det såhär att de tycker att det är tråkigt att läsa så tappar du ju dom som jag sa innan i alla 

ämnen det är det som blir så synd att man verkligen vill och att det är viktigt att fånga 

deras intresse i det som vi pratat om innan lite att man bygger vidare på intresset för då 

blir det oftast roligare att läsa också och även när vi går till biblioteket att bibliotekarien 

hjälper till för hon vet ju lite vad de tycker är roligt och är intresserade av så det blir något 

de tycker om  

 

Alicia: anser du att läslust och motivation kan kopplas till varandra? i så fall på 

vilket sätt? 

 

Lärare 1: Ja 

Alicia: och i så fall på vilket sätt? 

Lärare 1: ja eh och det jobbar vi väldigt tydligt med i vår klass eh och det handlar också 

återigen hur du visar en ny text hur du går igenom och att du är tydlig med vad eleven ska 
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träna på och varför eh och att man har i lärmiljön också asså det är inte bara materialet 

utan det är ju ditt förhållningssätt som lärare som också skapar eh motivation. 

 

Lärare 2: Ja men det är lite som jag sa innan om du har eh hittar en bok som du är 

intresserad av asså om du nu är intresserad av fantasy filmer till exempel då kan du om du 

hittar en bok då vill du kanske läsa den och då vill du lära dig att läsa för att kunna läsa 

den boken så att det tror jag hänger ganska mycket ihop faktiskt  

 

Lärare 3: absolut har du ingen läslust så tappar du motivationen är jag ganska övertygad 

om 

 

Ellen: Har du upplevt förändringar i elevernas attityd till läsning under elevernas 

läsutveckling? 

 

Lärare 1: Många gånger många gånger eh och eh kan ju vara en elev som kanske precis 

har lärt sig vad bokstäverna heter nästa steg är hur låter dom nästa steg är hur låter två 

bokstäver tillsammans och eh där är det är ju en progression som man måste vara 

medveten som lärare att hela tiden kunna se formativt på eleven vad ska den i nästa steg 

sen finns det olika sätt att eh stimulera och träna detta eh vi har bland annat 

avkodningsläslistor dom har givit många resultat  

Lärare 1: mm i läsutvecklingen 

 

Lärare 2: Nu har jag ju bara haft dom här sen i i höstas så jag har lite svårt att svara på 

den frågan känner jag 

 

Lärare 3: ja både och när de utvecklat läsningen blir det ju roligare men man kan ju också 

se att när de är på väg att knäcka den här läskoden så tycker dom ju också att det är roligt 

så antingen om de knäckt det helt och bara wow det är jättekul att läsa eller när de ser 

själva att det går framåt så absolut 

 

Alicia: arbetar du aktivt med elevernas läslust? och i så fall hur? 

 

Lärare 1: mm jo det gör vi ju eh eh vi har ju också i det området hen arbetar i  har vi ju eh 

framgångsrik undervisning ett projekt som alla skolor är involverade i och vår hur vi 

involverar oss här på denna skolan är ju med läsförståelsen så därför har vi ju extra tyngd 

på läsning och läsförmåga eh och alla delar på många olika sätt och där ser ju jag en 

utveckling som nu i åk 3 har gått väldigt snabbt för de flesta eleverna 

 

Lärare 2: nej aktivt kan jag vara ärligt att säga att jag inte jobbar med elevernas läslust 

utan det är mer att vi har eh vid flertalet svenska lektioner så brukar vi lägga in eh tio 

minuters minst tio minuters tyst läsning för att det ska bli något läst överhuvudtaget eh 

men jag kan inte säga att jag jobbar aktivt för läslustens skull. Där hade jag önskat att 

man hade en aktiv eh bibliotekarie som kunde motivera och ta fram böcker på rätt nivå  

 

Lärare 3: vi jobbar ju, vad ska man säga, asså mycket med datorer också för vi ser att en 

del har svårt med det här med att läsa och då har vi något som heter polylino det hette 

polyglutt innan och då vill vi att de lyssnar fast då ska de ju ändå följa med, asså det är 

gulmarkerat  vad det är dom läser så de hänger med i texten i alla fall, så jag tror det är 

viktigt att hitta olika sätt att komma igång med läsningen att många är lite mer 

avslappnade när de får lyssna samtidigt men ändå hänga med i texten och sen att man 
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varierar lite hur vi läser tyst för sig själva, tillsammans med en kompis eller för hela 

klassen, det beror lite på vad man är bekväm med 

 

Ellen: Arbetar du med högläsning i din klass? i så fall när brukar du läsa högt? Har 

du en bestämd tid för högläsning i schemat?  

