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Sammandrag 

 

Jag har valt att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka hur lärare arbetar för att 

skapa stunder för läsning och hur de arbetar för att eleverna ska få känna läslust. 

Syftet var att undersöka vilka arbetssätt och arbetsformer som lärare använder i läs-

undervisningen för att uppnå läslust bland eleverna, samt hur klassrummens 

miljöer lämpar sig för läsning. Denna undersökning baseras på fem genomförda 

observationer och fem intervjuer med fem lärare i årskurs 3.  

I tidigare forskning kan man läsa om innebörden av läsning och läslust, vilka 

faktorer som kan påverka elevers läsning, samt resultat från läsundersökningarna 

PIRLS och PISA. I slutet av kapitlet presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter 

för denna undersökning, vilka är hermeneutik och Matteuseffekten. Hermeneutik 

intresserar sig enligt Brinkjaer och Høyen (2013) för förståelsen av mänskliga hand-

lingar och att förstå skaparens intention med handlingen (s. 73). Matteuseffekten är 

ett begrepp som ursprungligen kommer från Bibeln, som används när man talar om 

läsning som process och individers läsförmåga. Det innebär kortfattat att de som är 

duktiga läsare läser allt mer, och tvärtom (Skolverket 2013:37).  

Mina huvudsakliga resultat från de genomförda intervjuerna är att samtliga lärare 

tycker att läsning är viktigt och att tiden i skolan inte räcker till att göra eleverna till 

goda läsare. Lärarna löser detta problem med hjälp av små medel som läsläxa och 

försöker även att variera sin läsundervisning. De är alla överens om att läsintresset 

har sjunkit, och hänvisar till att det bland annat beror på samhällets tekniska 

utveckling över tid.  

Det resultat som observationerna bidragit till är huvudsakligen att det råder 

platsbrist på skolorna och att eleverna därför oftast sitter i klassrummet när de ägnar 

sig åt tyst läsning. Observationerna visade även att klassrummen har tillgång till 

mer eller mindre böcker och att det finns affischer och liknande som kan ses som 

uppmuntrande till elevernas läsning.  

I diskussionen har jag analyserat resultatet från intervjuerna och observationerna i 

förhållande till tidigare forskning – framförallt det hermeneutiska synsättet som 

legat till grund för min undersökning.  

 
Nyckelord: läsundervisning, läslust, tyst läsning, högläsning, en god läsmiljö, 

lärarperspektiv, tidig läs- och skrivinlärning
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1. Inledning 

 

Med hänsyn till svenska elevers sviktande resultat i internationella läsunder-

sökningar, har man under de senaste åren aktualiserat ett mer medvetet arbete med 

läsning och lässtrategier i skolan. Detta för att elevers inställning till läsning har stor 

betydelse för deras läsutveckling (Skolverket 2012:7f).  

Lundberg och Herrlin (2011), skriver om läsintresse och menar att läsandet ger 

nyckeln till en hel värld bestående av fantasi, spänning, kunskap och äventyr. 

Läraren har ett stort ansvar i det avseende att grundlägga ett bestående intresse för 

läsning. De skriver att: ”Skolan måste få igång positiva spiraler i elevernas ut-

veckling, där framgång ger nya framgångar, där elevernas självförtroende stärks, 

när de får uppleva att de blir allt säkrare läsare” (Lundberg & Herrlin 2011:19). De 

fortsätter förklara läsintressets betydelse genom att skriva att en pedagogisk 

konsekvens beträffande elevernas läsning handlar om att vi måste öka utbytet, 

förslagsvis genom att hjälpa eleverna att skapa en atmosfär kring läsning som 

handlar om lust och glädje. Lärarens insats när det gäller att motivera eleverna till 

läsning är därmed mycket betydelsefull. Författarna påpekar också att läsning i 

väsentliga delar är en färdighet, som kräver stora doser av övning. Detta medför 

konsekvenser eftersom skolans begränsade tid inte räcker för att utveckla läsningen 

till en färdighet. Detta leder i sin tur till att mycket tid måste läggas ned på läsning 

utanför skolan, med hemmens hjälp (Lundberg & Herrlin 2011:19).  

Denna studie kommer att framhäva läsningen som färdighet och undersöka hur 

man på olika plan kan arbeta för att skapa tid för läsning samt läslust i klassrummet. 

Skolan ska enligt Skolverket (2012:7f) vara en social mötesplats där alla elever oav-

sett bakgrund ska kunna mötas och ta del av lika förutsättningar och villkor. Den 

primära målgruppen för denna studie är därför läraren, som har ansvar för 

elevernas utveckling. Likaså miljön spelar enligt ett flertal forskare en viktig roll för 

att främja läsning. Chambers (2011) framhäver miljöns betydelse när han skriver att 

vi människor av erfarenhet vet att läsningen blir enklare om det i skolan finns 

speciella platser reserverade för enbart läsning (s.27). I både PISA– och PIRLS-

undersökningarna får man en förståelse för hur läsundervisning kan se ut i skolan, 

men jag saknar en uttrycklig bild av hur man som lärare planerar sin läsunder-

visning – med andra ord hur delarna blir till helhet.  

 

1.1. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken omfattning läsundervisningen ut-

gör i klassrummet samt hur ett läsfrämjande arbete kan se ut. Eftersom läsning är en 

färdighet, är självklart tid för läsning en viktig faktor. Jag kommer att undersöka hur 

fem lärare ser på läsning, hur de arbetar på klassrumsnivå för att planera tid för 

läsning och vilka former av läsning som används för att främja elevers läslust. Här 
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kommer digital läsning att inkluderas, eftersom digital teknik är en del av den nu-

tida kursplanen i svenskämnet. Bortsett från dessa aspekter, kommer klassrummens 

möjligheter till nyttjande av olika läsmiljöer och urval av böcker och texter att under-

sökas. Eftersom tiden i skolan inte alltid räcker för att utveckla eleverna till goda 

läsare, kommer jag i min intervju att undersöka hur man på bästa sätt löser detta.  

För att kunna uppfylla mitt syfte har jag använt mig av dessa frågeställningar: 

 Hur beskriver lärare att de arbetar för att motivera elever till läsning?  

 Vilka arbetssätt avseende läsning kan skönjas i lärarnas arbete med 

eleverna? 

 Hur ser klassrumsmiljöerna ut och hur lämpar sig dessa miljöer för läsning? 

 

 

1.2. Arbetets disposition 
 

Min uppsats består av sex kapitel och därefter presenteras källförteckning och bi-

lagor. Efter detta första kapitel, kommer Tidigare forskning, där de teman och teore-

tiska utgångspunkter som är aktuella för min undersökning presenteras. I denna del 

redogörs för vad läsning och läslust är för något, vilka faktorer som kan påverka 

elevers läsning samt två undersökningar; PIRLS och PISA. Därefter presenteras 

mina teoretiska utgångspunkter, vilka är ett hermeneutiskt synsätt samt Matteus-

effekten.  

I kapitel tre redogörs för mitt urval för undersökningen, val av metod, analys av 

insamlat material, forskningsetiska principer samt en del där jag skriver om under-

sökningens validitet och reliabilitet. Avseende undersökningens validitet och relia-

bilitet, diskuteras hur man kan öka trovärdigheten när man utför en undersökning 

av detta slag.  

I kapitel fyra redovisas resultatet från de fem observationer samt fem intervjuer som 

genomförts. Resultatet är indelat i två delar, där observationerna kommer först. Där-

efter presenteras resultatet från intervjuerna i tur och ordning. I resultatet besvaras 

mina tre frågeställningar. Samtliga frågeställningar har undersökts i samband med 

intervjuerna, men den sista frågeställningen om klassrummens miljöer besvaras och 

bekräftas ytterligare med hjälp av de observationer som genomförts och senare 

beskrivits.  

I kapitel fem, Diskussion, diskuteras och problematiseras resultatet från de 

genomförda intervjuerna och observationerna. De diskuteras i relation till avsnittet 

tidigare forskning.  

I kapitel sex, Avslutning, som är det sista kapitlet, finner man metoddiskussion, en 

avslutande kommentar samt förslag till vidare forskning i området som legat till 

grund för min undersökning. 
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2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer begreppen läsning och läslust att redas ut eftersom de är de 

huvudsakliga ämnena i denna undersökning. I samband med läsning och läslust, 

kommer nästa del som handlar om vilka faktorer som kan inverka på elevers läsning 

i skolan. De namngivna faktorerna som presenteras baseras bland annat på PISA- 

och PIRLS-undersökningarna, som undersöker dessa faktorers betydelse. Därefter 

presenteras PISA- och PIRLS-undersökningars resultat som visar en nedåtgående 

trend gällande läsning och läslust. Slutligen kan man ta del av de huvudsakliga 

teoretiska utgångspunkterna som spelar en betydelsefull roll för denna under-

sökning.  

 

2.1.  Begreppen läsning och läslust 

Vad menas egentligen med läsning? Det är en fråga som är svår att besvara på ett enkelt 

sätt eftersom svaren kan inkludera en rad olika perspektiv. Likaså finns en rad olika 

sätt att närma sig frågan inom skolans värld. Men min tanke är att på ett över-

gripande sätt försöka reda ut vad just läsning är och hur det kan fungera i praktiken.  

Rasmusson (2014) har i sin doktorsavhandling valt att specificera vad läsning kan 

innebära utifrån olika perspektiv. Detta som en följd av att läsforskning sker och har 

skett utifrån olika utgångspunkter. Rasmusson menar att vissa forskare har valt att 

studera läsning som ett fenomen där läsning är läsning oavsett kontext och text – ett 

dekontextualiserat fenomen, medan andra forskare studerat läsning utifrån både 

kognitiva förmågor och sociala aspekter. Rasmusson hänvisar till andra forskare 

som bland annat valt att studera läsning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ut-

ifrån det sistnämnda perspektivet läggs mycket fokus på textens innehåll och bety-

delse, kontexten samt användandet av redskap i samband med läsning. Författaren 

talar även om att läsning kan ske på ett flertal olika sätt, däribland läsning av tradi-

tionella texter, läsning av digitala texter samt läsning av traditionella texter på 

skärm. Det första sättet innebär läsning av texter som är tryckta på papper, däribland 

romaner, läroböcker och tidningar. De andra sätten skiljer sig på så vis att de digitala 

texterna erbjuds via digitala artefakter och kan innehålla saker såsom hyperlänkar, 

bilder, animationer och ljud, medan läsningen av traditionella texter på skärm 

handlar om att texten innehåller i stort sett samma utformning som den skrivna 

texten skulle haft på papper. Exempel på denna variant av läsning kan vara böcker 

som läses på en läsplatta, samt läsförståelsetest som görs via text på skärm 

(Rasmusson 2014:1).  

Jönsson (2007) har valt att fokusera på tre faktorer som samverkar i läsning inom 

skolans verksamhet; nämligen texten, läsaren och den sociala kontext som återfinns 

i klassrummet. Hon menar att dessa faktorer är precis lika viktiga och ömsesidigt 

beroende av varandra i mötet mellan text och läsare (s. 53). Dessa faktorer resulterar 

i två processer som sker precis samtidigt; den lilla processen som kan röra sig om 
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arbetet med en eller flera texter, samt den stora processen som handlar om uppbygg-

naden av en kultur i klassen. Med det sistnämnda avses läsningen som något större 

– nämligen att man som läsare lyckas positionera sig själv som läsare inom 

klassrumskontexten och i relationer inom den (Jönsson 2007:40).  

Ewald (2007) anser att läsningen resulterar i att fördjupa elevernas personliga 

utveckling. Hon skriver i sin avhandling, Läskulturer – Lärare, elever och litteratur-

läsning i grundskolans mellanår, om svenskans kursplan och försöker reda ut 

läsningens betydelse och funktion under de mellersta åren i skolan, det vill säga 

årskurs 4-6. Avhandlingen fokuserar mestadels på den roll barn- och 

ungdomslitteratur samt läsning spelar i några svenska klassrumspraktiker. Ewald 

menar hur som helst att den del av kursplanen som handlar om just litteraturläsning, 

förväntas bidra aktivt till elevernas etiska, demokratiska och socialhumanistiska 

fostran. Läsningen innefattar med andra ord möten med estetiska texter som kan 

fördjupa elevernas personliga utveckling samt förståelse för bland annat sociala, 

historiska och kulturella sammanhang. Likaså menar hon att eleverna utvecklar ett 

demokratiskt förhållningssätt och även förmågor som social kompetens. Författaren 

drar en slutsats kring detta och menar att svenskämnet och dess litteraturläsning är 

en byggsten i skolans demokrati- och värdegrundsarbete (Ewald 2007:27). 

Rasmusson (2014:1) hänvisar likt Ewald, till att alla medborgare utifrån ett demo-

krati- och likvärdighetsperspektiv, måste få möjlighet att utveckla de färdigheter 

som är nödvändiga för att kunna läsa och förstå både texter tryckta på papper och 

även digitala texter. Detta för att medborgarna ska kunna vara delaktiga i dagens 

samhälle. Dock menar Rasmusson att alla svenska skolor inte använder sig av den 

nya tekniken trots att den nämns i kursplanen, utan låter texterna tryckta på papper 

utgöra den största delen i samband med läsning i skolan. I kursplanen för svenska 

kan man läsa att eleverna till exempel ska möta texter i olika medier i årskurserna 1-

3, för att i senare årskurser kunna använda lässtrategier för texter i olika medier 

(Rasmusson 2014:1).  

Läsningens omfattning kan i sin tur väcka en ytterligare fråga: Vad innebär läslust?. 

Svedner (2011) skriver om motivationens betydelse för läsutvecklingen och hänvisar 

till att motivation lägger grunden för att läsutvecklingen ska utvecklas tillfreds-

ställande. Svedner menar att det tar flera år för att bli en bra läsare och att 

motivationen hela tiden måste hållas vid liv för att det ska bli möjligt. Barnen måste 

få en insikt om att de är delaktiga i sitt eget lärande och att lästräning är en 

nödvändighet för att de ska förbättras. Skulle dock förbättringen utebli, finns det en 

risk till att barnet tappar både läsintresset och den inre drivkraften (Svedner 

2011:36). Lundberg och Herrlin, menar likt Svedner att eleverna måste få uppleva 

tillfredsställelsen av att kunna läsa samt att de utvecklas och blir bättre läsare med 

tiden. Detta kan få eleverna att känna att det man läser är viktigt på ett rent 

personligt plan. Han uttrycker det på så vis att ”Läraren har förstås ett stort ansvar 

när det gäller att grundlägga ett bestående intresse för läsning” (Lundberg & Herrlin 

2011:19), vilket också framhävs i kursplanen för svenska. I kursplanens syfte kan 

man läsa att eleverna genom undervisningen ska få möta olika typer av skön-

litteratur, samt i mötet med olika typer av texter få möjlighet att utveckla sitt språk, 

sin identitet och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2017:1).  
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Sandin (2011) hänvisar till en studie som hon genomförde 2004 som handlade om 

begreppet läslust. Studien visade att läslust som begrepp kan tolkas som en vilja att 

läsa eller en villighet att läsa. Sandin skiljer dessa begrepp åt och menar att villighet 

att läsa innebär att läsning accepteras tills något intressantare dyker upp, medan 

vilja att läsa innebär att läsningen bygger på frivillighet och en medveten längtan 

efter att läsa. Läslust kan kopplas till känslor och upplevelser i samband med läs-

ningen, men varierar i styrka beroende på om läslust tolkas som vilja att läsa eller 

en villighet att läsa (s. 149f). Att barnen blir ”uppslukade” av boken och dess hand-

ling, kan på sikt leda till möjligheter att diskutera sin läsning och vilja till att dela 

läsaktiviteter med andra människor (s. 151).  

 

2.2. Faktorer som kan påverka elevers läsning 

 
De faktorer som beskrivs i detta avsnitt kommer ursprungligen från delar av PIRLS- 

och PISA-undersökningarna som utgått från delar av dessa faktorer. Resterande 

faktorer har kommit till efter att ha läst övrig litteratur, däribland svenskans kurs-

plan, Fredriksson och Taubes bok, Ewalds avhandling och Fridolfssons bok. Jag har 

valt att synliggöra och beskriva just dessa faktorer för att jag anser att samtliga är 

nödvändiga för en god läsundervisning.  De fem faktorer som definieras är:  

 Betydelsen av pedagogernas kompetens och erfarenhet 

 Kontext och utveckling 

 Ett varierat arbetssätt 

 Tillgång till texter 

 Hemmens betydelse 

Fredriksson & Taube (2012) styrker dessa faktorer genom att resonera kring dess 

olika funktion och betydelse. Här nämns faktorer såsom elevens hembakgrund, 

faktorer kopplade till skolan och klassen, vilken lärare som eleven har samt vilka 

undervisningsmetoder läraren använder. En fråga som Fredriksson och Taube 

ställer, är om alla dessa faktorer har lika stort inflytande över elevernas läsning eller 

om några är viktiga än andra? (ibid s.151). Denna fråga kommer att lämnas 

obesvarad, eftersom min avsikt inte är att värdesätta de fem faktorerna. Jag ser samt-

liga faktorer som viktiga delar i läsundervisningen. Frost (2006) beskriver kon-

textens betydelse i samband med läsning och i svenskans kursplan (Skolverket 2017) 

kan man läsa att eleverna genom läsundervisningen ska få möta olika arbetssätt, 

samt olika typer av texter och skönlitteratur (Skolverket 2017:1). Men vem ska då 

förverkliga denna typ av undervisning? – Jo, läraren. Både Skolinspektionen (2010), 

Ewald (2007) och Frost (2006) belyser att hur väl en elev utvecklar läsförmåga och 

läsintresse, hör samman med lärarens kunskap.  

Fridolfsson (2008:37) hänvisar till att det finns flera studier där man undersökt vilka 

drag som är karaktäristiska för de lärare som är särskilt duktiga på att lära sina 

elever att läsa. Dessa drag handlar om att man som lärare ser till att barnen har en 

god tillgång till material som gynnar deras litterära utveckling, att klassrummen 

präglas av en god tillgång till böcker och material som stimulerar elevernas läslust, 

samt att läsaktiviteter dominerar all undervisning. Studierna redogör även för att 
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lästräningen inkluderar varierade arbetssätt såsom körläsning, högläsning och indi-

viduell läsning (ibid s.37). Dessa drag, och även ett kort avsnitt om hemmens 

betydelse för barnens läsning, kommer att specificeras nedan.  