 

Lärare 1: mm vi har ju vår högläsningsbok som vi läser tre gånger i veckan eh och det är 

tio minuter innan skoltiden är slut sen har dem också en lästräningsläxa och eh och det det 

är ju i en kapitelbok och det kapitlet läser jag alltid högt för dem och det är ju en gång i 

veckan med bildstöd till förklaringar till ord och begrepp eh så det ligger ju systematiskt 

hela tiden. 

 

Lärare 2: Ingen bestämd tid men vi läser varje dag i en högläsningsbok och vi pratar ofta 

eller ja jag brukar ofta fråga vad läste vi igår? för jag kopplar det till hörförståelse och att 

man är aktiv i berättelsen och förstår vad vi läser så aa 

 

Lärare 3: innan hade vi det för då läste vi alla dom här musse och helium böckerna och då 

läste vi alltid vid fruktstunden så att då blev det allt från tio minuter till 20 minuter eller 

ibland ännu längre, det var lite vad dom ville, men nu har det varit en liten paus , men nu 

frågar de om det igen så nu har jag tillsammans med bibliotekarien letat upp så vi ska läsa 

en berättelse varje advent eller asså varje första, andra, tredje december, alltså varje lucka 

så det är en liten saga till varje så det har vi lånat in för många av dem tycker det är en 

mysig stund, asså vi släcker ner lite och vi läser och sen gäller det att hitta något som 

passar alla. 

 

Alicia: Hur tänker du att det påverkar elevernas läslust det här med högläsning? 

 

Lärare 1: väldigt mycket eh och där gäller det att välja en högläsningsbok som eh de 

flesta är intresserade av som vi nu har gjort nu så den här klassen var väldigt intresserade 

av titanic så nu har vi ju läser vi en skönlitterär bok om det och eh då har ju dom blivit 

sådär ivriga att få läsa om texten jag har högläst så då kan ju jag kopiera ett kapitel och så 

får då dom eleverna som vill läsa det själva en gång så har dom möjligheten att göra det  

 

Lärare 2: Jamen jag tänker väl att dom lyssnar på bok och en berättelse många blir väldigt 

engagerade i den här boken vi läser och kan komma med frågor så att man liksom 

försvinner in i den världen och att om man då kan överföra det till sin egen bok eh amen 

jag kan också försvinna in i min bok så jag tänker att det påverkar ganska mycket faktiskt 

 

Lärare 3: amen dels att de tycker det är spännande tror jag är jätteviktigt för många 

gånger har det blivit kan vi läsa mer, vad händer sen och sen många har lånat hem den här 

boken så de ligger steget före men de tycker fortfarande det är lika spännande så jag tror 

absolut att det är jätteviktigt  

 

 

 

 

 

Ellen: Hur tänker du vid valet av högläsningsbok? hur tänker du att det påverkar 

elevernas läslust? 
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Lärare 1: mm asså där eh handlar det ju också om att eh ge eleverna en bok på rätt nivå eh 

för vi har ju skolbibliotek men dom kan ju inte själva gå in där och bara välja en bok för 

det är ju inte alltid dom är eh medvetna om sin egen läsnivå så att inte boken blir varken 

för lätt eller för svår utan den ska ju ligga precis så att det utmanar  

alla: mm  

Lärare 1: där har vi ju hjälp av vår skolbibliotekarie som är väldigt eh eh engagerad i detta 

kring våra elever mm 

 

Lärare 2: eh nu gick jag ju på en bok som jag läste när jag var barn vilket är väldigt länge 

sen men jag tycker den är lika aktuell som handlar om utanförskap, komma från en annan 

kultur, fattigdom, att man inte har samma förutsättningar så den är ju högaktuell och vi 

pratar ganska mycket om sådana saker så att eh så valet betyder ganska mycket 

 

Lärare 3: jag tänker återigen att man kopplar det till intresse men sen så är det inte helt 

lätt för de är ju 16 stycken så det är olika intressen så klart men man försöker ändå hitta 

något som passar alla eller något vi jobbar med nu typ som nu när vi jobbade med klimat 

kompisar eller kan man läsa på olika språk också 

 

Alicia: Anser du att ditt kroppsspråk har en inverkan vid högläsning? i så fall på 

vilket sätt? 

 

Lärare 1: ja det har det ju eh det förstärker ju det som ja det det förstärker ju textens 

budskap eh jag kan också visa och förenkla vissa ord och begrepp som kan finnas i texten 

eh och det hjälper ju eh för eleverna blir det lättare att leva sig in i textens budskap. 