 

2.2.1. Betydelsen av pedagogernas kompetens och erfarenhet 

 

Skolinspektionen (2010) belyser kvaliteten som särskilt viktig när det kommer till 

läsundervisning. De menar att en stödjande och uppmuntrande lärmiljö bör upp-

rätthållas för att eleverna ska få en ökad läslust. Här blir lärarens samlade kun-

skaper, förmågor och yttringar viktiga för att skapa förutsättningar för en sådan 

miljö (Skolinspektionen 2010:34).  

Ewald (2007) menar att om läraren besitter en god kunskap kan eleven få stöttning 

i form av att få texter som är anpassade till den aktuella läsnivån samt läsintresset. 

Ewald hänvisar även till den litteratursyn som lärarna erhåller och anser att den på-

verkar lärarna själva, mötet mellan lärare och elever och slutligen mötet mellan 

eleverna och litteraturen. En förutsättning för att dessa möten ska lyckas är att 

läraren har en god syn på hur litteraturarbetet bör se ut (Ewald 2007:370f). Jönsson 

(2007) understryker det faktum att lärarens litteratursyn kan påverka elevernas läs-

ning på ett negativt sätt. Om läraren i sin litteratursyn exempelvis anser att det är 

nödvändigt att eleverna har bestämda erfarenheter av livet, av språk och berättelser 

för att de ska lyckas med sin läsning, kommer det resultera i att ett flertal elever inte 

lyckas och blir motiverade till sin egna läsning. Det är i detta sammanhang klass-

rummets roll som kulturell plats blir synlig. Jönsson menar att man som läsare bör 

upptäcka vad man har för relation till läsningen och att som läsare fånga upp vad 

som räknas som läsning just i det klassrum man befinner sig i (Jönsson 2007:45f).  

Det är i detta sammanhang som Gregory talar om klassrummets roll som kulturell 

plats. Hon vill ersätta mer lingvistiska teoriers fokus på språk och text och i stället 

ta sin utgångspunkt i barns språkliga och kognitiva tolkningar av klassrummet. Hon 

intar en psykosemiotisk hållning; att lära sig läsa innebär att också positionera sig 

själv som läsare inom klassrumskontexten och i relationer inom den. Läsning såväl 

som allt annat lärande sker i en social praktik. Det innebär också att barn måste fånga 

upp vad som räknas som läsning just i deras klassrum och lära sig uttrycka sig på 

olika sätt kring de texter som används. 

Som en kontrast till detta och för att motverka att eleverna blir omotiverade, trycker 

Kulturrådet (2014) på vikten av att främja ett kunskapsutbyte mellan olika pro-

fessioner såsom lärare, bibliotekarier och personal inför barnhälsovården. Detta för 

att de ska få en gemensam grundsyn av hur man kan arbeta läsfrämjande, vilket 

leder till att arbetet kan förbättras på klassrumsnivå (Kulturrådet 2014:3).  
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2.2.2. Kontext och utveckling  

 

Jørgen Frost (2006) menar att läsning blir roligt först när man kan läsa. Han förklarar 

kontext och utveckling som viktiga inslag i den tidiga läsundervisningen. Detta 

eftersom läsarnas utveckling går från att först vara kontextberoende, till att läsarna 

senare kan hantera språket kontextoberoende (s. 7). Frost påpekar att kontext-

oberoendet, inträffar först när eleverna utvecklat en säker lästeknik och därmed 

blivit oberoende av situationen. Skulle det eleverna å andra sidan inte kunna hantera 

språket och läsningen oberoende av situationen, kontextoberoende, kommer det 

medföra att eleverna får problem med sin läsning och framförallt läsförståelse. Kon-

texten ger därmed ett nytt perspektiv på lärarens inverkan för elevernas läsutveck-

ling (s. 100). Frost skriver att: ”Läraren – och skolan i allmänhet – utgör på många 

nivåer en lärokontext. Lärarens förmåga att skapa en adekvat kontext för det en-

skilda barnet i undervisningssituationen har alltså stor betydelse för lärandet” (s. 

100). Att läraren kan skapa en adekvat kontext erhåller särskilt stor betydelse när 

det rör sig om språkligt svaga elever, eftersom dessa elever är känsliga för kontexten 

(ibid).  

 

2.2.3. Ett varierat arbetssätt 

 

Jönsson (2007) talar om läsundervisning i klassrummet som något som påverkar och 

stimulerar individernas utveckling. Detta sker förutsatt att eleverna i samband med 

utvecklingen av sin läs- och skrivförmåga får tillgång till både gemensam och 

enskild läsning (s. 27). Skolinspektion (2010) redogör lite närmre för den enskilda 

läsningen och Svedner (2011) för den gemensamma läsningen.  

För att det uppnå ”flyt” i läsningen som Skolverket (2017) kallar det i svenskans 

kursplan, är eleverna i behov av mycket tid till att ägna sig åt utvecklingen av sin 

läskompetens. Det hela underlättas enligt Jönsson (2007:27) om eleverna hittar 

böcker de vill läsa och får det stöd som de behöver av läraren. Men för att de elever 

som har få erfarenheter av läsning ska kunna associera till vad som förväntas av dem 

när de ska läsa på egen hand, är det viktigt att läraren redogör för vad läsning inne-

bär i just deras klassrum. Jönsson menar att detta bidrar till en läsargemenskap, 

vilket är nödvändigt trots att den enskilda läsningen i huvudsak är separerad från 

arbetet med ett gemensamt undervisningsinnehåll (s. 135).  

Angående den enskilda läsningen som Jönsson talar om, skriver Skolinspektionen 

(2010) att den enskilda läsningen är vanligt förekommande i läsundervisningen och 

att den oftast sker i form av att eleverna läser texter i läroböckerna och framförallt i 

sina bänkböcker. En bänkbok är en bok som eleverna själva valt att läsa när det finns 

tid och utrymme. I de skolor som granskats av Skolinspektionen är det vanligt att 

lärarna planerar in tid för läsning en viss tid på dagen eller när eleverna är klara med 

en uppgift som de blivit tilldelade (Skolinspektionen 2010:16f). Det främsta skälet 

till enskild läsning är enligt Svedner (2011) att få eleverna intresserade av läsning 

och böcker, samt att de ska känna glädje och nyfikenhet inför böckernas värld. Det 

andra skälet som Svedner nämner, handlar om att elevernas avkodningsförmåga 
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tränas och befästs, vilket på sikt övergår i att eleverna utvecklar ett läsflyt och att 

elevernas ordförråd utökas (s.182).  

För att få eleverna att känna att man kan läsa för nöjes skull, är det även angeläget 

att man i klassrummet hittar goda rutiner för den gemensamma läsningen. Med den 

gemensamma läsningen avses högläsning och gruppläsning. Gällande hög-

läsningen skriver Svedner att: ”De flesta barn uppskattar likaså att en vuxen läser 

högt för dem och ett av högläsningens ändamål är också att man ska ha en skön och 

angenäm stund tillsammans där man kan få ägna sig åt att enbart lyssna” (s.196). 

Det är med andra ord viktigt att dessa stunder präglas av en god harmoni. Men om 

högläsningen inte bara ska vara för nöjes skull, utan även för att befästa goda 

förståelsestrategier bland eleverna, krävs utrymme för samtal. Förutsättningar för 

att ett givande samtal ska bli möjligt är att både läsaren och de som lyssnar är väl 

förtrogna med berättelsen. Läsaren bör tycka om berättelsen, eftersom läsarens 

engagemang överförs till eleverna (Svedner 2011:197).  

 

2.2.4. Tillgång till texter  

 

Svedner (2011) hävdar att det är viktigt att utmana eleverna med väl anpassade 

texter som stimulerar elevernas läsintresse. Likaså Skolverket (2012) samt Skol-

inspektionen (2010) framhäver betydelsen av en anpassad läsundervisning och 

tillgång till texter. 

Svedner (2011) påpekar att böcker ämnade för den enskilda läsningen bör vara av 

varierande svårighetsgrad och innehåll, för att enbart läsa bekanta böcker utvecklar 

inte på sikt läsningen. Läsningen av bekanta böcker medför därför komplikationer i 

form av att det för läraren kan bli svårt att observera elevernas lästeknik (s. 183).  

Eftersom skolan enligt Skolverket (2012) ska stimulera elevers läsning, har skolan en 

viktig uppgift när det gäller att anpassa läsundervisningen. Om målet med läs-

undervisningen är att utveckla elevers läsning såväl traditionellt som digitalt, är en 

rimlig faktor att eleverna ges möjligheter att läsa båda sorters texter (s. 38).  

Ett sätt att skapa möjligheter till en anpassad läsundervisning är enligt Skolinspek-

tionen (2010) att erbjuda fler typer av texter, vilket blir möjligt om skolan har tillgång 

till ett väl fungerande skolbibliotek. Finns tillgång till skolbibliotekarier vidgas 

möjligheterna till att erhålla en anpassad läsundervisning (s. 19). Skolinspektionen 

nämner att det i intervjuer har kommit fram att skolbiblioteken kan utjämna sociala 

skillnader mellan barn som har olika förutsättningar när det kommer till läsning och 

tillgång till böcker i hemmet. Därmed kan skolbiblioteken vara av stor betydelse för 

barn och ungas läsutveckling och läslust. Men det är inte ovanligt att skolbiblioteken 

inte är bemannade med en bibliotekarie (s. 33). 
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2.2.5. Hemmens betydelse  

 

Som nämnt i inledningen, kan man konstatera att skolans begränsade tid inte räcker 

till för att utveckla elevers läsning till en färdighet. Lundberg & Herrlin (2011) 

skriver att ”Mycket tid måste, med hemmens hjälp, läggas ner på läsning utanför 

skolan (s. 19). Chambers (2011) benämner ”vuxenstödet” som en erfaren hjälpare 

och menar att läsarens hinder kan övervinnas om läsaren har en erfaren vuxen som 

han eller hon har förtroende för vid sin sida. Chambers ser läsning som både ett 

hantverk och en konst, och anser att detta endast kan föras vidare från dem som 

redan lärt sig att läsa av erfarenhet. Därför placeras vuxenstödet som centralt i det 

som Chambers kallar för ”läsandets cirkel”. I figuren nedan visas läsandets cirkel 

som synliggör de delar som handlar om att välja, att läsa, reaktion/respons, samt vuxen-

stöd. Läsandets cirkel har just formen av en cirkel, eftersom författaren anser att de 

olika delarna för oss tillbaka till början igen (s. 16f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ett minskat läsintresse 

 

Redan 2007 kunde man på vissa håll märka att barns och ungdomars läsintresse 

minskat. I en undersökning som genomfördes av Sifo på uppdrag av Lärarnas riks-

förbund år 2005, undersökte man högstadieelevers läsvanor. Undersökningen 

visade att ungdomarna läser allt mindre och i den fick man svaret att var fjärde pojke 

aldrig läser en skönlitterär bok i skolan. Även en dansk undersökning som genom-

fördes under samma tidsperiod bekräftade att barn och ungdomar läser allt mindre. 

I den studien fokuserade man på fritidsläsningen för svenska, danska och norska 

barn och ungdomar mellan 9 och 15 år (Ewald 2007:140).  

Figur 1. Läsandets Cirkel. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuutrN59TWAhWoQZoKHfTCCS8QjRwIBw&url=http://publector.org/Med_lasning_som_mal/Forskolor_med_litteraturprofil&psig=AOvVaw2zCQqyWpV9KUUFyeyV1_RE&ust=1507132331214800
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Nedan kommer jag att redovisa resultat från både PIRLS och PISA, som är två 

internationella studier som undersöker läsning i skolan. Fokus kommer att riktas till 

de svenska barnen och ungdomarnas minskade läsintresse.   

 

2.3.1. PISA-undersökning 

PISA, som står för Programme for International Student Assessment, är en internationell 

undersökning som genomförs vart tredje år. Där mäter man 15-åringars kunskaper 

i läsning, matematik och naturvetenskap. Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) ansvarar för själva undersökningen (Fredriksson 2012:95).  

År 2000 och även 2009 var läsning huvudområdet i undersökningarna. Detta för att 

kunna göra jämförelser av hur läsningen utvecklats över tid. I ramverket för under-

sökningen undersöktes tre olika läsprocesser – att söka och hämta information från 

texten, att tolka och reflektera över texten samt att utvärdera en text och relatera den 

till sin egen erfarenhetsvärld. Men det var inte allt, utan som en del av PISA-under-

sökningen fick eleverna ta ställning till hur gärna de läser, det vill säga läslust. Till 

deras svar konstruerades ett index, där den genomsnittlige eleven ligger på värdet 

0. Två tredjedelar av eleverna som deltog låg mellan värdena -1 och 1. De svenska 

elevernas medelvärde resulterade i -0,11 år 2009, vilket innebär att elever i Sverige 

genomsnittligt är mer negativa till läsning än elever i OECD. Jämfört med PISA ÅR 

2000 kunde man se att medelvärdet sjunkit från 0,09 till -0,11. Det negativa värdet 

på indexet, behöver inte betyda att eleverna har en negativ attityd till själva läs-

ningen, utan betyder att värdet är lägre än medelvärdet för den genomsnittliga 

OECD-eleven (Fredriksson 2012:95).  

Dessa resultat visar enligt Skolverket (2013) att variabler som kön och socioekono-

misk bakgrund spelar en viss roll när man tittar på elevers läsning. Att dessa 

variabler har en stark påverkan på elevers läsintressen och läsvanor går inte att und-

komma. Men å andra sidan bör konstateras att de resultat som denna studie 

framvisar, endast ger begränsad information om orsak och verkan. Allmänt bör 

konstateras att samspelet mellan läsvanor, läsintresse och läsförmåga spelar en 

viktig roll när man ska mäta elevers attityder till läslust. I denna studie nämner man 

att det finns skillnader i elevers läsvanor utifrån hur deras socioekonomiska bak-

grund ser ut. Detta gör att skolan som gemensam mötesplats för dessa elever har en 

viktig uppgift: nämligen att se till att alla skolans barn och ungdomar stimuleras till 

läsning (Skolverket 2013:37).  

I undersökningen från 2009 framkommer att svenska elever gått från ett resultat som 

legat över OECD:s medelvärde, till ett senare resultat som inte skiljer sig något 

märkbart från medelvärdet. Fredriksson (2012) menar att läsundervisningen i skolan 

kan och bör utvecklas. Detta genom att öka tid för läsning bland elever, se över vilka 

arbetsformer som används och hur de används kring läsning, samt öka likvärdig-

heten inom den svenska skolan (s. 108f).  
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2.3.2. PIRLS-undersökning 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), är en internationell studie 

som undersöker och jämför elevers läsförmåga i årskurs 4. Studien genomförs vart 

femte år för att en jämförelse mellan resultaten ska vara möjlig att göra. Under våren 

2016 genomfördes PIRLS i ungefär 50 länder och Sverige deltog i studien för fjärde 

gången. Dock presenteras resultatet i december 2017. Men Sverige deltog även 2001, 

2006 och 2011. De resultat som jag kommer att presentera nedan är hämtade ur 

rapporten från studien år 2011 (Skolverket 2012:12).  

Studien går till på så vis att eleverna gör ett läsprov och svara på en enkät som 

behandlar elevernas inställning till läsning, läsvanor samt hemmiljö. Även föräldrar, 

lärare och skolledare svarar på enkäter. Dessa enkäter innehåller frågor som rör läs-

vanor, undervisning och även förutsättningar på skolan (s. 12).  

Ur ett internationellt perspektiv visar de olika studierna (2001, 2006, 2011) på en 

nedåtgående trend i samband med elevers läsförmåga. Jämför man Sveriges resultat 

i ett internationellt perspektiv har läsförmågan varit god eller mycket god under 

denna tidsperiod. Men det som har förändrats är att Sverige inte längre når de 

högsta internationella resultaten (s. 13). År 2011 presterade fem länder signifikant 

bättre än svenska elever, vilka är länder som presterade sämre än Sverige år 2001 (s. 

30). Över hela tioårsperioden utgör Sveriges tillbakagång 19 poäng. Gällande elevers 

inställning till läsning, konstaterar Skolverket att de flesta svenska eleverna har en 

positiv inställning. Resultatet visar att fyra av fem elever tycker om att läsa i viss 

mån, vilket är ett oförändrat resultat från den föregående studien (s. 44).  

Gällande läsningen som aktivitet i klassrummet, visade resultatet från undersök-

ningen att nästan samtliga elever i Sverige får läsa tyst för sig själva minst en gång 

per vecka. Den visade även att nästan samtliga elever får lyssna till högläsning lika 

ofta. Dock är det en mindre andel svenska elever jämfört med genomsnittet i 

EU/OECD-länderna som själva får läsa högt någon gång per vecka (s. 68).  

 

 

2.4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna del kommer valet av teoretiska utgångspunkter för undersökningen att pre-

senteras. De båda valdes efter att ha ägnat mycket tid åt läsning om det aktuella 

ämnet – läsning och ett läsfrämjande arbete.  

Matteuseffekten handlar om tiden man ägnar sig åt läsning, vilken antingen öppnar – 

eller stänger möjligheter för ens läsförmåga. Det hermeneutiska synsättet handlar i 

detta fall om att läsningen inte endast ses som en kognitiv förmåga, utan snarare 

som en utvecklad process där miljön blir viktig i sammanhanget. Ett hermeneutiskt 

synsätt skulle i samband med denna undersökning innebära att man undersöker var 

och hur läsandet sker. Men för att detta ska vara möjligt krävs att man ägnar tid åt 

tolkning, vilket är ett genomgående inslag i det hermeneutiska synsättet.  
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2.4.1. Matteuseffekten  

 

I ett flertal olika källor, bland annat i Skolverket (2013) och i Fröjd (2005) stöter jag 

på begreppet Matteuseffekten när man talar om läsning som process och individers 

läsförmåga. Med begreppet avses enligt Skolverket (2013:37) att den som har, 

kommer att få mer, vilket ursprungligen kommer från Matteusevangeliet i Bibeln. I 

samband med läsning skulle det betyda att de som är duktiga läsare läser allt mer, 

medan de som har svårt för läsning å andra sidan läser mindre.  