 

Lärare 2: åh jag är nog dålig på att använda kroppsspråk och eh nu på sistone har jag suttit 

på bordet framför dem och har läst men jag brukar alltid titta upp så att jag möter 

elevernas blickar så jag inte bara är liksom försjunken i min egen läsning och eh jag 

tänker att det bidrar ändå till att dom blir aktiva för de vet att jag interagerar med dem 

genom att titta lite och nickar lite eller aa så det spelar nog ganska stor roll 

 

Lärare 3: det tror jag för jag tror att det blir mer inlevelse i det när man liksom använder 

sig både med rösten och med kroppen, det tror jag absolut jag har tänkt på det själv, för 

jag har bett att de observerar mig hur jag gör det när jag läser, jag går gärna runt så jag 

kommer nära eleverna, inte bara sitter stilla, jag går runt och nära dom och försöker 

liksom visar bilder för jag tror det är viktigt  

 

 

 

 

 

 

 

Ellen: Arbetar du med att eleverna ska få böcker anpassade till deras nivå? Hur 

arbetar du med att anpassa böcker till elevernas nivå? 

 

Lärare 1: ja och det får jag ju också göra systematiskt för ser jag utveckling hos som man 

gör hos eleverna då måste man hela tiden dokumentera deras utveckling så att man inte 
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kör samma nivå för länge för då stagnerar deras läshastighet eller läslust eller 

avkodningsförmåga eh utan det måste man dokumentera systematiskt som lärare så att 

man eh har koll på hela tiden måste du ha koll på nästa steg för varje elev 

 

Lärare 2: eh nej det gör jag inte jag försöker ju vi har ju bibliotekstid någon gång i veckan 

när bibliotekarien ska vara här eller en någon gång i månaden har vår klass en 

bibliotekstid tillsammans med bibliotekarien och hon är ny här och är nästan alltid sjuk eh 

så att eh det är svårt för mig att hitta böcker jag vet inte riktigt och dom vet inte vad dom 

vill läsa heller så där hade man behövt en mer engagerad bibliotekarie för dom kan liksom 

detta betydligt bättre 

Lärare 2: förutom att jag försöker att de inte asså de ska ta kapitelböcker och inte med för 

mycket… en del är ju goda läsare men en del… så att på så sätt försöker jag styra 

 

Lärare 3: dels så kollar man ju av, jag tycker det är jättebra sen när de läser i läspar att 

man får gå runt och lyssna på dom och se vad de behärskar att läsa och sen att man har ett 

gott samarbete med biblioteket för hon har väldigt bra koll på vad de har för intressen och 

lite hur de ligger till i läsningen vi brukar ju ändå prata att den här behöver lite enklare 

eller så anpassar hon, hon är jätteduktig på det och det är väldigt tacksamt att få den 

hjälpen också sen kollar man av med hemmet vad de anser också dom får gärna under 

utvecklingssamtal eller under tiden koppla tillbaka  hur det går med exempelvis läsläxan 

hemma och så 

 

Alicia: vi har ju sett lite det här med att läsa mot belöning ett sånt arbetssätt och vad 

anser du om att arbeta med det och har du gjort det på något sätt? 

 

Lärare 1: eh nej det har jag inte gjort eh det ligger inte för mig att ha det lärsättet utan att 

jag eh skapar hellre asså en lärmiljö där man tillsammans i klassen kan diskutera varför är 

det viktigt varför ska jag göra det eh är det för min egen skull eller är det för lärarens skull 

vi är väldigt tydliga med att det här ska du göra för din skull eh och varför ska du det så 

man gör eleverna medvetna om sitt eget lärande eh så där är jag motståndare till det du 

nämnde nu 

 

Lärare 2: eh nej men jag vet att den förra läraren gjorde det asså de hade ofta eller asså 

vid loven läsbingo på loven och sen så gav hon eleverna någonting efteråt som hon hade 

köpt men jag är lite emot det för jag tycker inte att det är min uppgift att muta eleverna till 

läslust för att det är liksom jag tänker att snart hamnar jag där att jag ska muta för att de 

ska räkna matte eh att jag ska muta jag tycker den idéen eh nej  

 

Lärare 3: Jag är inget stort fan av belöningssystem men jag vet att det finns och har 

funnits men jag vill absolut inte använda mig av det jag kan gärna ge mer positiv 

feedback till dom eller få någon liten guldstjärna i kanten sådär men inte så här gör du det 

här får du det här osv, för det anser jag är ganska knepigt det känns som jag dödar det vi 

gör, att jag belönar med något annat istället liksom så nej jag är inget fan av det men det 

finns säkert något positivt med det, jag vet inte 

 

Ellen: Anser du att klassrumsmiljön har en påverkan på elevernas utveckling av 

läslust? och på vilket sätt? 