Fatheddine (2016) talar om att om läsningen stöter på hinder, kommer boken att 

förbli ett föremål som skapar olust och som påminner om en svår utmaning. Därmed 

blir det svårare att införa läsandet som en naturlig del i läsarens vardag (s. 75).  

Skolverket (2013) hänvisar till att Matteuseffekten både kan öppna möjligheter för 

den som kan läsa, samtidigt som den kan stänga dörrarna för den elev som inte har 

denna förmåga. Så en förutsättning för att alla elever ska kunna bli goda läsare är 

aktiva och medvetna pedagoger som ser till elevernas bästa och får dem att 

utvecklas. För något underförstått är att om man ska bli en god läsare måste man 

förvärva en vana där man ägnar mycket tid till läsning (s. 37).  

 

2.4.2. Ett hermeneutiskt synsätt 

 

Skulle man anta att de resultat som uppvisas i denna studie följer ett mönster, skulle 

jag kunna hänvisa till ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det minskade läsintresset 

förklaras (ovan) med bakomliggande faktorer och undersökningens tillvägagångs-

sätt som beskrivs i avsnittet nedan, kommer att inkludera tolkning.  

Brinkjaer & Høyen (2013:73) beskriver ordet ”hermeneutik” som något som inne-

fattar tolkning, förklaring samt översättning. Detta eftersom man inom herme-

neutiken har som avsikt att tolka meningen med människoskapande ting, med hän-

syn till det historiska sammanhang som frambringat dem. Författarna skriver att:  

”Det som kan göras till föremål för tolkning kan alltså vara till exempel en text, en lag, 

en historisk händelse, ett konstverk, en handling eller en berättelse. Alla dessa ting 

sägs vara skapade med en mening – skaparen hade en intention, vilket betyder att han 

eller hon ville något med att skapa tinget” (s. 73).  

Författarna menar att hermeneutiken ofta lyfts som något som ligger till grund för 

kvalitativa studier, framförallt observationsstudier. Ett exempel som ges på när 

hermeneutiken spelar en viktig roll, kan vara när det handlar om hur människor 

som subjekt agerar i förhållande till eller med varandra. Hermeneutiken blir viktig i 

det avseende där det handlar om förståelsen av ett budskap (s. 73).  

Brinkjaer & Høyen (2013:74) presenterar en del av hermeneutiken som särskilt 

intresserar sig för förståelsen av mänskliga handlingar -  den metodiska hermeneutiken. 

Denna inriktning anser att vi människor har en kollektiv förståelse som är viktig att 

beakta när det rör sig om att tolka såväl texter som mänskliga handlingar. För-

fattarna sammanfattar den metodiska hermeneutiken genom att hänvisa till ”den 

hermeneutiska cirkeln”. De skriver att ”I den hermeneutiska cirkeln rör man sig i en 

tolkningsprocess mellan del och helhet: delen ger förståelse av helheten, som i sin 

tur ger förståelse av delen” (s. 75).  
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Ett exempel på metodisk hermeneutik ger Brinkjaer & Høyen (2013:76) och hänvisar 

till en historiker som heter Ning de Coninck-Smith. Hon har bland annat studerat 

hur man såg på barnets kropp och lek i början av 1900-talet, och tar sin konkreta 

utgångspunkt i målningar som föreställer barn. När hon då tolkar målningarna, 

tittar hon både på deras historiska samtid, målarnas avsikt och intention, samt hur 

intentionen kan sättas i relation till samtidens sociala förhållanden. Detta exempel 

visar att den metodiska hermeneutiken tar sin utgångspunkt i delar, som kan tolkas 

i förhållande till en större helhet (s. 76).  

Att utnyttja ett hermeneutiskt synsätt i en studie som denna; en studie om läsning, 

skulle enligt Fatheddine (2016) betyda att läsningen inte endast kan ses som en 

kognitiv förmåga. När man lär sig läsa kan läsningen till en början vara en mödosam 

process, men ju mer man övar, finns möjligheter för att så småningom utveckla 

läsningen till en vana som tidigare nämnt. Det är först nu läsaren upptäcker glädjen 

i att kunna läsa bokstäver som blir till ord, och ord som blir till meningar. Vid detta 

stadium, där läsaren lever sig in i läsningen, förklarar författaren det som att barnet 

och boken blir ett. Att inta ett hermeneutiskt synsätt i samband med läsning innebär 

också att tolka var och hur läsandet sker är av stor betydelse. Miljön blir på så vis 

viktig i sammanhanget (s. 74f).  

  

Helhet 

 

 

 

 

Del 

Figur 2. Den hermeneutiska cirkeln 
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3. Metod och material  
 

3.1.  Urval  

 

Den grupp jag vill uttala mig om i denna undersökning är fem lärare i årskurs 3. 

Dessa lärare arbetar i samma kommun, som ligger nästan mitt i Sverige och centralt 

i Norrland. De tillfrågade lärarna är av olika åldrar och har varit yrkesverksamma 

som lärare under en tid som sträcker sig alltifrån 4 år till 32 år. Undersökningen 

kommer att genomföras på tre olika kommunala skolor, där tre av lärarna arbetar i 

parallellklasser på samma skola. De lärare som arbetar på samma skola är Christina, 

Lisa och Gunilla, vilka är fiktiva namn.  

Mitt urval är ett så kallat subjektivt urval, där jag valt vilka lärare som ska ingå i mitt 

undersökningsmaterial (Eliasson 2013:50). Jag utgår i valet av undersökningsobjekt 

utifrån en övertygelse om att de utvalda lärarna besitter information om ämnet och 

därmed kan bidra med ett representativt underlag till min undersökning. Detta kan 

på sikt leda till att man kan skaffa sig en god och täckande uppfattning om 

situationen och därmed få en bra spridning i urvalet som kan representera problem-

området på ett omfattande sätt (ibid s.50).   

Anledningen till att jag valt att intervjua lärare i just årskurs 3, är för att eleverna i 

den åldern vanligtvis uppnått den ortografiska läsningen, vilket innebär att läsningen 

flyter säkert och utan ansträngning. Detta leder till att läsaren istället kan rikta sin 

uppmärksamhet mot att försöka tolka innehållet i texten, vilket i sin tur medför att 

läsaren kan läsa för nöjes skull eller för att med hjälp av läsningen utveckla ny 

kunskap (Fridolfsson 2008:83).  

De skolor som avses i denna undersökning är tre grundskolor, varav en av skolorna 

är en lågstadieskola med årskurserna förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar de tre 

lärarna som arbetar i parallellklasser. Denna skola har under läsåret 2017/2018 288 

elever. De andra två skolorna är båda skolor med årskurserna förskoleklass till års-

kurs 6. Den ena skolan har under läsåret 2017/2018 177 elever, och den andra har 

under samma läsår cirka 120 elever. Samtliga skolor har stora klasser, varav 25–30 

elever går i klasserna i fråga.  

Angående de relationer jag har till de tillfrågade lärarna, har jag någon form av 

relation till fyra av fem lärare. De fyra lärarna jag känner till sedan tidigare, har jag 

antingen arbetat tillsammans till vid något tillfälle eller vikarierat för under de 

senaste sex åren. Den femte läraren hade jag ingen som helst anknytning till innan 

undersökningen. Anledningen till att min relation till lärarna ser ut på detta vis är 

för att vi bor i en mindre kommun. När man studerar till grundskolelärare samt har 

vikarierat i många år, är det oundvikligt att inte känna till kommunens skolor samt 

de yrkesverksamma lärarna.  
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3.2. Val av metod 

Min undersökning innefattar fem observationer och fem intervjuer. Det är en kvali-

tativ undersökning, där utrymme för tolkning kommer att vara ett genomgående 

inslag. Detta för att kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013:27) är flexibla i det 

avseende att de går att anpassa efter situationen och efter hur undersökningen 

utvecklar sig. Kvalitativa metoder kommer dessutom bäst till sin rätt när det handlar 

om att undersöka sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig 

på en gång (s.27). Det är här det hermeneutiska synsättet blir aktuellt, eftersom det 

handlar om att tolka, förklara och översätta de delar som till sist blir en helhet 

(Brinkjaer & Høyen 2013:76). Tolkning, förklaring och översättning kommer att 

förbli ett viktigt inslag när jag formulerar mitt resultat och likaså diskussion.  

Med observationerna har jag som avsikt att försöka få en bild av hur möblering, 

potentiella läsmiljöer samt tillgång till böcker (och texter) ser ut. Detta kommer att 

antecknas i ett observationsschema.  

Därefter kommer jag att intervjua lärarna för att ta reda på hur de tar ställning till 

sitt arbete för att uppnå läslust bland eleverna. Här kommer fokus ligga på att se hur 

läraren planerar tid för läsning, hur läraren själv ser på läsningens betydelse samt 

hur undervisningen kring läsning organiseras. Intervjuerna kommer att vara av 

halvstrukturerad karaktär med hjälp av en intervjuguide som innefattar en uppsätt-

ning av frågor samt teman (Merriam 1994:100) Intervjuguiden baseras på avsnitt 2.2, 

där de faktorer som kan avses påverka eleverna beskrivs. Ett flertal av dessa faktorer 

ligger till grund för de teman som berörs under intervjuerna. Vardera intervju 

beräknas ta ungefär 30 minuter och omfattas av 18 frågor.  

Mitt mål med intervjuerna är att kunna gå på djupet genom att fråga ut de 

intervjuade så långt som de medger (Eliasson 2013:26). Efter genomförda intervjuer 

samt transkriberingar, kommer jag att skicka tillbaka dessa till lärarna för att de ska 

kunna godkänna vad jag skrivit.  

 

3.3. Analys av insamlat material 
 

Jag har utgått från att behandla den insamlade informationen från intervjuer och 

observationer så objektivt som möjligt. Viss bedömning och avvägning har fått göras 

i samband med de intervjufrågor som varit av mer öppen karaktär. Likaså gäller de 

observationer som genomförts. De har gått till på så vis att jag undersökt fysiska 

miljöer med hjälp av vad jag ser, kompletterat med lärarnas förklaringar. De 

transkriberade intervjuerna är omfattande, vilket medfört att jag tagit med det inne-

håll som baseras på mina forskningsfrågor. Lärarnas bakgrund har inkluderats i 

denna undersökning, eftersom detta leder läsaren till förståelse för de olika lärar-

stilarna och arbetssätten. Slutligen har jag i diskussionen relaterat mitt resultat till 

tidigare forskning. Här blir hermeneutikens tankar synliga ännu en gång. 
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3.4. Forskningsetiska principer 
 

I samband med min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. De forskningsetiska principerna har till syfte att utgöra 

riktlinjer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Detta för att 

det vid behov ska kunna göras en god avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan kommer jag att redo-

göra för respektive huvudkrav: 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersök-

ningen om deras uppgift i undersökningen, samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. I samband med detta ska deltagarna upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren endast får inhämta uppgifter från deltagarna 

med deras samtycke. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur länge, samt 

på vilka villkor de vill delta i undersökningen. Deltagarna får inte utsättas för på-

verkan i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter om identifierbara deltagara skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan iden-

tifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet uppgifter som kan uppfattas vara 

etiskt känsliga.  
 

Nyttjandekravet, som är det sista huvudkravet, innebär att insamlade uppgifter 

endast ska användas i forskningsändamål. De personuppgifter som samlats in får 

därmed inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, 

bortsett från att man inte fått särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, 

2002). 
 

3.5. Validitet och reliabilitet  
 

Jag har i samband med min kvalitativa undersökning haft i åtanke att mina redo-

visade resultat kan tolkas på ett annat sätt än hur jag tolkat det hela. Även mitt 

arbetssätt kan ha styrt min tolkning i en viss riktning, vilket är möjligt i samband 

med kvalitativa undersökningar. Detta eftersom man när man skapar en under-

sökning har en föreställning eller modell om hur något förhåller sig (Eliasson, 2013).  

Oavsett hur du utformar din text, så ska du hela tiden tänka på att göra det lätt för 

läsaren att förstå vad du kommit fram till och vad du vill säga. Du kan sällan räkna 

med att läsaren känner till det du undersökt lika väl som vad du gör. Därför kan 

läsaren missförstå (eller i värsta fall avsiktligt förvränga) det du säger (Eliasson 

2013:142).  

För att hantera detta och undvika missförstånd, bestämde jag mig tidigt för att vara 

självkritisk, vilket är något Eliasson (2013:142) uppmuntrar till. Jag tänkte i banor 
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som fick mig att fundera om jag kan ha gjort något som kan påverka resultatens 

trovärdighet. Förutom detta bestämde jag mig för att tydligt redogöra för hur jag 

genomfört undersökningen – såväl i syfte och frågeställningar, som i metod och 

urval.  

Jag valde i samband med intervjuerna att både spela in samt anteckna som en säker-

hetsåtgärd under de fem intervjuerna. Detta för att kunna bekräfta att jag uppfattat 

det hela rätt. Efter jag transkriberat och sammanfattat intervjuerna, skickade jag till-

baka det jag skrivit till respektive lärare för att de skulle kunna ta del av det jag 

skrivit. Jag bad dem att skriva ett ”OK” om jag lyckats, eller att säga till om något 

misstolkats eller om de tyckte att något saknades i min text.  

När intervjun är utskriven eller dokumenterad på något annat sätt kan det vara bra att 

låta den intervjuade få ta del av detta för att undvika eventuella missförstånd. Om 

undersökaren senare vill citera den intervjuade direkt i rapporttexten är det också 

lämpligt att låta henne eller honom läsa igenom citatet för godkännande (Eliasson 

2013:25).  

Jag hade som avsikt att påverka de intervjuade så lite som möjligt i samband med 

intervjuerna, vilket jag vill försäkra mig om när jag skickade tillbaka den utskrivna 

intervjun till lärarna. Detta eftersom validiteten och reliabiliteten inte ska påverkas 

(Eliasson 2013:27). Slutligen vill jag påpeka att de intervjuade lärarna blivit tilldelade 

fiktiva namn, eftersom lärarna enligt de forskningsetiska aspekterna (som finns att 

läsa om i avsnitt 3.4) har rätt att vara anonyma.  

 

3.6. Genomförande 

Innan observationerna samt intervjuerna genomförs, kommer två missivbrev att 

delas ut. Det ena är till de rektorer som arbetar på respektive skola och kommer att 

skickas via mail. Det andra missivbrevet är till för de berörda lärarna som ska delta 

i undersökningen och har ett tillhörande samtyckesformulär. Dessa kommer att tas 

med vid tillfällena då observationerna och intervjuerna ska genomföras. I sam-

tyckesformuläret får intervjudeltagarna kryssa i två rutor, varav den ena rutan 

kryssas i om de vill delta i studien och accepterar de forskningsetiska grundprin-

ciperna (som finns att läsa om i avsnitt 3.4). Den andra rutan kryssas i om de tillåter 

användning av ljudupptagning i samband med intervjun. Därefter får lärarna skriva 

sin namnteckning (se bilaga 1).   

När jag genomför observationen, kommer lärarens roll bli att visa mig runt och kort 

berätta om klassrummets miljö medan jag antecknar informationen i observations-

schemat. Detta observationsschema ligger under bilaga 2 och är konstruerat av mig 

för att jag med hjälp av stödord och enkla fraser ska kunna anteckna direkt. Dessa 

iakttagelser kommer till viss del att kontrollera uppgifter avseende den fysiska 

miljön som de svarande lämnar under de kommande intervjuerna (Eliasson 

2013:30).  
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4. Resultat 

 

Undersökningens resultat innefattar de observationer jag genomfört av klassrum-

mens fysiska miljöer, samt det resultat jag uppnått från de intervjuer jag genomfört 

med respektive lärare. Först kommer en del där jag redogör för hur de fysiska 

miljöerna ser ut. Detta har som tidigare nämnt gjorts i samarbete med lärarna, som 

med hjälp av gester och förklaringar visat mig runt i klassrummen. Efter observation 

av miljöer, kommer den del där jag presenterar resultatet från respektive lärarin-

tervju. Intervjuerna är transkriberade, men återges i berättande form. De intervjuade 

lärarna har blivit tilldelade namnen Christina, Lisa, Gunilla, Jessica och Erika.  

 

4.1.  Observation av miljöer 
 

Nedan följer en kort beskrivning av de observationer jag genomfört i respektive 

klassrum. I de observationer som gjorts har jag granskat klassrummens möblering, 

lämpliga platser att läsa på i klassrummet samt i anslutning till klassrummet, hur 

tillgången till böcker ser ut samt om det finns inslag i klassrummet som kan avses 

uppmuntra eleverna till läsning. Se bilaga 2 för vidare läsning.  

 

4.1.1.  Christinas klassrum 

 

Avseende möblering i detta klassrum sitter eleverna gruppvis om sex. Borden står 

mot varandra och är alla vridna lite snett, för att eleverna med enkelhet ska kunna 

se fram till tavlan. Christina berättade att hon placerat elever utifrån förmåga, där 

vissa grupper av elever har bättre läsförmåga och även mycket ”flyt” i övrigt arbete. 

Detta för att dessa elever ska kunna arbeta mycket tillsammans och hjälpa varandra 

att komma vidare. Vissa grupper elever är å andra sidan blandade, för att både 

”starkare” och ”svagare” elever som läraren uttrycket det, ska få sitta tillsammans. 

Detta för att de starkare eleverna ska kunna influera de svagare eleverna och även 

för att de ska kunna ta hjälp av varandra.  

Angående läsningen, sitter de oftast i klassrummet och läser när det kommer till tyst 

läsning. Men de har även ett grupprum i anslutning till klassrummet som de delar 

med en annan klass, samt ett stort uppehållsrum utanför klassrummet. I uppe-

hållsrummet finns tillgång till bord och stolar, två soffor, samt filtar och sittpuffar.  