 

Lärare 1: Ja det har det 

Ellen: på vilket sätt? 
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Lärare 1: det har det ju eh dels så ska man alltid tänka på att man får inte ha det för rörigt 

i klassrummet utan det du ska ha framme är det du ska arbeta med det vi har som mål det 

kan vara mål denna veckan det kan vara mål i temat eller det kan vara lektionens mål och 

så så att du inte har för många saker framme för det kan vara störmoment för att fokusera 

på det du ska eh som nu så såg ni att vi hade läsfixarna fokus på läsfixarna och då är det 

de vi har framme och sen då den texten som man ska arbeta med så man inte sätter upp 

för många saker  

 

Läraren 2: aa absolut eh jag skulle själv aldrig sätta mig vid en bänk på en hård trästol och 

ta fram en bok och läsa eh så man hade önskat det liksom fanns eh lite saccosäckar eller 

amen lite mer mysigare, mjukare miljöer där man kanske kan ha en läs… golvlampa tona 

ner lite det så det blir lite trevligare helt enkelt 

 

Lärare 3: absolut men om ni tittar in i mitt klassrum så är det ganska kalt på grund av att 

det  är elever som störs av att det är för mycket intryck runt omkring så därför har vi 

skalat av det, hellre att vi plockar fram det om vi har en lässtund, att vi plockar fram lite 

rekvisita just då eller klär väggarna med något eller upp med någon bild men då är det just 

i den stunden för när de ska jobba med något annat så störs de väldigt mycket  av det, jag 

tror det är bra med miljön runtomkring men man får tänka på de som har väldigt svårt 

med intryck runt omkring 

 

Alicia: Vilka val gör du kring klassrumsmiljön för att bidra till en positiv utveckling 

av elevernas läslust? 

 

Lärare 1: mm mm 

Alicia: är det något mer du vill lägga till?  

Lärare 1: eh nej jag vet ju när vi jobbar med lästräningsläxan och så då har vi ju 

läsförståelsefrågorna uppe då har vi det ju den veckan dels så skriver de svar på frågorna i 

sitt skrivhäfte men ändå att man kan behålla frågorna uppe denna veckan för det är alltid 

några elever som aha under veckan som kommer på mer och då vet ju dom också att 

frågorna sitter där den veckan för att jag ska kunna fundera vidare till exempel vid 

startuppgiftstid eller avslutningstid som vi har då i vår klass eh när det finns utrymme för 

det 

 

Lärare 2: eh ja dom sitter vid sina bänkar så att jag gör inga val… jag har försökt någon 

gång att några som jag vet kan hantera det får sätta sig i grupprummet för där har vi två 

soffor men det är ytterst få som klarar av att sitta i ett grupprum utan att det blir stim och 

stoj i stället så att eh dom sitter vid sina bänkar  

 

Lärare 3: Men återigen där jag gärna under stunden plockar fram att man ställer fram 

olika böcker, lite olika val eller att man gör lite små grupper vad som finns man kan jobba 

med och välja böcker, likadant på bibblan gör dem ju så hon kan ju lägga fram lite olika 

högar där här är väldigt spännande och det här är… men man får återigen tänka på de 

elever som blir lite störda av det 

Ellen: Har du böcker tillgängligt för eleverna att läsa och titta på? i så fall har du 

olika genrer och nivåer på böckerna? 

 

Lärare 1: vi har en sån låda i klassrummet där jag och min eh kollega byter ut efter hand 

eh och sen har vi ju skolbiblioteket det är eh nästan precis utanför vårt klassrum så vi har 

den tillgängligheten så i undervisningen så kan vi ju be till exempel fem elever gå in i 
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skolbiblioteket eh och välja då utifrån vilken genre man ska eh textbearbeta i då eh men 

som jag sa innan vill vi inte ha framme för många grejer eh för det kan eller det vet jag av 

erfarenhet att det är störmoment utan det vi ska arbeta med fokus på det och det ska bli 

riktigt bra mm 

 

Lärare 2: eh nej de har ju biblioteket är ju bara en halv trappa upp och dom kan ju snabbt 

gå dit men svårigheten är ju det att det är ju jättesvårt för dom att hitta, det står ju 

åldersanpassat men det säger ju inte så mycket om ens barns eh läsnivå egentligen  

 

Lärare 3: det har vi, det är likadant där att man plockar in lite böcker, vi har som torsdagar 

har vi heldag svenska och då har vi samarbete med biblioteket också så då kan man 

plocka in lättlästa böcker, bildböcker, lite mer avancerat med text och det kan vara lite 

klurigt när man låter man dom välja fritt för det är inte dem som behärskar läsningen som 

väljer de svåra böckerna så man får guida dom lite i det men man får ju inte döda deras 

motivation heller liksom 

 

Alicia: Hur ser ditt engagemang ut till läsning och böcker? Känner du att ditt 

intresse/ointresse för böcker påverkar eleverna och deras läsning?  

 

Lärare 1: mm det är jätteviktigt som till exempel när dom sitter dom får ju också i 

undervisningen lästräna sin läsläxa det gör man inte bara hemma utan det är eh en del 

tillfällen här i undervisningstiden när dom läser antingen läser dom enskilt eller i läspar 

men när de läser enskilt då läser jag också  

Alicia och Ellen: mm 

Lärare 1: då sätter jag mig ner och eh läser igenom det behöver inte vara samma bok eller 

så utan det är den boken som då passar min nivå utan det jag behöver träna som lärare eh 

när de läser i läspar är jag ju engagerad i att gå runt och lyssna på dom för att jag ska höra 

deras utveckling eh läshastighet och avkodningsförmåga eh läsa med inlevelse också och 

då väljer då kan jag inte höra på alla samtidigt utan då väljer jag i den här lektionen ska 

jag lyssna på de här fem och nästa lektion är det dom fem 

 

Lärare 2: eh åh vad svårt att svara på asså vi… asså det är klart man kunde jobbat mycket 

mer aktivt med läsning och presentera böcker och prata om bokomslag eller ja det gör vi 

ju varje gång vi tar en ny bok men men eh asså det är lite så att det hamnar lite i 

bakvattnet efter som nu är det så mycket fokus på de nationella proven att de ska träna 

läsförståelse med frågor efter så det är mycket såna eh… mycket sånt det som läggs tid på 

att de ska kunna skriva texter som eh just… så läsningen hamnar lite i bakvattnet asså 

böcker på det viset 

 

Lärare 3: hade jag haft ett ointresse så tror jag det hade det påverkat dom, för det lyser 

igenom, man märker ju när man kommer återigen till biblioteket och hon brinner för det 

hon gör så smittar det av på barnen för det blir en helt annan lässtund och lyssna och att 

hon kommer med förslag, jag tror det är jätteviktigt jag har nog ganska positiv bild av av 

att läsa böcker för jag tycker det är jättekul själv både för mig själv och för barnen såklart  

 

Ellen: Arbetar du med boksamtal med eleverna och i så fall på vilket sätt? 

 

Lärare 1: Ja det gör vi ju ofta vi pratar om lästräningsläxan och ibland så när jag ska läsa 

kapitlet innan så då läser jag ett stycke sen har vi då samtal om stycket. Vad berättar 
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texten för oss vad är det viktigaste ordet i denna meningen och så bearbetar vi texten så så 

det tar lång tid men det är viktigt att ha boksamtal  

 

Lärare 2: Ja men det gör jag, vi pratar alltid om boken vi läser och vad vi har läst och 

lyfter ord om jag om det är något ord som jag tänker det här är ett gammalt ord det vet de 

inte vad det är eller att om det är något de inte vet brukar de fråga, ibland blir det 

jätteroliga diskussioner och ibland är det bara aha är de det, aa då vet vi det men det gör 

vi, jag tycker det blir mycket mer roligt för en annan att läsa med när man känner att de är 

med i det vi läser 

 

Lärare 3: Vi har jobbat lite olika dels när vi har haft högläsning så har vi haft samtal kring 

det vi läst då och sen har vi även gjort när de läst själva att de kan få skriva om vad de läst 

och kanske berätta för kompisarna att den här har jag läst och jag tycker den var, asså 

man får självklart säga att den var dålig också för den är en recension om vad jag tycker 

och det tycker jag är jätteviktigt och man ser att de lyssna på varandra om någon tycker 

den var jättespännande så är det ett par stycken som också vill låna just den 

 

Alicia: Vad tänker du kring begreppet flow i läsningen? Är det något begrepp du 

hört eller vet vad det innebär? Är det något du upplevt hos eleverna och i så fall på 

vilket sätt?  

 

Lärare 1: då menar du flow i att i läsningen? 