I klassrummet har Christina två tavellister på väggen fyllda med böcker, som är 

sorterade i grupper utifrån genre. Detta för att eleverna lättare ska hitta rätt när de 

söker en bok utifrån genre. De böcker som finns i klassrummet kommer från bok-

lådor som är beställda från kommunens bibliotekscentral. Skolan har likaså ett 

mindre bibliotek, dit barnen får gå ibland.  
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I samband med observationen fick jag snabbt syn på ett en affisch i form av en cirkel 

som sitter på den bakre väggen i klassrummet. Jag fick snart även syn på en affisch 

där det står ”Läsfixarna” och att läraren verkar låta eleverna sätta upp texter de 

skrivit. De texter som nu satt uppe var dikter om hösten. Med hjälp av Christina fick 

jag förståelse för att cirkeln jag tidigare nämnde, är ett så kallat ”Genrehjul” som hon 

fått från sitt deltagande i Läslyftet. I detta hjul ska läraren efter att ha läst en bok 

högt för eleverna, klistra upp en bild på den lästa boken i rätt genre. Hjulet används 

för att läraren ska få syn på vilka genrer som hittills lästs och målet är att fylla hjulet 

med tiden. Angående de dikter som jag lade märke till, förklarade läraren att de 

byter ut texterna efter att det gått en tid. Detta för att olika typer av texter ska synlig-

göras, samt för att eleverna ska kunna ta del av varandras skrifter och samtidigt 

träna på sin läsning.  

 

4.1.2.  Lisas klassrum  

 

I Lisas klassrum står elevernas bänkar formaterade i sju rader, vända framåt mot 

tavlan. De sitter fyra-fem elever tillsammans på varje rad. Läraren förklarar att hon 

snart ska möblera om och flytta på eleverna, eftersom detta inte visade sig vara 

någon lyckad möblering vare sig arbetsmässigt eller platsmässigt.  

När det kommer till platser att utöva läsning på, förklarar läraren att eleverna oftast 

sitter inne i klassrummet i samband med tyst läsning. Detta för att de inte har särskilt 

mycket plats på skolan. Dock finns ett grupprum i anslutning till klassrummet med 

stolar och bord samt sittpuffar som eleverna får använda när de läser. Men eftersom 

det endast finns några sittpuffar har Lisa formaterat ett kösystem som eleverna 

följer, för att de allt eftersom ska få möjlighet att använda dessa ”mysiga” sittplatser. 

Alldeles utanför klassrummet finns även ett större uppehållsrum som skolans fritids 

utnyttjar på eftermiddagstid. Men under dagtid får lärarna och eleverna använda 

detta, vilket de ibland gör när eleverna vill få sitta och läsa för sig själv. Här finns 

tillgång till bord och stolar, soffor samt några bokhyllor med böcker.  

Tillgång till böcker finns både i klassrummet, i uppehållsrummet, samt i skolans 

bibliotek. Läraren förklarar att eleverna först och främst får välja sina tystläsnings-

böcker i klassrummet, där de har böcker från boklådor som kommer från kom-

munens bibliotekscentral. Skulle eleverna inte hitta något bra där, får de tillgång till 

bokhyllorna som finns i uppehållsrummet.  Likaså får eleverna smyga in i övriga 

klassrum på skolan eller på fritids och se om de hittar någon bra bok där. Då och då 

får hela klassen gå till skolans bibliotek där de tillsammans lånar böcker till 

klassrummet.  

I Lisas klassrum får man som observatör snabbt syn på ”Genrehjulet” – snurran som 

syftar till att visa böckers olika genrer, samt en bild av en stor bokhylla med böcker 

som sitter på väggen. Efter att ha frågat om denna bokhylla, förklarar läraren att 

eleverna får ta en färgpenna och färglägga en bokrygg när de själva läst färdigt en 

bok. På så vis blir böckerna i bokhyllan snabbt färglagda. När alla böcker i bokhyllan 
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målats efter en tid, räknar läraren ihop hur många böcker eleverna tillsammans har 

läst. Läraren menar att eleverna på detta vis blir motiverade till att läsa.  

 

4.1.3.  Gunillas klassrum  

 

I Gunillas klassrum har hon möblerat på så vis att elevernas bänkar står i grupper 

om tre eller fyra. Dessa bänkar står mot varandra, lätt vridna mot tavlan för att 

eleverna ska kunna se fram.  

Innanför klassrummet finns tillgång till ett litet grupprum med stolar och bord. 

Grupprummet har en vägg som är inglasad, för att man ska få insyn mellan grupp-

rummet och klassrummet. Utanför klassrummet finns även tillgång till ett stort rum 

med soffor, bord och stolar. Likaså bokhyllor står i detta rum. När eleverna ägnar 

tid åt tyst läsning får de stundvis turas om att sitta i grupprummet och likaså 

rummet utanför klassrummet.  

I klassrummet syns två små bokhyllor, med cirka 10-15 böcker vardera, några 

tidningar, samt två boklådor ståendes på golvet. Gunilla berättar att de snart ska 

sätta upp tavellister på väggarna, för att kunna ställa vissa böcker där. Hon tycker 

att det är ett trevligt sätt som synliggör böckerna och därmed kan locka eleverna till 

läsning. Förutom detta har skolan ett mindre skolbibliotek som de ibland går till, 

samt några bokhyllor i rummet utanför klassrummet. Där får eleverna också låna 

böcker om de skulle vilja.  

I Gunillas klassrum har de mängder med affischer – en som det står ”Läsfixarna” på 

med bild på fyra karaktärer, en som syftar till läsförståelse och som synliggör ”På 

ytan-frågor” och ”Under ytan-frågor” och en som det står ”Böcker vi läst” på. På 

den sistnämnda sätter läraren upp bilder på böcker som hon läst högt för eleverna. 

Längst bak i klassrummet sitter ett flertal texter uppsatta. Dessa är sammanfatt-

ningar från ”Grej of the Day” som de genomför varje vecka och finns som stöd om 

eleverna vill läsa och bli påmind om respektive ”grej”. På en elevs bänk skymtar jag 

även en liten bok med hård pärm som det står ”Läsdagbok” på. Jag frågade läraren 

om denna bok och hon berättade att alla elever har varsin läsdagbok. Där får 

eleverna skriva om de böcker de läst tyst samt en kort recension där de sätter ett 

betyg på den lästa boken. Förutom detta har de ett stort ”Genrehjul”.  

 

4.1.4.  Jessikas klassrum  

 

I Jessikas klassrum har de skolbänkar, vilka står möblerade i par vända framåt mot 

tavlan. Längst bak i klassrummet finns en stor soffa och ett ovalt högt bord med fyra 

stolar. Men dessa möbler används sällan, eftersom eleverna vanligtvis sitter vid sina 

bänkar när de ägnar tid åt läsning. Alldeles utanför klassrummet finns 

skolbiblioteket, dit eleverna får gå ibland när de vill låna böcker att läsa. I korridoren 
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som löper utanför klassrummet finns tre mindre klassrum. Dessa används oftast för 

de elever som får möjlighet att läsa med skolans läspedagog samt resurslärare.  

Angående tillgång till böcker, så syns två boklådor som kommer från 

skolbibliotekscentralen samt två hyllor som löper längs med klassrummet. I dessa 

böcker står mestadels skolböcker, pärmar och anteckningsblock, men också några 

kartböcker och faktaböcker. Läraren tycker inte själv att det finns något särskilt som 

kan uppmuntra barnen till läsning i klassrummet.  

 

4.1.5.  Marikas klassrum  

 

I Marikas klassrum står elevernas bänkar möblerade parvis, vända rakt framåt mot 

tavlan. Hon berättar att hon ibland ”skjuter” ihop bänkarna så att eleverna sitter 

längre rader. Marika berättar att hon måste ha elevernas bänkar möblerade rakt 

framåt eftersom det är av vikt att hon får direkt ögonkontakt med eleverna. 

Dessutom menar hon att hon vill ha dem vända direkt mot projektorn som hon 

stundvis använder i klassrummet. Framför elevernas bänkar finns ett runt bord, som 

Marika både utnyttjar som avlastningsyta samt om någon elev behöver extra stöd 

av henne. Detta för att hon enkelt ska kunna blicka över klassrummet när eleverna 

arbetar självständigt.  

Avseende platser att utnyttja till läsning, så använder hon mest klassrummet, men 

säger att de ibland använder ett grupprum som finns i anslutning till klassrummet. 

Där finns bord och stolar samt en soffa som eleverna ibland får sitta i. De har en 

specialpedagog på skolan som tar ut elever som behöver extra stöd i sin läsning, och 

då används förutom grupprummet slöjdsalen och musiksalen. Marika nämner i 

samma stund att skolan inte har så mycket tillgång till andra rum än klassrummet, 

vilket är den bidragande faktorn till att eleverna mestadels sitter i klassrummet när 

de läser.  

Angående tillgången till böcker i klassrummet, så kan man se en bokhylla samt en 

vagn på hjul fyllda med böcker. I vagnen ställs de böcker som kommer ifrån skol-

bibliotekscentralen. Läraren tycker själv inte att det finns så mycket annat i klass-

rummet som kan uppmuntra barnen till läsning, men något som syns är en affisch 

som det står ”Läsfixarna” på. Där finns bilder på fyra karaktärer, som läraren ibland 

väljer att utgå ifrån när de läser texter tillsammans. 

 

4.2. Lärarnas arbete kring läsning och läsfrämjande  

I detta avsnitt följer en beskrivning utifrån intervjuerna av hur länge lärarna arbetat 

i skolan, om de gått några fortbildningskurser eller läst facklitteratur, samt hur de 

ser på läsning. Med det sistnämnda avses vad lärarna anser att läsning fyller för 

funktion. Därefter kommer de delar från intervjun som rör arbetssätt- och arbets-

former, tillgång till litteratur/texter, val av litteratur/texter, läsningens funktion och in-

verkan och slutligen beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 
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fysiska miljö att presenteras. Det sista avsnittet kan ses som ett komplement till de 

observationer som gjorts i det avseende att undersöka den fysiska miljön i klassrum-

met samt hur lärarna önskar att en god läsmiljö ska se ut. Resultatet från de 

intervjuer som genomförts kommer att presenteras i form av en sammanfattning, 

och kommer att redovisas i samma ordning som i avsnittet ovan. Först ut av de 

intervjuade lärarna är Christina, som därefter följs av Lisa, Gunilla, Jessica och 

slutligen Erika.  

 

4.3  Christina 

 

Christina har varit yrkesverksam lärare sedan 2002, vilket medför att hon arbetat i 

15 år. Under dessa år har hon arbetat två år som resurslärarassistent, samt 13 år som 

klasslärare.  

 

4.3.1.  Christinas syn på läsning 

 

Läraren anser att läsning är jätteviktigt, samt att man måste kunna läsa för att kunna 

ta sig någonstans i livet. Kan man inte läsa klarar man inte av de kunskapskrav som 

finns, menar Christina. Samtlig personal på skolan har gått Läslyftet, vilket de gjorde 

förra året. Detta år läser de Läslyftet Light, som en fortsättning på den första 

fortbildningskursen. Den facklitteratur läraren läst är den litteratur som användes 

under lärarutbildningen.  

 

4.3.2.  Organisation av undervisningen 

 

Christina använder läsning varje dag i klassrummet. Eleverna ägnar 20 minuter åt 

tyst läsning varje dag och tyst läsning finns även som alternativ när eleverna avslutat 

ett arbete och har en stund över. Denna tysta läsning består av att eleverna får läsa i 

sina ”bänkböcker” som de själva har valt. Det finns även möjlighet för de elever som 

är ”svagare” i sin läsning att läsa med läspedagog några gånger per vecka. Eleverna 

tycker om att läsa och läraren läser högt för eleverna en stund varje dag. Detta 

resulterar i ungefär 40 minuters läsning varje dag.  

 

Läraren använder ingen specifik läsmetod. Läsningen integreras i övriga skol-

ämnen, framförallt i SO/NO, där eleverna ofta får ta del av faktatexter. Även i mate-

matik och engelska integreras läsning, framförallt i matematiken där eleverna ofta 

stöter på ”lästal” som läraren uttrycker det.  
 

”Läsläxa är den enda läxan jag vill ha”, säger läraren och berättar att detta beror på 

att hon anser att tiden på skolan inte räcker till för att eleverna ska utvecklas mot 

målen och ”få igång” läsningen. Hon hänvisar till att man bör läsa ett visst antal 

minuter per dag för att bli en god läsare.  
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4.3.3. Tillgång samt val av litteratur/texter 

 

Skolan samarbetar med Skolbibliotekscentralen som skickar boklådor till klass-

rummet. Läraren har nyligen gjort en läsenkät för att kunna se vilka böcker de be-

höver i klassrummet. Denna gång har hon beställt en hel del deckare samt fantasy-

böcker. Läraren byter ut boklådor varannan månad för att eleverna ska få ta del av 

så många olika genrer som möjligt. Om klassen arbetar med något särskilt tema, 

exempelvis rymden, brukar läraren be skolbibliotekscentralen att skicka med en 

extra låda med passande litteratur. Hon tycker att detta samarbete fungerar bra. För-

utom detta har de ett skolbibliotek som eleverna får besöka med jämna mellanrum. 

Dessa böcker får eleverna både läsa i skolan samt hemma.  

Bortsett från den traditionella läsningen, ges eleverna möjlighet att läsa både digitala 

texter och traditionella texter på skärm, eftersom många av läromedlen är digitala. 

Läraren använder ibland urklipp från en specifik bok och visar detta på skärm för 

att de tillsammans ska kunna läsa texten. Läraren tycker dock att det kan vara svårt 

att läsa på storbildsskärmen i klassrummet eftersom många av eleverna upplever att 

bilden skakar, vilket försvårar läsningen.  

Läraren väljer ofta högläsningsbok utifrån aktuella teman. Nu har de under hösten 

arbetat mycket med Astrid Lindgren, vilket resulterat i att hon läst en rad olika 

böcker skrivna av Astrid för eleverna. Nu ska hon läsa ”Pojken och tigern” för 

eleverna eftersom den handlar om en resa i Sverige. Detta kopplar hon till SO-ämnet, 

där tanken är att de ska titta mer på Sverige samt övriga världen. Eleverna i denna 

klass älskar högläsning och läraren låter eleverna önska högläsningsbok emellanåt. 

Läraren väljer att alltid läsa lite ”svårare” böcker som eleverna inte skulle orka läsa 

själva, och stannar ofta upp och förklarar de ord som eleverna inte kan förstå.  
 

Läraren brukar vara med och påverka elevernas val av tystläsningsbok. Hon styr de 

elever som har svårt att läsa och ser alltid till att ha tillgång till lättlästa böcker när 

hon beställer boklåda. Samma gäller för de elever som vill läsa svårare böcker. Men 

även om de duktiga läsarna valt en lättare bok någon gång, så låter hon eleverna 

läsa den lättare boken. Detta för att hon vill att eleverna ibland ska få känna att de 

kan bli klara med sin bok under de 20 minuter de ägnar åt tyst läsning. Förutom 

detta har de ibland ”bokprat” på biblioteket. Där kan eleverna få höra mer om de 

böcker som visas och därmed bli inspirerade till läsning.  

 

 

4.3.4.  Läsningens funktion och inverkan  
 

Christina är inte helt säker på om läsning hänger ihop med elevers resultat, eftersom 

hon har elever som inte tycker om att läsa som har goda resultat i skolämnena. Hon 

har även elever som tycker att läsning är roligt, men som inte är så starka i det övriga 

skolarbetet. Christina kommer fram till att påståendet om att läsning påverkar 

elevers resultat stämmer till viss del.  

 

Christina tycker absolut att man bör tänka till kring det sjunkande läsintresset bland 

skolans elever, men menar även att det sjunkande läsintresset kan ha att göra med 
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samhällets förändring. Hon menar att det numera finns ett annat utbud, som bidrar 

till att läsning inte blir lika vanligt. Hon anser att den traditionella läsningen har 

minskat och tappat sin betydelsefulla roll. Många barn väljer att hellre spela tv-spel 

eller lyssna på ljudböcker. Hon försöker göra läsning till något mysigt i skolan, där 

läsningen inte ses som något tvång. Christina hänvisar till att läsningen inte alltid 

överförs. Med detta menar hon att trots att man har föräldrar som läser ofta, så 

behöver det inte betyda att barnen tycker om läsning.  

 

Läraren tycker inte att tiden på skolan räcker till att göra eleverna till goda läsare. 

Därför försöker hon via valet av böcker till klassrummet samt via högläsning att 

inspirera eleverna till att själva vilja läsa. Hon upplever att många elever valt att läsa 

böcker hemma som läraren tidigare läst högt för dem. I övrigt använder hon som 

tidigare nämnt läsläxa som ett komplement.  

 

 

4.3.5.  Beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 

fysiska miljö 

 

Christina skulle vilja ha ett mysigt läsrum i anslutning till klassrummet, mycket 

böcker med inspirerande bilder och tillgång till sköna sittplatser eller möjlighet för 

eleverna att byta ”ställning” när de läser. Hon tar vara på de möjligheter som finns 

i klassrummet samt utanför och försöker anpassa den fysiska miljön efter vad 

respektive individ behöver. Hon försöker framförallt att nyttja de fysiska miljöer 

som finns för de elever som behöver extra mycket lugn och ro, genom att de får sitta 

någon annanstans och läsa när de ska ägna tid åt tyst läsning.   

 

 

4.4.  Lisa 

 
Lisa blev färdigutbildad lärare för fyra år sedan och har arbetat som klasslärare 

sedan dess. 

 

4.4.1.  Lisas syn på läsning 

 

Lisa beskriver läsning som att det öppnar dörrarna till en ny värld, både för sig själv 

som läsare samt för sina elever. Läraren pratar om att ”knäcka” koden och menar att 

detta är något fantastiskt, som kan leda läsaren till frivillig läsning. Läraren själv 

tycker att läsning är viktig för att hitta information, för att lära sig nya saker samt för 

att kunna ta del av vad som händer i världen. Hon nämner också att läsning är något 

som ska kännas lustfyllt och kunna få en till att vilja läsa mer.  