Alicia: mm 

Lärare 1: eh man ska ju liksom eh det ska vara naturligt det här med att läsa ska vara ska 

bli som en naturlig eh förmåga en naturlig del i i ditt liv det handlar inte bara om att du 

ska läsa när du är i skolan du ska kunna läsa vart du än befinner dig hemma, affären, eh 

du är ute och går på stan, du är på studiebesök, du är på vårdcentralen, tandläkaren du ska 

liksom komma in i hur ska jag uttrycka mig i den magi känslan som det innebär att kunna 

läsa vart du än är 

Alicia: mm 

Lärare 1: och det är ju en viktigt uppgift vi har som lärare i skolan att att förankra det på 

det sättet 

Ellen: är det något du kan uppleva hos eleverna när de väl kanske kommer till just det det 

stadiet och att du kanske upplever det? 

Lärare 1: mm då är ju dom ju medvetna om det och ganska så avslappnade 

Alicia och Ellen: mm 

Lärare 1: det är ju liksom ingen spänning i varje läsmoment som vi gör utan eh då kan 

man se avslappnade elever och då har det ju blivit mot det hållet att eh det här ingår det är 

naturligt för mig 

Ellen: tror du det gynnar då elever i deras läsning när de har just nått det här stadiet 

liksom att det påverkar läsningen? 

Lärare 1: det går på ett flyt om jag ska säga men så vi i skolan får ju aldrig sluta utmana 

dom asså för har du kommit till det då ska du sen ska du kunna beta av vilken text som 

helst eh och du ska kunna förstå alla skillnader på texter då kan man utmana så eh för det 

får vi aldrig sluta med för sen kommer det ju eh för allting samarbetar ju tala läsa skriva 

lyssna så du måste liksom förstå hur de här arbetar tillsammans eh så att utmana får vi 

aldrig sluta med  

Alicia: när de når det här flytet tror du det påverkar deras eh förmåga att sätta sig in i 

texten och kanske se det mer i huvudet och? 
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Lärare 1: ja det ser ju olika ut för eleverna att de gör på olika sätt men det blir inte den här 

eh eh alltså dom ju dom har ju mer kunskap som de kan luta sig tillbaka till och förmåga 

att bearbeta texter det är därför det är viktigt att vi på lågstadiet ger dem olika tekniker 

och strategier för att kunna komma dit eh men man kan ju gå mycket djupare i 

läsförståelsen eller när de ska skriva man kan ju eh enklare dom har ju de begreppen klara 

för sig med olika sorters texter och vet hur strukturen är uppbyggd för olika texter 

 

Lärare 2: ja men jag tänker att det är läsflyt du menar 

Alicia: det ingår lite i det här att man hamnar i en fantasivärld 

Lärare 2: fantasivärld ja, det är ju… många av mina elever har svårt för att koncentrera 

sig att liksom hålla fokus och har man då svårt att läsa eh du kommer aldrig in i det 

flowet, eh du hade behövt eh du hade behövt vara mycket mer aktiv dels i val av bok, val 

av miljö eh hjälpa till att prata om vad eleven läser för att lättare komma in i det här 

flowet.  

Alla: mm 

Alicia: eh men har du sett det hos några av dina elever? är det något som gynnat dom i 

deras läslust? 

Lärare 2: ja men en del elever är väldigt i sina böcker och sjunker in och aa kan… så det 

har jag absolut och många läser eller ja många.. men några läser ju hemma också och det 

är viktigt och det märker man ju vilka elever som gör det… ja 

Alicia: men är det något speciellt när dom kommer till det här stadiet att de kan uppleva.. 

något du kan se hos eleverna när de kommer till det här stadiet? 

Lärare 2: jamen ja vad ska man säga det man ser väl är att dom är… dom är verkligen 

försjunkna i sin bok och dom störs inte av eventuella ljud eller kompisar som är uppe och 

går eller så utan dom är inne i sin bok det kan man ju se 

Alicia: mm 

Lärare 2: mm absolut  

 

Lärare 3: flow är ju verkligen ett flyt för mig läsflowet liksom, att det flyter på och vi har 

pratat om dels när jag nyligen läste svenska och matte om flow att man ska ha ett flyt i 

det, det var så dom använde begreppet när vi läste, för det är viktigt med 

Alicia: för vi har ju läst det här med lite att man kommer in i en annan värld att det 

stannar tid och rum, har du märkt något sånt med dina elever? 

Lärare 3: alltså i så fall mest av dom som är så här vad ska man säga riktiga läsare de kan 

verkligen vara helt inne i en bok och nästan vara avskärmade, det spelar ingen roll hur 

stökigt det är runt omkring gsig för de är så inne i sin läsning och det är så härligt att se 

för då har de verkligen hittat rätt bok och att dom själva är trygga i sin läsning  

 

 

Ellen: ges det möjligheter att arbeta med läsning på olika sätt till exempel digitalt 

eller ljudbok för eleverna? 

 

Lärare 1: ja det har vi ju också vi har ju inläsningstjänst där man kan ladda böcker i sin 

bokhylla där och där de då kan lyssna digitalt på ljudböcker eh sen finns det ju vi har ju 

skolplus också där finns det också olika texter man kan läsa och bearbeta och lyssna till 

sen har vi test tester också digitalt via legilexi som är ett språkutvecklingsmaterial där vi 

kartlägger alla eleverna och följer upp dem systematiskt hela tiden och eh vi använder 

vendix material också eh eh finns både i svenska och matematik ju 
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Lärare 2: Ja en del har ju så de gärna lyssnar på det här polylino det programmet där… så 

det gör dom 

 

Lärare 3: vi använder ju som sagt polylino ganska så mycket men då varvar vi, de får 

aldrig bara använda det utan de ska läsa en vanlig bok också men sen har vi ju elever som 

det funkar väldigt mycket bättre för att lyssna men jag vill att de ska hänga med i texten, 

många lägger ner och bara vill lyssna men jag vill att de ska hänga med i texten ändå sen 

försöker vi ju att de kan lyssna på boken och läsa den, sen kan de ju också läsa boken på 

datorn men där tror jag knappt att jag fångat någon i det för vill de läsa ren läsning så vill 

de bläddra. Jag tror jag kan känna lite likadant själv om du läser väldigt mycket på en 

dator att det inte blir samma sak av att bläddra in bok 

 

Alicia: Är du insatt i dagens barnböcker? 

 

Lärare 1: ja det tycker jag man kan ju alltid bli ännu ännu ännu mer och vår bibliotekarie 

är ju fantastisk på att uppdatera oss lärare då som undervisar eh och sen får du ju aldrig 

glömma att vara intresserad av vad barnen läser hemma eller vad de tittar på för i många 

filmer finns det ju en skönlitterär bok eller om det är någon faktagrej som dom är 

intresserade av eh men jag upplever också att barn läser mycket mindre hemma 

 

Lärare 2: nej det känner jag inte, jag går på mina gamla kort som jag läste mycket med 

mina barn, jag har dålig koll på nya författare eller nya genrer så nej 

 

Lärare 3: jag försöker asså man försöka kolla av lite vad just de elever som jag har läser 

och en försöker man, asså de har ju tidningar på biblioteket vad som är aktuellt just nu 

och man försöker ju var lite uppdaterad, sen var det ju ännu enklare när man hade egna 

barn i den åldern men absolut försöker man så gott man kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen: Läser du i klassrummet samtidigt som eleverna läser?  

 

Lärare 1: mm det är jätteviktigt som till exempel när dom sitter dom får ju också i 

undervisningen lästräna sin läsläxa det gör man inte bara hemma utan det är eh en del 

tillfällen här i undervisningstiden när dom läser antingen läser dom enskilt eller i läspar 

men när de läser enskilt då läser jag också  

Alicia och Ellen: mm 

Lärare 1: då sätter jag mig ner och eh läser igenom det behöver inte vara samma bok eller 

så utan det är den boken som då passar min nivå utan det jag behöver träna som lärare eh 

när de läser i läspar är jag ju engagerad i att gå runt och lyssna på dom för att jag ska höra 

deras utveckling eh läshastighet och avkodningsförmåga eh läsa med inlevelse också och 
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då väljer då kan jag inte höra på alla samtidigt utan då väljer jag i den här lektionen ska 

jag lyssna på de här fem och nästa lektion är det dom fem 

 

Lärare 2: nej det brukar jag inte, det är en fördel om man gör, det lärde jag mig på 

utbildningen.. då är man en förebild. Jag brukar passa på att går runt och en del får läsa 

högt för mig eftersom vi jag inte kollar av deras läsläxa på det sättet utan då har dom 

läsförståelsefrågor så då passar jag hellre på att de får läsa i sin högläsningsbok för mig 

eller i sin bänkbok aa 

 

Lärare 3: vad tänker, asså samtidigt? 

Ellen: att du sitter där framme och läser i din egen bok framför eleverna medan eleverna 

också läser?   

Lärare 3: tyst läsning då? 

Ellen: mm 

Lärare 3: det kan jag göra, ibland kan jag passa på att läsa det vi ska läsa sen, så jag har 

lite jag kan tycka ibland att det kan vara spännande att läsa samtidigt med barnen men 

ibland är det lite skönt att vara förberedd på det kapitlet vi ska läsa sen för då kan jag läsa 

med en annan inlevelse för jag vet vad det handlar om 

Ellen: men när du läser framför eleverna kanske din egen bok då känner du att det 

påverkar eleverna något att du sitter framför dem och läser? 