Läraren har deltagit i Läslyftet och läser en fortsättning till denna fortbildningskurs 

under detta år. Utbildaren använder i år en ny modul, där det plockats fram viktiga 

delar för lärarna att ta del av. Angående facklitteratur kan läraren inte hänvisa till 

något specifikt, men menar att man som lärare ständigt uppdaterar sig och läser 
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litteratur om exempelvis läsinlärning. Hon läser ibland ny forskning och annan 

litteratur utifrån sina behov.   

 

4.4.2.  Organisation av undervisningen 

 

Lisa utgår mycket ifrån det svenskamaterial som skolan köpt in och kan därför inte 

hänvisa till att hon använder någon specifik läsmetod. Hon använder materialet allt 

eftersom och lägger ibland in egna inslag. I klassrummet läser Lisa ibland högt för 

eleverna, eleverna läser högt för varandra och de läser även i sina bänkböcker. 

Läraren tycker att läsning ofta inkluderas i övriga skolämnen.  

 

Lisa startar varje morgon med att eleverna får läsa tyst i sina bänkböcker i ungefär 

15 minuter. Hon tycker att detta skapar en lugn atmosfär och gör att eleverna känner 

sig trygga. Lisa läser även högt för eleverna en stund nästan varje dag. De elever 

som har svårt att läsa får möjlighet till lästräning vissa dagar i veckan. Detta sker 

under de 15 minuter som alla elever ägnar sig åt tyst läsning, för att de elever som 

får lästräning inte ska missa något av den övriga skolundervisningen. Läraren har 

planerat att börja med ”läsgrupper”, vilket innebär att eleverna får sitta i grupper 

och läsa högt för varandra.  

 

Bortsett från detta brukar läraren vilja att de har ”bokprat” i klassrummet. Hon låter 

detta gå till på så vis att eleverna ibland får betygsätta den bok de läst och berätta 

för de andra i klassen om varför eller varför inte man ska läsa just den boken.  

 

Läraren använder läsläxa och har använt det sedan eleverna gick i ettan. Hon 

hänvisar till att man som läsare ska läsa en viss tid varje dag för att man ska bli en 

god läsare. Hon använder läsläxa för att eleverna ska kunna hänga med i övriga 

skolämnen där läsning inkluderas, samt för att eleverna ska uppnå kunskapskraven 

som finns i svenskämnet. Läraren försöker ofta att praktiskt visa varför läsning är 

viktigt för sina elever.  
 
 

4.4.3.  Tillgång samt val av litteratur/texter 

 

Skolan samarbetar med skolbibliotekscentralen och får boklådor skickade till 

klassrummet. Lisa låter alltid eleverna önska böcker i form av att de önskar få någon 

bokserie eller någon specifik bok. Hon tycker att detta samarbete fungerar jättebra 

och är nöjd med urvalet av böcker och dess olika genrer. Lisa byter ut boklådorna 

ofta för att eleverna ska få ta del av en variation och låter eleverna besöka skolans 

egna bibliotek. Om eleverna ändå känner att de har läst de flesta böckerna i 

klassrummet, låter hon eleverna låna böcker från andra klasser samt från fritids.  

 

Eleverna får ibland söka faktatexter på dator eller iPad. Läraren hänvisar till skolans 

svenska- och matematikläromedel och menar att de är digitala numera. De arbetar 

ofta med dessa och läraren använder dessa texter vid varje ny genomgång. Läraren 

tycker att källkritik och användning av sökfunktioner är viktiga att gå igenom 

tillsammans med eleverna, eftersom det kan bli svårt för eleverna att själva leta 
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exempelvis faktatexter. Detta eftersom en sökning kan få många träffar – träffar som 

inte alltid är relevanta till vad man söker efter.  

 

Läraren använder ofta högläsningsboken som ett komplement till undervisningen. 

Läraren tycker att eleverna är mycket duktiga på att lyssna och positiva till hög-

läsning, vilket de har varit sedan första klass. Läraren berättar att hon har ett 

”Genrehjul” uppsatt i klassrummet, vilket är en affisch som ser ut som ett hjul med 

ekrar. ”Målet med användningen av genrehjulet är att eleverna ska få se vilka typer 

av texter som finns”, säger läraren och berättar att detta ska uppnås via högläsning. 

Efter varje utläst högläsningsbok skriver hon ut en liten bild på boken som hon sätter 

i rätt genre i hjulet. Innan höstlovet läste hon en bok ur genren skräck, och satte 

därefter upp en bild på boken.  

 

Läraren brukar försöka att inte styra elevernas val av böcker alltför mycket, utan 

försöker istället att i vissa fall tipsa eleverna till vilken bok de ska välja. Om en elev 

valt en för svår bok, brukar läraren försöka råda eleven till att välja en annan bok. 

Detta gör läraren genom att tipsa om en annan bok eller på annat sätt försöka 

vägleda eleven till att välja en bok med lättare text och innehåll. Hon försöker ofta 

att ta hänsyn till elevens intressen och hitta en bok som passar. Hon menar också att 

detta kan ske om en elev som är en duktig läsare väljer en alldeles för lätt bok. Men 

i övrigt försöker hon att inte lägga sig i elevernas val alltför mycket, utan menar att 

eleverna snabbt märker om de valt en bok som upplevs som för svår eller för lätt. 

Förutom detta talar läraren om att hon ibland väljer ut specifika texter åt de elever 

som lästränar med en annan pedagog. Detta för att de ska få läsa en text som är helt 

och hållet anpassat till deras läsförmåga och för att de ska få en variation i sin 

läsning.  

 

 

4.4.4.  Läsningens funktion och inverkan  

 

Lisa är helt övertygad om att läslust hänger ihop med elevers resultat. De har 

nyligen genomfört ett läsförståelsetest i klassrummet, där det visade sig att de elever 

som läser mycket presterade bra. Det visade även att de elever som läser mycket 

hann läsa mer och därmed göra klart testet snabbare än de andra eleverna. Hon 

menar att statistik kan visa att läsförmåga och läshastighet är något som baseras på 

hur mycket eleverna faktiskt läser.  

 

Lisa hänvisar till att de alltid startar skoldagen med läsning för att sträva mot ett 

större läsintresse bland eleverna. Hon menar att skolan måste erbjuda tid för läsning 

för att alla elever ska få möjlighet att känna läslust, samt för att skolan ska bidra till 

att alla elever faktiskt får läsa. För det är inte alla elever som får möjlighet att läsa 

hemmavid.  
 

Lisa tycker inte att endast skoltid räcker för att eleverna ska bli duktiga läsare. Hon 

valde i samband med höstlovet att skicka hem en rolig läxa (som är frivillig för 

eleverna att göra) som kallas för Halloweenbingo. Målet med denna läxa är att 

eleverna ska läsa så mycket som möjligt under lovet, och kryssa i rutor på en bingo-

bricka utifrån vilka uppdrag de genomfört. Hon ger ett exempel och säger att det i 

en av rutorna står att eleven ska läsa under täcket med hjälp av en ficklampa, vilket 
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man kryssar i om man gjort. Har genomfört alla de uppdrag avseende läsning som 

står på bingobrickan har man givetvis fått bingo och därmed läst mycket.  

 

Läraren använder i övrigt artiklar som handlar om läsning, som hon brukar skicka 

hem till elevernas föräldrar vid varje ny terminsstart och i samband med skollov. 

Det gör hon för att föräldrarna ska få möjlighet att förstå hur viktig läsning är och 

vilja sträva efter att deras barn läser så mycket som möjligt. Läraren påpekar att 

relationen med föräldrarna är ytterst viktig för att de tillsammans ska kunna hjälpa 

barnen på bästa möjliga sätt.  

 

 

4.4.5.  Beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 

fysiska miljö 

 
Lisa tänker ofta på läsmiljöer och funderar på hur man ska lösa detta när skolan inte 

har så gott om plats. Hon tycker att en god läsmiljö ska vara mysig och innehålla 

olika fysiska platser för elever att läsa på. Hon tycker att det bör finnas tillgång till 

sittpuffar, soffor och kuddar i en god läsmiljö. Läraren önskar att klassrummet var 

större och att eleverna inte skulle behöva gå ut från klassrummet när de ska läsa. 

Men hon känner att eleverna är alldeles för många för att de alla ska kunna sitta i 

klassrummet och läsa varje gång. Hon talar även om att hon drömmer om att få plats 

med en stor matta som eleverna kan sitta på och något som liknar en sänghimmel 

någonstans i klassrummet. Hon känner sig besviken över att det inte finns fler 

grupprum att tillgå i skolan, eftersom de hade kunnat användas till bland annat 

läsning. Dock känner hon sig nöjd med platsen som finns utanför klassrummet, 

eftersom det där finns tillgång till några soffor samt övriga sittplatser för eleverna 

att använda. Men hon menar också att det inte alltid går att använda detta utrymme, 

eftersom det inte endast används av hennes elever. 

 

 
 

4.5.  Gunilla  

 
Gunilla har varit yrkesverksam i 32 år, varav hon varit klasslärare i cirka 20 år.  

 

4.5.1.  Gunillas syn på läsning 

 

Läsning innebär för Gunilla att man som läsare kan få uppleva andra ställen, andra 

tidsepoker och träffa nya personer. Men läsning innebär också att man får vara med 

om en sorts resa och lära sig nya saker på vägen. Läraren har medverkat i en hel del 

olika fortbildningskurser som handlar om läsning och skrivning, varav Läslyftet 

som hon medverkade i under förra året. Detta år fortsätter Läslyftet, men som en 

”miniversion” som läraren uttrycker det 
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4.5.2.  Organisation av undervisningen 

 
Läraren blandar olika läsmetoder och nämner det nya ”modeordet” Genrepedagogik. 

Hon kan själv inte påstå att hon använder det till fullo, men det förekommer en del 

i elevernas skolböcker. Gunilla nämner också En läsande klass, vilket de arbetat en 

del med i klassrummet. Hon tycker att det inte alltid finns tid för att använda 

metoder fullt ut, men att plocka lite ur olika metoder är något hon gör efter alla sina 

år som lärare. Gunilla tycker att läsmetoder är viktiga, eftersom de kan påminna om 

vilka delar av läsningen som är viktiga.  

 

Angående arbetsätt- och arbetsformer, har eleverna varsin bänkbok att tillgå. Elever-

na fick under förra året läsa tyst en stund varje dag, men detta år har läraren lagt 

mer fokus på stavning. Förutom detta har de läsläxa, som vid redovisningstillfället 

läses högt i klassrummet. Hon försöker att blanda arbetsformer kring hur eleverna 

får redovisa sin läxa. Ibland läser de för varandra parvis, ibland får eleverna läsa i 

grupper. Gunilla använder läsläxa för att hon upplever att tiden till läsning i skolan 

inte räcker till. Hon nämner att det är särskilt viktigt när eleverna just håller på eller 

nyss har lärt sig att läsa. ”Vissa elever behöver träna mycket och vissa elever behöver träna 

lite”, säger hon. Hon menar att hon också använder läsläxa för att eleverna ska kunna 

visa sina föräldrar vad de gör i skolan, samt för att kunna visa dem hur långt de 

kommit i sin läsutveckling.  

 

Angående högläsning, så försöker Gunilla att läsa högt lite då och då. När hon läser 

en lite svårare bok för eleverna låter hon dem räcka upp handen när de inte förstår 

något specifikt ord, så samlar de orden på tavlan och går igenom deras innebörd 

tillsammans. Hon försöker även att använda En läsande klass, och har som tanke att 

byta ut karaktärerna till något annat när de ska använda olika synsätt i framtiden.  

 

Eleverna på skolan har möjlighet till läxhjälp, vilket sker en timme i veckan efter 

skoltid. Skulle man behöva träna mer på exempelvis läsning, så finns tid och ut-

rymme för detta under den tiden. Klassen har även tillgång till en specialpedagog 

samt en pensionerad lärare några gånger i veckan, som båda har tid för att lyssna på 

de elever som har svårt för läsning.  

 

Läraren tycker själv att läsning ägnas för lite tid i klassrummet, för svenskämnet 

innehåller också mycket skrivning och muntligt. Hon tror att läsning upptar cirka 

20% av tiden eleverna spenderar i klassrummet, eftersom det ska hinnas med så 

mycket annat också.  

 

 

4.5.3.  Tillgång samt val av litteratur/texter 

 

Skolan har tillgång till ett mindre skolbibliotek, och klassen går även ner på kom-

munbiblioteket en gång i månaden. Där får de varannan gång ta del av ”bokprat” 

som bibliotekarierna håller i, samt låna böcker. Läraren beställer boklådor från 

bibliotekscentralen, som hon förnyar allt eftersom. Läraren samarbetar även med 

biblioteket på så vis att klassen får ta del av olika uppdrag och tävlingar, vilket 

eleverna nu gör under höstlovet.  



34 
 

 

Läraren tycker inte att de läser digitala texter eller traditionella texter på skärm 

särskilt ofta. Men hon nämner att de under Läslyftet arbetade en hel del med detta, 

vilket hon använt några gånger i sin klass. Hon testar ibland några gratisprogram, 

som hon sedan använder i klassrummet. Annars menar hon att eleverna får läsa 

texter på skärm när de håller på med faktasökning. 

De högläsningsböcker som läses ser ofta läraren till att läsa själv innan hon läser för 

eleverna. Hon gillar att böckerna kan användas eller passa till den övriga skolunder-

visningen, och försöker ibland att välja högläsningsbok utifrån vad de arbetar med. 

Nästa gång har hon tänkt välja en högläsningsbok som handlar om staden de bor i, 

eftersom de ska arbeta med lite lokalhistoria.  

 

Läraren tycker att högläsningen fungerar bra, men att det skiljer lite mellan olika 

klasser. Den klass hon har nu vill gärna höra lite kortare böcker med mycket bilder 

för att de ska tycka att boken är spännande. De vill även att boken snabbt ska ta slut, 

så att de sedan kan börja med en ny.  

 

Läraren uppger att hon ibland väljer tystläsningsböcker åt eleverna, men det sker 

oftast när eleverna inte hittat någon bok som de vill läsa. Läraren anser att eleverna 

anpassar valet av bok själva. Men när hon beställer boklådor från skolbiblioteks-

centralen försöker hon alltid att välja böcker som passar alla elever och nivåer.  

 

 

4.5.4.  Läsningens funktion och inverkan  

 
Läraren tror att läslust hänger ihop med elevers resultat, för ju duktigare man är på 

att läsa desto lättare har man för läsförståelse. Hon har märkt att elever numera inte 

läser särskilt tjocka böcker, och hennes nuvarande klass väljer alltid bort böcker utan 

bilder och även med svartvita bilder. Hon tycker det är underligt att elever inte upp-

lever inre bilder, utan måste ha riktiga bilder som stöd.  

 

Läraren säger att PISAS resultat avseende ett sjunkande läsintresse inte alltid 

stämmer, vilket man måste ta hänsyn till. Men hon har själv märkt att läsintresset 

har sjunkit och försöker att tänka på detta när det kommer till planering av tid för 

läsning. Hon tycker att läsning är jätteviktigt i alla skolans ämnen, eftersom det är 

på sätt man hämtar och tar del av information. Men när hon ibland frågar om 

eleverna läst en specifik bok förut, är det sällan någon som läst den, utan elever som 

säger att de ”sett filmen”. Hon tror att detta hör till det nutida samhället.  

 

Läraren tycker inte att skolans tid räcker för att göra eleverna till goda läsare, vilket 

hon löser genom att ge eleverna läsläxa. Eleverna har en bok som de får specifika 

kapitel som läxor ur, men hon försöker även att kombinera detta med ”roligare” 

läsläxor. Under detta lov har hon valt att ge eleverna just en sådan läsläxa, som de 

kan göra för att det upplevs som roligt. Hon säger att läsläxorna alltid är frivilliga 

för eleverna att göra.  
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4.5.5.  Beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 

fysiska miljö 

 
Läraren tycker att det är mysigt att kunna ”dämpa” ljuset ibland och tycker att en 

soffa med kuddar vore bra att ha i klassrummet. Men de får inte plats med en soffa 

i klassrummet, utan de använder den som finns utanför klassrummet då och då. De 

går även iväg till skolans bibliotek och sitter där och läser ibland. Läraren säger 

också att det inte skulle spela henne någon roll om eleverna satt på olika ställen eller 

låg på golvet och läste, så länge de tycker att läsningen känns lugn och skön.  

 

 

4.6.  Jessica 
 

Jessica har arbetat som lärare i cirka 15 år.  

 

4.6.1.  Jessikas syn på läsning 

 

Jessika uttrycker det som att hon tycker att läsning är allt, och att läsning är nyckeln 

till det mesta. Hon tycker att läsning är jätteviktigt och säger att hon själv älskar att 

läsa. Hon vill gärna att detta ska överföras till eleverna och att de också ska bli lika 

intresserade av läsning. Hon beskriver det som en härlig känsla att bli ”uppslukad” 

av en bok och önskar att alla elever fick känna samma känsla någon gång i livet. 

Jessika tycker att man som lärare ska ha som mål att eleverna får utvecklas så långt 

som möjligt i sin egna läsning under de första skolåren.  

 

Jessika har förutom lärarutbildningen tagit del av läslyftet, men kan inte komma på 

att hon läst någon övrig facklitteratur som handlar om läsning. Hon nämner att 

lärarna på skolan har bestämt att de snart ska läsa facklitteratur om genrepedagogik 

och försöka använda detta i undervisningen.  

 

 

4.6.2.  Organisation av undervisningen 

 
Jessika kan inte påstå att hon brukar använda någon renodlad metod eftersom alla 

barn lär sig olika. Men hon säger brukar använda sig av ordbilder kombinerat med 

ljudning under elevernas första tid i skolan, det vill säga årskurs 1. Detta för att 

eleverna både ska få träna på respektive ljud i ett ord, samt lära sig att känna igen 

hela ord. Hon nämner vikten av att eleverna får lära sig högfrekventa ord som ”och”, 

för ju mer man övar orden desto större är chansen att eleverna lär sig dem. Att 

eleverna kan dessa ord är en bra början, säger hon.  

 
Jessika tycker att det finns för lite tid för svenskämnet i årskurs tre. Hon säger att 

hon ”slits jättemycket mellan allt som ska göras” och hinner därför inte med allt på 

ett bra sätt. Hon fokuserar just nu mest på att eleverna ska få skriva texter, vilket gör 

att de inte får särskilt mycket tid över för läsning. Förra året hade de mer tid och 

resurser, vilket gjorde att de kunde ha läsgrupper varje vecka. Men i år är inte detta 

möjligt. Jessika blev väldigt inspirerad av läslyftet och vill gärna ha tid för ordentliga 
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textsamtal, men känner att tiden inte räcker till detta heller. Men hon brukar i sam-

band med läsning av läsläxan att hålla i textsamtal med eleverna. Hon tycker att 

läsläran är en väldigt bra bok och brukar i samband med att hon läser läxan högt för 

eleverna stanna upp på vissa ställen och låta eleverna fundera kring textens 

betydelse. Denna form av textsamtal har Läslyftet inspirerat henne till att ha.  

 

När läraren funderar kring hur mycket tid som ägnas åt läsning i klassrummet, säger 

hon att det inte finns så många tillfällen till just detta. Men hon menar att läsning 

integreras i andra skolämnen, exempelvis i SO. Jessika räknar i samband med detta 

upp vilka lästillfällen som ges, och nämner då läsning av läxan tillsammans med 

eleverna, när de arbetar med läsförståelseboken som alla elever har, samt när elever-

na läser i sina bänkböcker. Eleverna får oftast läsa i sina bänkböcker efter att de 

avslutat ett arbete, där bänkboken ofta är ett av flera alternativ som eleverna får välja 

mellan. Jessika uppskattar det som att eleverna tillägnar 60-70 minuter per vecka till 

läsning i dess olika former.  

 

Angående läsläxan, säger läraren att hon valt att ha läsläxa av flera anled-

ningar. ”Dels får man inte tiden att räcka till i skolan till all den träning man behöver, 

så det är ju guld värt om föräldrarna får till en stund för läsning hemma också”, 

säger Jessika. Hon säger att det krävs mycket tid till att man ska lyckas bli en god 

läsare. Hon kräver inte att eleverna måste göra läsläxan, men har som önskemål att 

de gör den. Den andra anledningen är för att föräldrarna ska få insyn i vad eleverna 

arbetar med i skolan. Den tredje anledningen är för att Jessika tycker att eleverna är 

så pass stora och ska få träning i att ta lite ansvar. Detta i avseende att planera tid för 

läsning av läxan hemma samt att de faktiskt genomför den.  

 
 
4.6.3.  Tillgång samt val av litteratur/texter 
 

På skolan finns ett bibliotek som eleverna har fri tillgång till, men läraren berättar 

att de inte lika ofta använder skolbiblioteket. Hon tyckte att detta var mer aktuellt 

när eleverna gick i årskurs 1.  

Läraren samarbetar med skolbiblioteket och beställer boklådor från skolbiblioteks-

centralen. Förutom detta kommer bokbussen till skolan var fjärde vecka, och då får 

eleverna låna böcker som de både får ha i skolan och även ta hem. Hon tycker att 

eleverna är väldigt motiverade till att låna böcker från bokbussen och berättar att 

vissa elever ibland beställer böcker och vissa fastnat i särskilda bokserier som de vill 

läsa. Läraren säger att biblioteket även ordnar ”roliga grejer” för barnen att göra, 

såsom ”Bokjuryn” som anordnades under 2016. Hon berättar att Bokjuryn höll på 

under ett antal veckor och handlade om att barnen skulle läsa så många böcker som 

möjligt som var skrivna under 2016. I samband med detta fick de fylla i en blankett 

efter varje bok de läst. När perioden var slut skulle eleverna rösta på vilka fem 

böcker de tyckte varit bäst, och när resultatet var sammanställt kom biblioteket till 

skolan för att presentera vilken bok som fått flest röster och därmed vunnit. Detta år 

har biblioteket skickat ut en aktivitet som kallas för ”läsorm”.  
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När det kommer till digitala texter eller texter på skärm, berättar läraren att de ofta 

läser texter gemensamt på storbildsskärmen i klassrummet. Detta för att digital läs-

ning är aktuellt i dagens samhälle och även nyttigt för att eleverna ska få ta del av 

olika arbetssätt i undervisningen. Hon ger exempel och säger att de ibland läser 

nyheter samt faktatexter tillsammans. Detta är även aktuellt i engelska, eftersom hon 

tycker att det synliggör det engelska språket på ett bra sätt. Läraren säger att de ofta 

läser digitala texter tillsammans eftersom de på skolan inte har tillgång till några 

”paddor” (iPads). Hon säger att de har bärbara datorer på skolan som man kan boka, 

men tycker att det är svårt eftersom de så ofta är uppbokade.  

Gällande val av litteratur, framförallt till högläsning, säger läraren att hon ofta får 

tips från kommunbiblioteket. ”Men denna gång måste jag byta boken de tipsade 

om”, säger Jessika och skrattar. I övrigt försöker hon att välja högläsningsbok utifrån 

aktuella teman i undervisningen.  

I samband med elevernas val av tystläsningsböcker, låter läraren eleverna välja 

själva. Både när de lånar böcker ur boklådorna och från bokbussen. Hon säger att 

hon ibland kan hjälpa dem att hitta rätt sorts bok, med det är framförallt när eleverna 

behöver hjälp att hitta en bok med en lämplig mängd text. Hon säger att hon helst 

tipsar eleverna om vilka böcker de kan välja bland.  

 

 

4.6.4.  Läsningens funktion och inverkan 

 

Läraren tror att läsning underlättar övrigt skolarbete, att läsningen medför att man 

blir duktigare på att stava och att man får ett rikare språk. Jessika hänvisar till en 

specifik elev i klassen som läser väldigt mycket. Jessika har märkt att elevens läsning 

har medfört att hon skriver väldigt detaljerade berättelser. ”Det är inlevelse och hon 

använder adjektiv, hon kan brodera ut språket och få till det här med dialoger på ett 

bra sätt”, säger läraren. Hon fortsätter sedan med att säga att ”Läser du väldigt 

mycket så får du väldigt mycket på köpet - allt det här med stavning, menings-

byggnad och så vidare. Hela paketet”. Jessika tycker att skolan borde försöka arbeta 

mot ett sjunkande läsintresse, men tycker samtidigt att det är svårt att ”kriga” mot 

iPads och övrig teknik. Hon tycker inte längre att det är en skolfråga, utan snarare 

en samhällsfråga. Jessika tror att bokbussen kan locka eleverna lite till läsning. Hon 

fortsätter med att säga att hon inte tycker att skolans tid räcker till att utveckla 

eleverna till goda läsare.  

 

 

4.6.5.  Beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 
fysiska miljö 

 
Jessika tycker att klasstorleken samt platsbristen på skolan påverkar möjligheten till 

en god läsmiljö. Men får hon önska, önskar hon att det fanns en ”mysig hörna” där 

böckerna får vara framme så att man ser dem. Hon önskar att de hade något bättre 
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förvaringssystem av böcker, som gör att eleverna får syn på böckerna och kan känna 

att böckerna inbjuder till läsning. Hon tycker att de bokhyllor som hon tidigare ställt 

böcker i inte är något vidare praktiska.  

Gällande hur klassrummets miljö tas tillvara idag, så försöker hon ibland att låta 

eleverna sitta i soffan. Men hon tycker att det är svårt att fördela så att alla elever får 

turas om att sitta i den. Hon tycker att det skulle behövas ett schema för att det ska 

fungera i praktiken. Ibland när eleverna lånat böcker från bokbussen, framförallt 

faktaböcker, som några elever vill titta i tillsammans, låter hon dem sitta vid det 

ovala bordet som står längst bak i klassrummet. 

 

4.7.  Marika 

Marika har arbetat som lärare sedan 2002 och är utbildad 1-7-lärare. Hon har tidigare 

arbetat som klasslärare på mellanstadiet, men också som resursassistent åt en elev. 

Hon har under de senaste åren arbetat på lågstadiet, vilket hon gör nu.  

 

 

4.7.1.  Marikas syn på läsning 

 

Marika beskriver att hon tycker läsning ger möjlighet till att lära sig saker som man 

själv tycker är intressant. Hon ser läsning i skolan på samma sätt och menar att läs-

ning blir mycket roligare om man får möjlighet att läsa det man själv ser som 

motiverande och intressant.  

Marika fick under 2008 delta i ett projekt som hon inte minns namnet på, och utbilda 

sig i ämnena svenska och matematik. Förutom detta deltog hon för två år sedan i 

Läslyftet. Hon tycker att man mest under första åren som lärare ”självutbildade” sig 

i form av läsning av litteratur, men menar att hon även brukar läsa en del innan hon 

tar emot en ny årskull av elever. I samband med detta tar hon hjälp av ”mer kunnig” 

personal för att hon ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt i samband med läsning. 

Marika tycker inte att hon fick tillräckligt med kunskap under lärarutbildning för att 

kunna bedriva en god läsundervisning.  

 

4.7.2.  Organisation av undervisningen 

 

Marika berättar att hon använder sig av en läslära med kapitel som eleverna varje 

vecka får i läxa. Innan hon delar ut läxan varje vecka, börjar hon alltid med att läsa 

kapitlet högt för eleverna. Därefter får de under skolveckan möjlighet till att själva 

läsa kapitlet, vilket brukar ske på olika sätt. Ibland får eleverna träna läsningen 

individuellt, i par eller i grupp. Ibland för läraren boksamtal tillsammans med 

eleverna om det kapitel de just läst. Marika berättar att hon brukar använda datorn 

och projektorn när de går igenom veckans kapitel, och kan där välja olika berättar-

röster som läser kapitlet högt samtidigt som eleverna får följa med i texten. Veckan 
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därpå har Marika läxförhör, där eleverna får möjlighet att läsa kapitlet högt för 

någon vuxen.  

Marika känner sig lite ”less” på att endast använda läsläran i samband med läsning, 

vilket hon nu gjort under en tid. Detta har lett till att hon har börjat försöka få in 

andra typer av texter, eftersom det i kursplanen står att eleverna ska få ta del av 

olika typer av texter. Bortsett från läsläran har de en gång i veckan ”läsgrupper”, där 

eleverna får sitta i små grupper och läsa en skönlitterär bok högt för varandra. 

Marika tycker att detta fungerar riktigt bra.  

Marika tycker att läsningen integreras i flera andra ämnen, vilket gör att det ägnas 

en del tid åt läsning. Marika brukar sträva mot att eleverna får läsa minst tio minuter 

per dag. Hon tror att eleverna får läsa mer än tio minuter varje dag, men menar att 

det kan se olika ut under olika perioder. I samband med detta berättar hon att hon 

även brukar läsa högt för eleverna emellanåt.  

Marika har som tidigare nämnt valt att använda sig av läsläxa. Hon tycker att den 

är nödvändig för att eleverna ska få färdighetsträning och repetition, samt att 

eleverna får möjlighet att visa läxan för sina föräldrar. 

 

4.7.3.  Tillgång samt val av litteratur/texter 

 

Marika beskriver att de dels har en bokhylla med skönlitterära böcker och dels 

boklådor som de får från skolbibliotekscentralen. Förutom detta kommer bokbussen 

till skolan en gång i månaden och eleverna får då möjlighet att låna egna böcker. 

Läraren tycker att detta fungerar bra, men att det är en nackdel att skolan inte har 

något skolbibliotek. Läraren är väldigt nöjd med samarbetet med skolbiblioteks-

centralen, för de kommer ibland ut på skolorna och har boksamtal med eleverna.  

 

Marika tycker inte att de läser digitala texter eller traditionella texter på skärm så 

ofta på lågstadiet. ”Läseboken som vi läser har vi på tavlan”, säger läraren och fort-

sätter berätta att de varje vecka läser det nya kapitlet tillsammans på storbilds-

skärmen i klassrummet. Hon ser de digitala hjälpmedlen som något som framförallt 

bör användas när man har elever med särskilda svårigheter i samband med läsning, 

och menar att hon inte har någon elev med det behovet just nu.  

 

När det kommer till valet av högläsningsbok, brukar Marika ta hjälp av skol-

bibliotekscentralen. ”Oftast vill jag ha någon text där det finns någon form av värde-

grundstänk, så man kan prata lite om det”, säger läraren när hon berättar om hur 

hon brukar tänka när hon väljer högläsningsbok. Marika berättar att hon oftast har 

en idé bakom valet av bok, men känner sig samtidigt besviken över att hon inte får 

till tid för högläsning så ofta som hon vill. För Marika tycker att eleverna är väldigt 

positiva till högläsning och att det känns som att de tycker det är en mysig stund.  

 

Gällande elevernas individuella val av tystläsningsböcker, brukar läraren ofta hjälpa 

dem att välja rätt bok. Hon brukar anpassa valet till elevernas olika nivåer i läs-

ningen och brukar hjälpa dem att hitta böcker som de kan uppleva som moti-

verande. I övrigt tar hon hjälp av skolbibliotekscentralen, eftersom man i samband 
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med beställningen av boklådor önskar böcker anpassade till elevernas olika nivåer 

och intressen.  

 

 

4.7.4.  Läsningens funktion och inverkan  

 

Marika tror absolut att läsning hör ihop med elevers resultat. Hon berättar att hon 

upplever det som att elever som läser mycket hemma har lättare att ”ta till sig” texter 

i skolan, samt att de får högre läshastighet och bättre läsförståelse. ”Läser man 

mycket får man det så mycket lättare i alla ämnen”, säger Marika. Efter detta nämner 

hon även att eleverna får mycket bättre ordförståelse om de läser mycket.  

Gällande ett sjunkande läsintresse, så tror Marika att datorer och mobiler påverkar 

mycket. Hon önskar att de kunde få in mer användning av digital teknik i skolan, 

men konstaterar snabbt att den kommun hon arbetar i inte har de förutsättningarna. 

”Samtidigt känner jag att de har tillgång till det här hemma och att de kanske ska få 

tillgång till det de inte har hemma här på skolan”, säger Marika. Hon fortsätter med 

att berätta att många elever läser alldeles för lite, vilket gör att hon tycker läsning i 

skolan är viktigt. Marika tycker att det är viktigt att få tid för läsning i alla ämnen, 

och menar att läsning av sångtexter i musikämnet är minst lika viktigt som annan 

läsning.  

 

 

4.7.5.  Beskrivning av en god läsmiljö och tillvaratagandet av klassrummets 

fysiska miljö  

 

Läraren känner sig inte nöjd med den miljö de har i klassrummet. Hon tycker inte 

att den är anpassad för en ”mysig lässtund”. När de läser sitter eleverna oftast vid 

sina bänkar i klassrummet, men när de har läsgrupper får eleverna sitta utspridda 

på andra ställen.  

När Marika drömmer sig bort berättar hon att hon önskar att det fanns en mysig 

”läshörna”, en stor matta på golvet och att det finns små sektioner i klassrummet 

som gör att eleverna kan sitta på olika sätt och platser. Marika tycker i övrigt att det 

är trevligt med ett bokställ där man kan ställa upp böcker så att de syns väl för 

eleverna.  
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4.8.  Resultatsammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning av resultatet, där jag delat in sammanfattningen i 

två delar. Den första delen berör de observationer som genomförts och den andra 

delen sammanfattar de intervjuer som gjorts. 

 

4.8.1.  Sammanfattning av observationer 

 

Något gemensamt för fyra av fem lärare är att de mestadels låter eleverna ägna sig 

åt tyst läsning i klassrummet. Alla dessa lärare nämner att det finns tillgång till 

grupprum eller liknande rum i anslutning till klassrummet. Den femte läraren 

berättar att eleverna stundvis får turas om att sitta i grupprummet eller ett annat 

rum som finns i anslutning till klassrummet när de ägnar sig åt tystläsning. Alla fem 

lärare talar i intervjuerna om att det råder platsbrist på skolorna de arbetar på. 

Avseende möblering i klassrummen ser det lite olika ut. Fyra klassrum har bord som 

eleverna sitter vid, och det femte klassrummet har bänkar med lock. I ett av klass-

rummen sitter eleverna gruppvis om sex personer – placerade utifrån elevernas för-

måga. Läraren berättar att vissa grupper har bättre läsförmåga och mycket ”flyt” 

som hon beskriver det, vilket gör att dessa elever får sitta tillsammans och därmed 

har möjlighet att arbeta mycket tillsammans. Likadant görs med de elever som inte 

har lika god läsförmåga och förståelse för övrigt skolarbete. I det andra klassrummet 

står elevernas bord formaterade i sju rader, med fyra till fem elever på varje rad. 

Läraren tyckte att detta inte visade sig vara någon lyckad möblering samt placering 

av eleverna. I det tredje klassrummet sitter eleverna i grupper om tre eller fyra. I 

dessa tre klassrum finns inget utrymme för andra möbler, bortsett från de avlast-

ningsytor som lärarna använder. I det fjärde klassrummet har eleverna skolbänkar, 

vilka står möblerade i par vända framåt. Längst bak i klassrummet finns en stor soffa 

och ett ovalt högt bord med stolar, men ingen av dessa möbler används särskilt ofta. 

I det femte och sista klassrummet står elevernas bord möblerade parvis, vända 

framåt mot tavlan. Ibland skjuter läraren ihop borden så att längre rader formateras. 

Läraren berättar att det är viktigt att eleverna sitter vända framåt för att det är av 

stor vikt att hon kan få direkt ögonkontakt med sina elever.  

Angående tillgången till böcker och texter, så finns böcker att tillgå i klassrummen. 

Två av lärarna har valt att ställa upp böcker på tavellister för att synliggöra böckerna 

för eleverna. En av lärarna säger att hon likaså ska skaffa en tavellist. Den fjärde 

läraren har böcker i en fristående bokhylla samt i en vagn på hjul. Den femte läraren 

har inga böcker synliga i klassrummet, utan förvarar dem i två boklådor.  