Lärare 3: ja men det gör det ju dels så tror jag dom ser att det finns ett intresse hos mig 

också att det smittar av sig att hon också sitter och läser i en bok jag tror det kan vara bra 

sen får man se hur det passar i just den stunden såklart 

Ellen: mm då har jag en liten följdfråga där eh känner du att det påverkat eleverna något 

att du själv också sitter och läser framför eleverna att det påverkar dom? 

Lärare 1: ja det gör det ju 

Lärare 1: dom tittar ju på mig jag är ju lixom dels är jag ju den vuxna och jag är ju deras 

lärare och jag är den pedagogiska ledaren så dom tittar ju på mig och eh nu läser ju min 

lärare också och hon gör så och hon är helt inne i sin läsning då kan ju inte jag sitta så här 

med boken (vänder en bok upp o ner och till sidan och bläddrar fort) upp o ner och såhär 

utan jag får också så att det blir en effekt av det hade jag börjat plocka läsa där och börjat 

plocka med min dator eller andra grejer då är jag störmoment 

 

 

 

Alicia: Anser du att läslust är ett begrepp som behöver forskas mer om? motivera 

gärna varför/varför inte?  

 

Lärare 1: mm visst är det det och allt det som vi har pratat om här är ju det som mynnar ut 

i läslust och det är ju väldigt viktig forskning för eh utvecklingen hos barn och elever och 

för oss som arbetar i skolan och ska anamma denna läslusten hos eleverna så all sån 

forskning och det är det vi ska arbeta efter forskningen. Så det tycker jag är jätteviktigt. 

 

Lärare 2: Ja det behöver det säkert och det… det som är problemet är hur man ska få in 

det i timplan asså i skolans verksamhet sen för det känns som att det är så pressat schema 

med allt som ska hinnas göras eh men det är klart att det eh det behövs alltid mer 

forskning om allt helt enkelt 
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Lärare 3: forskning är ju aldrig fel så och jag tror det är jätteviktigt att forska om den just 

biten för återigen så hävdar jag ju att har du inte läsningen så tappar du alla andra ämnen 

också man kan hitta olika sätt att läsa också såklart men det lyser så igenom när du läser 

faktatexter eller något annat för kan du inte det så tappar du så hiskeligt mycket så alla 

forskning om det är bra sen kan det vara svårt att hänga med i den forskningen för den 

ändrar sig så mycket så där tycker jag att vi som lärare behöver vara mer uppdaterade i 

forskningsarbetet inte alla som på fri asså att man gör det bara för jag tycker det men där 

kan även ligga på rektorns nivå kanske att nu är det den här forskningen som gäller så ta 

del av det tycker jag 
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Bilaga 4  

Samtyckesblanketten 

 

Samtyckesblankett  

 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad. Vi läser till grundskollärare med 

inriktning mot förskoleklass till årskurs tre. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi 

fokuserar på begreppet läslust. Vi har valt det eftersom vi inte mött det begreppet i en lika 

stor utsträckning som samtalet kring elevers läsförmåga. Målet med arbetet är att få en 

djupare förståelse för hur begreppet används i verksamheten på olika sätt 

För att nå målet har vi valt att göra en observation för att få en tydligare inblick hur 

begreppet arbetas med både praktiskt och hur lärmiljön är utformad. Vi har också valt att i 

samband med observation göra en intervju med läraren för att få lärarens tankar kring 

begreppet läslust och hur detta används i praktiken.  

Den data som vi samlar in i vår studie kommer att användas för att jämföra det vi ser i 

praktiken med den forskning som vi använt i den tidigare delen av vårt arbete. 

Observationen och intervjun är till för att komplettera varandra. Observationen gör att vi 

får använda vår kunskap för att se arbetet med läslust samt hur skol- och klassrumsmiljön 

ser ut. Intervjun är skapad för att få lärarens syn på begreppet samt hur det används i 

undervisningen.  

Du som deltagare har rätt att avbryta studien när som helst utan några som helst 

konsekvenser och eller påverkan på studien. Du behöver inte ange skäl vid avbrytande. 

 

Jag samtycker till att 
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___________ Jag samtycker till att intervjun spelas in som ljudfil samt att min 

lektion/mina lektioner observeras och får användas i examensarbetet.  

 

 

____________ Jag samtycker inte till att intervjun spelas in och att mina lektioner 

observeras.  

 

 

 

 

 

_____________________________                         

________________________________ 

Namn                                                                          Ort, datum          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