Avseende de fysiska saker som syntes i klassrummet, kunde man i tre av klass-

rummen se en affisch som det står ”Läsfixarna” på. Likaså fanns ett stort 

”Genrehjul” uppsatt i tre av de klassrum som observerades.  
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4.8.2.  Sammanfattning av intervjuer 

 

Angående intervjudeltagarnas bakgrund, så ser arbetserfarenheten lite olika ut. Den 

lärare som arbetat kortast tid som lärare har arbetat i fyra år. Tre av lärarna har 

arbetat i 15 år och den sista läraren har varit yrkesverksam inom läraryrket i 32 år, 

varav 20 år som klasslärare.  

Alla fem lärare har deltagit i Läslyftet, som är en fortbildningskurs med olika 

moduler som deltagarna ska medverka i. Tre av lärarna läser just nu Läslyftet Light, 

som är en lättare fortsättning på den första fortbildningskurs. Två av de intervjuade 

lärarna berättar att de läser litteratur om läsinlärning samt övrig forskning med 

jämna mellanrum. En av dessa lärare hänvisar till att hon brukar läsa en hel del 

innan hon tar emot en ny klass. En av de fem lärarna har medverkat i många olika 

fortbildningskurser som handlar om läsning och skrivning. En annan lärare tycker 

inte att hon fick tillräckligt med kunskap om läsning under sin lärarutbildning.  

Gällande lärarnas syn på läsning, kan man finna liknande tankar hos de intervjuade. 

Alla lärare beskriver läsning som något viktigt och att man inte klarar sig långt i livet 

om man inte kan läsa. Två av lärarna beskriver läsning som att det öppnar dörrar 

till en ny värld, där man har chans att stöta på olika platser och nya personer. En av 

lärarna menar att man inte klarar de kunskapskrav som finns om man inte kan läsa, 

en annan lärare talar om att ”knäcka” koden och anser att detta är något som kan 

leda läsaren till frivillig läsning. Två lärare beskriver läsning som att det borde vara 

något som känns lustfyllt och motiverande. Tre lärare tycker att läsning är ett viktigt 

redskap för att kunna lära sig nya saker.  

När det kommer till organisation av undervisningen, finns båda likheter och 

olikheter i lärarnas arbetssätt. Några likheter är att samtliga lärare låter eleverna läsa 

i sina ”bänkböcker” när de läser tyst, att de elever som behöver utveckla sin läsning 

får möjlighet att läsa med specialpedagog, att läsningen integreras i övriga 

skolämnen och att de använder läsning på olika sätt i klassrummet. Alla lärare 

beskriver det som att de blandar olika metoder när det kommer till läsning. 

Angående de olika arbetssätt som lärarna berättar om i samband med läsning så 

nämns bland annat högläsning, som är ett inslag i undervisningen som alla lärare 

använder sig av. Några lärare berättar att de brukar ha läsgrupper, som går ut på att 

eleverna får sitta i grupper och turas om att läsa högt för varandra. Tre av de 

intervjuade lärarna brukar hålla boksamtal tillsammans med eleverna. En av dessa 

lärare brukar låta eleverna betygsätta den bok de läst och motivera och berätta för 

de andra eleverna om varför eller varför inte man ska läsa just den boken.  

Tidsmässigt sett, beräknar den första läraren att läsningens omfång resulterar i 

ungefär 40 minuter varje dag. Av dessa 40 minuter ägnar eleverna 20 minuter åt tyst 

läsning och de resterande 20 minuterna består av att läraren läser högt. Den andra 

läraren berättar att eleverna får börja varje skoldag med att läsa tyst i sina bänk-

böcker i ungefär 15 minuter. Samtidigt får de elever som behöver mer träning möjlig-

het att läsa med en specialpedagog. Den tredje läraren berättar att hon i år fokuserat 

mer på stavning, vilket medför att det inte ägnas mycket tid åt läsning. Hon tror att 
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läsningen i skolan upptar ungefär 20% av tiden eleverna spenderar i klassrummet. 

Fjärde läraren berättar att det är mycket att göra nu när eleverna går i årskurs 3 och 

att mycket fokus ligger på att eleverna ska få skriva texter, vilket medför att det inte 

finns mycket tid över för läsning. Läraren uppskattar att de ägnar 60-70 minuter per 

vecka till läsning i olika former. Den femte och sista läraren tycker att det ägnas 

mycket tid åt läsning. Detta för att hon tycker att läsningen integreras i de flesta 

skolämnen. Läraren strävar efter att eleverna får läsa minst 10 minuter per dag, men 

hon menar att det kan se olika ut under olika perioder.  

Alla intervjudeltagare använder sig av läsläxa. De berättar att de använder läsläxa 

av flera anledningar, däribland för att tiden i skolan inte räcker till all den träning 

man behöver. Flera av de intervjuade lärarna tycker dessutom att det är viktigt att 

eleverna i samband med läxan får träning i att ta ansvar samt att eleverna får visa 

sina föräldrar vad de gör i skolan. Läsläxan redovisas senare på ett liknande sätt hos 

alla lärare – genom att eleverna får läsa det kapitel de haft i läxa högt för någon 

vuxen eller för andra elever. I två av intervjuerna framkommer det att läsläran de 

använder som läsläxa utgör den största delen av den läsning som sker i 

klassrummet.  

Senare i intervjun ställdes frågor om läsningens funktion och inverkan, däribland 

om lärarna tror att läsning hänger ihop med elevers resultat. På denna fråga svarade 

fyra av de fem lärarna likadant; att läsning definitivt hänger ihop med elevers 

resultat. Den femte läraren var inte säker på om detta stämde, eftersom hon har 

märkt att elever som inte tycker om att läsa ändå kan uppnå goda resultat. De lärare 

som tycker att läsning hänger ihop med elevers resultat nämner under intervjuerna 

saker som att läsning leder till bättre läsförståelse, högre läshastighet och även att 

läslust infinner sig bland eleverna. En av lärarna tycker även att eleverna blir 

duktigare på att skriva om de läser mycket.  

Ytterligare frågor som ställdes i samband med avsnittet läsningens funktion och in-

verkan, var om man som lärare borde ta hänsyn till PISAS resultat avseende ett 

sjunkande läsintresse när man organiserar sin undervisning. En av de tillfrågade 

lärarna tycker att PISAS resultat inte alltid stämmer, men att hon själv har märkt att 

läsintresset sjunkit. De övriga fyra lärarna tycker att man borde försöka arbeta mot 

det sjunkande läsintresset. Alla fem lärare talar om digitaliseringen i samhället, och 

tror att det sjunkande läsintresset numera har att göra med samhällets förändring. 

En av dessa lärare säger att hon tycker att det är svårt att ”kriga” mot iPads och 

annan digital teknik.  

Under den sista intervjufrågan, fick lärarna möjlighet att beskriva hur de själva 

tycker att en god läsmiljö bör vara. I samband med denna fråga framkom att lärarna 

tycker att en god läsmiljö ska vara mysig och innehålla olika fysiska platser för 

eleverna att sitta på. Alla lärare tycker att det borde finnas sköna sittplatser för 

eleverna att utnyttja och möjlighet till en lugn stund. Ingen av intervjudeltagarna 

uttrycker att de är nöjda med läsmiljön de har idag, utan önskar bland annat att 

klasserna var mindre eller att klassrummet var större.  
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer mitt resultat samt tidigare forskning att diskuteras i relation 

till varandra. Diskussionen organiseras på så vis att de fem kategorier som återfinns 

i mitt resultat samt intervjuguide, kommer att användas som rubriker. Jag har valt 

att utesluta den del i lärarnas syn på läsning som presenterar lärarnas yrkesverk-

samma tid och utbildning, eftersom jag inte kan diskutera delen mer än vad jag 

skrivit i resultatet. Den sista kategorin, en god läsmiljö, baseras på både intervjufrågor 

och den del i resultatet där jag beskrivit klassrummens fysiska miljöer utifrån mina 

observationer.  

 

5.1. Lärarnas syn på läsning  
 
Gällande de intervjuade lärarnas syn på läsning, kan man sammanfattningsvis säga 

att samtliga lärare tycker att läsning är viktigt och att läsning kan vara en hjälp till 

att hitta information och därmed lära sig nya saker. Bortsett från de gemensamma 

åsikterna, tycker en av lärarna att läsning innebär att man får vara med om en sorts 

resa, en annan att man inte klarar de kunskapskrav som finns om man inte kan läsa 

och en tredje att läsning är viktigt för att man ska kunna ta del av vad som händer i 

världen. Tre av de intervjuade lärarna nämner att läsning är något som ska kännas 

lustfyllt och kunna få en till att vilja läsa mer. En av dessa lärare uttrycker att det är 

en härlig känsla att bli ”uppslukad” av en bok, vilket hon önskar att alla elever fick 

känna någon gång. Sandin (2011) beskriver likt denna lärare att en lustfylld läsning 

bygger på frivillighet. Sandin skriver att om eleverna blir ”uppslukade” av boken, 

kan det på sikt leda till möjligheter att diskutera sin läsning och att dela sina tankar 

och läsaktiviteter med andra människor (s. 151). Även lärarnas litteratursyn kan 

enligt Ewald (2007) påverka lärarna själva, mötet mellan lärare och elever samt 

mötet mellan eleverna och litteraturen. Jag ville i samband med frågorna som 

handlade om lärarnas syn på läsning uppmärksamma om lärarna erhåller en god 

syn på hur litteraturarbetet bör se ut, vilket jag tycker att samtliga lärare har.  

 

 

5.2.  Organisation av undervisningen 

 

När man talar om läsundervisning, menar Jönsson (2007) att arbetet i klassrummet 

bör vara något som påverkar och stimulerar elevernas utveckling. Detta kan endast 

inträffa om eleverna i samband med utvecklingen av sin läsförmåga får tillgång till 

olika former av läsning, såväl gemensam- som enskild läsning (s.27).  

I samband med intervjuerna får man förståelse för att lärarna ger sina elever tillgång 

till olika former av läsning. Enskild läsning i form av bänkbok är den mest fram-

trädande formen av läsning som förekommer i dessa klassrum. Den enskilda läs-

ningen är något som Skolinspektionen (2010) anser vara vanligt förekommande i 
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läsundervisningen, vilken oftast sker i form av att eleverna läser i sina bänkböcker. 

Under mina intervjuer, samt i de skolor som Skolinspektionen granskat är det van-

ligt att lärarna planerar in tid för läsning en viss tid under skoldagen eller att 

eleverna får läsa när de är klara med annat skolarbete (s. 16f).  

Förutom enskild läsning förekommer även högläsning i form av att läraren läser 

högt för eleverna samt parläsning, läsgrupper och körläsning där eleverna läser 

högt. Dessa former av läsning kallas enligt Svedner (2011) för gemensam läsning och 

innefattar högläsning och gruppläsning. Svedner hävdar att det är angeläget att man 

i klassrummet hittar goda rutiner för den gemensamma läsningen, eftersom detta 

kan få eleverna att känna att man kan läsa för nöjes skull. Att en vuxen läser högt 

för sina elever, handlar enligt författaren om att man får möjlighet till en angenäm 

stund tillsammans där eleverna får ägna tid åt att endast lyssna på den som läser 

(s.  196). Två av de intervjuade lärarna brukar samtala om vad som lästs tillsammans 

med sina elever, vilket under intervjuerna benämns som både ”textsamtal” och 

”bokprat”. Att samtala om texter eller böcker, är något som enligt Svedner (2011) 

ger utrymme för att befästa goda förståelsestrategier bland eleverna (s. 196).  

Efter såväl avsnittet om tidigare forskning, som efter mina genomförda intervjuer, 

fick man med enkelhet förståelse för att en stödjande och uppmuntrande läsunder-

visning är ett faktum för att eleverna ska få en ökad läslust. Skolinspektionen (2010) 

belyser kvaliteten i läsundervisningen som särskilt viktig, och påpekar att lärarens 

kunskap, förmågor och yttringar är väldigt viktiga. Detta för att skapa förut-

sättningar för en stödjande och uppmuntrande läsundervisning (s. 34).  

Samtliga lärare som intervjuades gav mig en inblick i hur en varierad läsundervis-

ning kan se ut, framförallt avseende de val av arbetssätt och arbetsformer de använ-

der. Men jag personligen fick också en inblick i hur olika läsundervisningen kan se 

ut på olika skolor och bland olika lärare.  Detta tema, organisation av undervisningen, 

besvarade frågeställningen som handlar om vilka arbetssätt som kan skönjas i 

lärarnas arbete.  

 

5.3.   Tillgång samt val av texter/litteratur 
 

I mina intervjuer framkommer det att samtliga skolor samarbetar med skol-

bibliotekscentralen samt att fyra av fem skolor har ett skolbibliotek. Två av skolorna 

får med jämna mellanrum besök av kommunens bokbuss, där eleverna får låna 

böcker både hem och till skolan. Detta är något som enligt Skolinspektionen (2010) 

är ett sätt som skapar möjligheter till en anpassad läsundervisning, med tillgång till 

fler typer av texter. Möjligheterna till en anpassad läsundervisning vidgas ytter-

ligare om det finns tillgång till ett väl fungerande skolbibliotek med skol-

bibliotekarier. Dock är det inte ovanligt att skolbiblioteken är obemannade, vilket 

skolbiblioteken på de skolor jag befunnit mig på likaså är. Skolbiblioteken kan hur 

som helst utjämna sociala skillnader mellan barn som har olika förutsättningar när 

det kommer till läsning och tillgång till böcker i hemmet (s. 19). Det medför i sin tur 

att skolbiblioteken kan vara av stor betydelse för barns läsutveckling och läslust 
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(s. 33). Jag tänker likaså att beställning av boklådor från skolbibliotekscentralen samt 

tillgång till bokbuss kan vara av stor betydelse till att eleverna får tillgång till en 

varierad läsning, vilket kan påverka läsutveckling och läslust på ett positivt sätt.  

Ewald (2007) anser att eleverna kan få stöttning i form av anpassade texter till den 

aktuella läsnivån samt läsintresset om läraren besitter en god kunskap (s. 370). 

Likaså Svedner (2011) påpekar att böcker ämnade för den enskilda läsningen bör 

vara av varierande svårighetsgrad och innehåll (s.183). Under mina intervjuer fram-

kommer det som tidigare nämnt att alla lärare beställer boklådor från skolbiblioteks-

centralen och att man i samband med sin beställning kan välja vilken sorts böcker 

man vill ha. Flera av de intervjuade lärarna berättar att de brukar se till att böckerna 

är av varierande svårighetsgrad och att det finns tillgång till böcker som motsvarar 

elevernas intressen. När det senare är dags för eleverna att välja tystläsningsbok i 

klassrummet, berättar tre lärare att de ofta ser till att eleverna väljer en bok anpassad 

till elevens läsförmåga och nivå. De andra två lärarna uttrycker det som att de ibland 

väljer, men att de hellre tipsar eleverna om vilken bok de bör välja. De tycker att 

eleverna i första hand bör få välja bok själva, förutsatt att eleverna inte endast läser 

böcker som inte får dem att utvecklas. Svedner (2011) talar om en risk som finns med 

att endast läsa bekanta böcker, vilket handlar om att det för läraren kan bli svårt att 

observera elevernas lästeknik. Att endast läsa bekanta böcker kan dessutom leda till 

att eleverna inte utvecklar sin läsförmåga (s.183).  

Avseende den intervjufråga som rör den digitala läsningen (se bilaga 3), framkom 

det i lärarnas svar att den digitala läsningen inte förekommer i samma utsträckning 

som den traditionella läsningen. Några av de intervjuade lärarna använder både 

digitala texter och traditionella texter på skärm, men oftast i andra skolämnen än 

svenska. En av lärarna läser ”läsläran” på storbildsskärm tillsammans med eleverna. 

I övrigt låter en av lärarna eleverna läsa texter på skärm när de själva söker fakta. 

Samtliga lärare uppger att de ofta läser texter tillsammans med sina elever på stor-

bildsskärmen, eftersom det inte finns tillräckligt med resurser för att använda andra 

digitala hjälpmedel som ett dagligt inslag i undervisningen. Detta får mig att förstå 

att det inte endast är ett problem på klassrumsnivå, utan förmodligen i alla 

kommunens skolor.  

Skolan har enligt Skolverket (2012) idag en viktig uppgift när det gäller att anpassa 

läsundervisningen. Att kunna erbjuda digital läsning är idag en del av läroplanen, 

och är i övrigt en del i en varierad läsundervisning. Skolverket menar att om målet 

med läsundervisningen är att utveckla elevers läsning såväl traditionellt som 

digitalt, är det en förutsättning att elevernas ges möjligheter att läsa båda sorters 

texter (s. 38). Mina intervjufrågor lyckades inte uppmärksamma lärarnas mål av-

seende dessa former av läsning, men speglar å andra sidan att dessa skolor (och även 

kommunen) inte kommit särskilt långt när det kommer till digitalisering. Det 

framkommer under ett flertal tillfällen att elevers intresse av att läsa traditionella 

texter kan ha påverkats av digitaliseringen i samhället, men att skolorna inte kan 

erbjuda en varierad läsundervisning i så stor omfattning att den lyckas fånga alla 

sorters läsare.  
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Detta tema, tillgång samt val av texter/litteratur, besvarades med hjälp av både obser-

vationer och intervjuer. Tanken med detta var att undersöka delvis hur lärare 

arbetar för att motivera elever till läsning samt hur lärarens val av litteratur samt 

hur klassrumsmiljöernas tillgång till litteratur lämpar sig för en god läsunder-

visning.  

 

5.4.   Läsningens funktion och inverkan 

 

Fyra av de lärare som intervjuats är övertygade om att läsning påverkar elevers 

resultat. Den femte läraren tycker att läsningen påverkar elevers resultat till viss del, 

eftersom vissa av hennes elever inte tycker om att läsa men uppvisar goda resultat. 

De lärare som tror att läsning påverkar elevernas resultat, menar att läsförmåga, läs-

hastighet och även ordförråd blir bättre om man läser mycket. Dock tycker ingen av 

de intervjuade lärarna att tiden på skolan räcker till att utveckla eleverna till goda 

läsare. Lärarna försöker motverka detta problem i form av ett komplement; läsläxa. 

En av de intervjuade lärarna uppger att hon alltid startar skoldagen med tyst läs-

ning. Läraren anser att skolan måste erbjuda tid för läsning för att alla elever ska få 

möjlighet att läsa, samt för att alla elever ska få möjlighet att känna läslust. Samma 

lärare motiverar samarbetet med föräldrar som något viktigt. Hon vill att 

föräldrarna ska förstå att läsning är viktigt och att de ska vilja sträva efter att deras 

barn läser så mycket som möjligt. Därför väljer hon att vid varje ny terminsstart att 

skicka hem artiklar som handlar om läsning till elevernas föräldrar. I samband med 

detta, får man förståelse för det Lundberg och Herrlin (2011) skriver, när de skriver 

att skolans begränsade tid inte räcker till att göra eleverna till goda läsare. De anser 

att mycket tid måste läggas ned på läsning utanför skolan, och att hemmens hjälp 

därför är av stor vikt (s. 19).  

 

Samtliga lärare tycker att man bör tänka till kring det sjunkande läsintresset när man 

planerar sin läsundervisning. Men å andra sidan tycker lärarna att detta är en svår 

uppgift eftersom den traditionella läsningen har minskat och tappat sin betydelse-

fulla roll i samhället. De tror att detta har att göra med den digitala tekniken, som 

medför att barn och ungdomar idag väljer att spela tv-spel, se film och lyssna på 

ljudböcker istället för att ägna sig åt läsning. Men hur som helst, framkommer det i 

intervjuerna att lärarna tycker att läsning spelar en viktig roll i alla skolans ämnen, 

eftersom läsning kan ses som ett verktyg till att ta del av information och ny 

kunskap.  

 

Syftet med denna del, som besvarades under intervjuerna, var att undersöka hur 

lärarna tänker kring ett sjunkande läsintresse och om de anser att läsning påverkar 

elevers resultat. Detta undersöker likt Lärarnas syn på läsning, hur lärarnas litteratur-

syn och syn på läsundervisning kan påverka eleverna. Denna del har jag kopplat 

indirekt till den första frågeställningen som handlar om hur lärarna arbetar för att 

motivera elever till läsning. Det visade sig som sagt att lärarna tycker att det sjun-

kande läsintresset är något man bör reflektera över och att elevers resultat mer eller 

mindre påverkas av läsning. De frågor i intervjuerna som undersökte detta, visade 

dels att lärarna var insatta i forskning som berör läsundervisning samt att lärarna 

anser att man bör tänka kring den nedåtgående trenden avseende läsintresse.  
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5.5. En god läsmiljö 

 
I den avslutande delen i intervjun, där jag frågar hur lärarna tycker att god läsmiljö 

ska vara, finner jag ett flertal likheter i deras svar. Denna del besvarar delvis den 

sista frågeställningen, som handlar om hur klassrumsmiljöerna lämpar sig för 

läsning. Samtliga lärare beskriver att de önskar att det finns tillgång till mysiga sitt-

platser i eller i anslutning till klassrummet, vilket de inte tycker finns idag. De 

nämner alla mer eller mindre platsbrist på skolorna, vilket medför att eleverna 

mestadels får sitta vid sina bänkar i klassrummet när de ägnar sig åt tyst läsning. 

Vid observationerna såg jag att det finns böcker att tillgå i de klassrummen och även 

mer eller mindre yttre påverkan på klassrummens väggar. I ett av klassrummen 

fanns dock inga affischer eller andra saker som kan motivera eleverna till läsning.  

Fler saker som lärarna nämner när de berättar om hur en god läsmiljö bör vara, är 

mycket böcker samt möjligheter till att anpassa de fysiska miljöerna efter indi-

vidernas behov. Andra saker som man kan finna i lärarnas svar, men som inte samt-

liga lärare säger, är att det finns tillgång till böcker med inspirerande bilder, att det 

vore mysigt att kunna ”dämpa” ljuset i klassrummet och att bättre förvaringssystem 

av böcker vore att föredra. Flera av de intervjuade lärarna uppger att de önskar att 

det finns små ”oaser” i klassrummet, som gör att eleverna kan sitta på olika sätt med 

kroppen och även på olika platser när de läser.  

Med hänsyn till lärarnas önskningar, drar jag paralleller till begreppet läslust. 

Lundberg och Herrlin (2011) anser att eleverna i skolan måste få uppleva tillfreds-

ställelsen med läsning och få känna att det man läser är viktigt på ett rent personligt 

plan (s. 19). Även Sandin (2011:149f) påpekar att läslust kan kopplas till känslor och 

upplevelser i samband med läsningen, vilket jag anser kan bli förstärkt om man som 

elev får ta del av en god läsmiljö. Förutom detta kan läslusten enligt Sandin (2011) 

variera i styrka, beroende på om läslust tolkas som en villighet att läsa eller vilja att 

läsa. Därför är det av stor vikt att få eleverna intresserade av läsning och att eleverna 

likt Svedner (2011) uttrycker det, får känna glädje och nyfikenhet inför böckernas 

värld.  

Även de genomförda observationerna gav mig idéer om hur en god läsmiljö kan se 

ut. I flera av de klassrumsmiljöer som observerades fick jag syn på dels färgglada 

affischer, elevernas platser och bänkarnas möblering samt hur tillgången till 

litteratur och texter såg ut. Angående bland ”Läsfixarna-affischerna”, de ”Genre-

hjul” som jag fick syn på samt sättet som skönlitterära böcker synliggjordes på i 

några klassrum, fick mig direkt att tänka på det aktualiserade arbetet för läsning och 

läsförståelsestrategier som Skolverket (2012) anser ha tagit plats i dagens skola.  
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6.  Avslutning 

I detta kapitel, avslutning, kommer några reflektioner om valet av metod att ut-

mynna i en metoddiskussion. Som en del i metoddiskussionen kommer använd-

ningen av det hermeneutiska synsättet att synliggöras och diskuteras kring. Metod-

diskussionen följs av en avslutande kommentar om undersökningen och resultatet, 

samt några tankar om vad som kan forskas vidare inom detta område.  

 

6.1.  Metoddiskussion 

 

Angående valet av metod, kan såväl fördelar som nackdelar utskiljas. De fördelar 

jag finner är att en kvalitativ metod lämpar sig bra för denna typ av undersökning, 

samt att intervjuer och observationer synliggör lärarnas arbete och tillvaratagandet 

av miljön på ett bra sätt. De nackdelar som kan finnas med valet av metod, är att 

man i en mindre kommun på något sätt har en relation till intervjudeltagarna. 

Endast en av intervjudeltagarna var för mig obekant innan undersökningen genom-

fördes. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att jag i samband med undersök-

ningen inte fick se hur läsundervisningen ser ut i praktiken, utan den beskrevs 

endast av de intervjuade lärarna. Detta kan lämna luckor, i form av att jag inte kunde 

bekräfta att det lärarna sagt stämmer överens med den dagliga undervisningen.  

 

 

6.1.1.  Ett hermeneutiskt synsätt 

 

Gällande det hermeutiska synsättet, kan man säga att det legat till grund för min 

undersökning i det avseende att det påverkat mitt förhållningssätt i samband med 

undersökningen. Man kan dra paralleller mellan hermeneutiken och en kvalitativ 

metod som tidigare nämnt - detta eftersom båda förhållningssätt handlar om att man 

rör sig i en tolkningsprocess. Det hermeneutiska synsättet är mest vanligt att an-

vända i samband med observationer, men jag valde att applicera det på intervjuerna 

likaså. Jag har använt mig av det hermeneutiska synsättet på så vis att varje liten del 

i min undersökning – alltifrån sammanställningen av tidigare forskning, val av 

metod, genomförandet av observationer och intervjuer, samt resultatsammanställ-

ningen – kan ses som delar av något större. För i den hermeneutiska cirkeln, be-

skriver Brinkjaer och Høyen (2013) det som att tolkningsprocessen består av att se 

till delen och helheten. Delen ger förståelse för hur helheten ser ut, och helheten ger 

förståelse för hur dess delar fungerar (s.75). Denna undersökning har resulterat i en 

förståelse för att läsundervisningen till en början kan vara en mödosam process för 

både läraren och eleven, men att det likt Matteuseffekten blir bättre ju mer man övar. 

Min avsikt med denna undersökning har inte endast varit att förstå hur läsundervis-

ningen planeras och genomförs, utan även hur de små delarna i form av omgivande 

faktorer och miljö kan påverka ett läsfrämjande arbete. I ett hermeneutiskt synsätt 

är miljön enligt Fatheddine (2016) en viktig del i sammanhanget, vilket i detta fall 

har passat väldigt bra.  
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6.2. Avslutande kommentar 
 

Något man konstatera efter denna undersökning är att läslust bland elever kan om-

fattas av många delar – däribland lärarnas profession, miljön eleverna vistas i och 

tillgången till texter. Dessa delar fungerar likt ett pussel och är beroende av elevernas 

inställning till läsning.  

Som nämnt i inledningen, har jag insett att dagens skolor bör inleda ett mer 

medvetet arbete kring läsundervisningen, samt att det måste börja någonstans. Om 

skolorna i denna undersökning arbetar för att eleverna ska känna en vilja till att läsa 

eller villighet till att läsa är svårt att besvara, men man kan åtminstone förstå att 

läsundervisningen aldrig kan bli fulländad. En fullt utvecklad läsundervisning är 

beroende av såväl lärarens kompetens och erfarenhet, som de beslut som tas på 

kommunal nivå. Det sistnämnda påverkar läsundervisningen i det avseende om den 

ska kunna täcka in alla delar, däribland digital teknik.  

Avslutningsvis kan man säga att varierade arbetssätt och arbetsformer, samt tillgång 

till läsning, är en god början till en utveckling av läslust. I detta sammanhang får 

man förståelse för att läsundervisning likt hermeneutiken handlar om delar som blir 

till en helhet. För ju mer man läser, desto bättre läsare blir man – och ju bättre läsare 

man är, desto större är chansen till att man utvecklar läslust. 

 

6.3.  Vidare forskning 
 

Fortsatta undersökningar inom området, skulle kunna bestå av att inkludera elevers 

åsikter och syn på läsning och läslust. Detta skulle kunna genomföras i form av 

intervjuer, där man undersöker hur en god läsmiljö bör vara och om de känner att 

läsundervisningen är motiverande. Utöver detta skulle man kunna komplettera 

undersökningen med att på ett djupgående sätt se hur tillgången böcker av intresse 

samt digital teknik i samband med läsning ser ut. Att inkludera elever i en under-

sökning inom detta område skulle vara av intresse, eftersom elever enligt 

Rasmusson (2014) är medskapare i klassrummens kulturer (s. 45). Bortsett från detta, 

skulle det vara intressant att observera lektioner som innefattar läsning för att se hur 

lärare arbetar i praktiken. Man skulle på så sätt även få syn på hur eleverna agerar i 

dessa situationer och eventuellt få syn på vad som motiverar dem till läsning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missivbrev till lärare 

 

 

 

Hej!  

Jag heter Angelica Hellström och studerar till grundskolelärare F-3 vid 

Mittuniversitetet. Jag genomför just nu mitt sista läsår och nu är det hög tid att 

genomföra mitt självständiga arbete. Mitt självständiga arbete handlar om läsning 

och läslust och jag ämnar undersöka hur dessa inkluderas i undervisningen. Jag har 

valt att rikta mig mot fem lärare som undervisar i årskurs 3 på några olika skolor i 

kommunen. Du är just en av dem! 

Jag har som avsikt att undersöka hur du som lärare ser på läsning, hur du arbetar 

på klassrumsnivå för att planera tid för läsning och vilka former av läsning som 

används för att främja elevernas egen lust till att läsa. Här kommer även digital 

läsning att inkluderas (i den mån det existerar), eftersom digital teknik är en del av 

kursplanen i svenskämnet.  

Bortsett från dessa aspekter, kommer klassrummens möjligheter till nyttjande av 

olika läsmiljöer och urval av böcker och texter att undersökas. Detta kommer att 

genomföras med hjälp av en observation, i kombination med att du visar mig runt 

i klassrummet.  

Denna observation samt intervju kommer att ligga till grund för resultatet i mitt 

självständiga arbete. Intervjun kommer att transkriberas och spelas in. Mitt 

självständiga arbete kommer senare att publiceras på DiVA portal, som är en 

databas för elektronisk publicering av forskningspublikationer och 

examensarbeten skrivna av forskare, lärare och studenter.  

De forskningsetiska principerna nedan kommer att beaktas i samband med att jag 

samlar material för mitt självständiga arbete. 

Forskningsetik 

Lärarna som deltar i studien kommer att få en utförlig förklaring om dess syfte. 

Lärarna som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras via namn eller plats. 

Lärarna kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt.  

Lärarna kan när som helst välja att inte delta i studien. 

Materialet i studien har som avsikt att endast användas till forskning och denna 

forskning kommer att kunna tas del av via portalen DiVA 
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Har du frågor eller vill veta mer om mitt arbete, kontakta mig gärna!  

Samtyckesformulär  

 

Ja, jag vill delta i studien och accepterar de forskningsetiska 

principerna 

 

Nej, jag vill inte delta i studien 

 

Jag tillåter användning av ljudupptagning i samband med intervjun 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Lärarens underskrift 

 

 

  



55 
 

Bilaga 2: Matris för observation av lektioner 
 

Observationsschema – läsmiljö i klassrummet 

 

Hur är klassrummet möblerat? 

 

 

 

 

 

 

 

Finns någon lämplig plats att läsa på i 

klassrummet/ i anslutning till 

klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

Hur ser tillgången till böcker ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det något som kan avses 

uppmuntra barnen till läsning i 

klassrummet?  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Lärarens bakgrund 

 Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare?  

 Hur uppfattar du läsning? Vad innebär läsning i skolan för dig? 

 Har du läst någon facklitteratur om läsning eller gått någon 

fortbildningskurs om läsning? 
 

Organisation av undervisningen 
 

 Vilka arbetssätt- och arbetsformer använder du när det gäller läsning i 

klassrummet?  

Använder du någon särskild läsmetod? 

 Vilket utrymme (i kvantitativ mening) ger du läsningen i klassrummet, 

rent tidsmässigt? Hur mycket tid ägnades åt läsning förra veckan?  

 Integreras läsning i övriga skolämnen? Hur går detta till? 

 Använder du dig av läsläxa? Varför/varför inte? 
 

Tillgång samt val av litteratur/texter 
 

 Vilken tillgång till böcker/texter finns för eleverna i 

klassrummet? Finns något skolbibliotek? 

 Samarbetar skolan med något bibliotek? Hur går detta 

samarbete till? 

 Läser ni digitala texter eller traditionella texter på skärm?  

Varför/varför inte? 

 Hur går det till när du väljer eventuell högläsningsbok?  

Hur tycker du att eleverna upplever högläsningen? 

 Väljer du texter/böcker åt eleverna vid tyst läsning? 

Varför/varför inte? 

 Görs någon skillnad vid valet av böcker för elever som är 

starka/svaga i sin läsning? 
 

Läsningens funktion och inverkan 
 

 Tror du att läslust hänger ihop med elevers resultat? Om ja, på vilket sätt? 

 Bland annat PISA talar om ett sjunkande läsintresse bland skolans elever.  

Är det något man bör ta hänsyn till när det kommer till läsning i skolan? 

 Tycker du att elevernas tid på skolan räcker till att göra dem till fullgoda 

läsare?  

Om nej - hur löser du detta? 
 

Fysisk miljö  
 

 Hur tycker du att en god läsmiljö ska vara, rent fysiskt? 

 Tänker du på hur miljön i klassrummet lämpar sig för läsning? Tar ni vara 

på de eventuella möjligheter som finns avseende möblering och tillgång 

till lokaler? 

Digitala texter=  

texter som erbjuds via 

digitala artefakter och 

kan innehålla 

hyperlänkar, bilder, 

animationer och ljud 

Traditionella texter på 

skärm= traditionella 

texter, fast på skärm 

(exempelvis böcker på 

en läsplatta) 
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Bilaga 4: Missivbrev till rektorer 

 

 
 

Hej!  

Jag heter Angelica Hellström och studerar till grundskolelärare F-3 vid 

Mittuniversitetet. Jag genomför just nu mitt sista läsår och nu är det hög tid att 

genomföra mitt självständiga arbete. Mitt självständiga arbete handlar om läsning 

och läslust och jag ämnar undersöka hur dessa inkluderas i undervisningen. Jag har 

valt att rikta mig mot fem lärare som undervisar i årskurs 3 på några olika skolor i 

kommunen.  

Jag har som avsikt att undersöka hur olika lärare ser på läsning, hur de arbetar på 

klassrumsnivå för att planera tid för läsning och vilka former av läsning som 

används för att främja elevernas egen lust till att läsa. Här kommer även digital 

läsning att inkluderas (i den mån det existerar), eftersom digital teknik är en del av 

kursplanen i svenskämnet.  

Bortsett från dessa aspekter, kommer klassrummens möjligheter till nyttjande av 

olika läsmiljöer och urval av böcker och texter att undersökas. Detta kommer att 

genomföras med hjälp av en observation, som jag gör samtidigt som läraren får 

visa den fysiska miljön.   

De berörda lärarna är kontaktade och kommer i samband med intervjun få fylla i 

ett samtyckesformulär utifrån de forskningsetiska grundprinciperna nedan. Dessa 

kommer att beaktas i samband med att jag samlar material för mitt självständiga 

arbete.  

 

 

Har du frågor eller vill veta mer om mitt arbete, kontakta mig gärna! 

 
 

 

Forskningsetik 

Lärarna som deltar i studien kommer att få en utförlig förklaring om dess syfte. 

Lärarna som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras via namn eller plats. 

Lärarna kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt.  

Lärarna kan när som helst välja att inte delta i studien. 

Materialet i studien har som avsikt att endast användas till forskning och denna forskning 

kommer att kunna tas del av via portalen DiVA 


