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Syftet med vår studie är att få inblick i hur några lärare och bibliotekarier 

skapar och hjälper eleverna att behålla läsglädjen. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka hur ny forskning kring läsglädje når verksamma lärare och 

bibliotekarier. I studien användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Ur 

resultaten framgår att miljön anses vara en viktig faktor när det kommer till 

att skapa och bibehålla läsglädje. Samtliga pedagoger var eniga om att 

eleverna bör få välja bänkbok själva utefter elevens egna intresseområden. 

Slutsatsen är att pedagogerna och bibliotekarierna förhåller sig olika till 

forskningen samt har skiftande arbetssätt för att väcka och behålla läsglädje. 

En slutsats är att både bland pedagogerna och bibliotekarierna skiftas synen 

på hur man skapar och bibehåller läsglädje, och sedan att endast två av totalt 

sju informanter håller sig uppdaterade kring aktuell forskning. 

 

Nyckelord: högläsning, läsförståelse, läsglädje, miljö, tyst läsning/bänkbok 
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1. Inledning  
 
Varje dag möter vi texter av olika slag. Kommunikation kan ske både skriftligt 

samt muntligt och därför är människan i behov av ett stort och varierat 

vokabulär. Myrberg (2002) lägger fokus vid läsning och högläsning. Han 

menar att 9 av 10 ord som vi människor använder oss av i vardagen har 

erhållits från skriven text. Han nämner vidare att ungdomar som med jämna 

mellanrum läst alternativt lyssnat till texter under livets gång fått ett 

ordförråd på 50 000-70 000. Tonåringen som inte läst aktivt eller lyssnat till 

texter har endast ett ordförråd på 15 000-17 000 ord. Han anser dessutom att 

vuxna är i behov av ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna delta i 

samhället och därmed förstå instruktioner, nyhetssändningar, arbetslivet och 

vardagen i allmänhet. Även Chambers (2011, s. 78) uttalar sig om att all 

läsning grundas på det man läst tidigare. Hjärnan lagrar ord, meningar och 

texter. Chambers menar att läsning bidrar till att fylla på minnesbanken vilket 

medför att läsningen utvecklas och blir bättre.  

 

Skolverket (2017) nämner att elever i slutet på årskurs 6 ska behärska olika 

lässtrategier för att kunna tolka olika texter och dess budskap. Skolverket 

berör dessutom vikten av att eleverna läser och analyserar texter för olika 

syften. För att uppmuntra till läsning måste pedagogen ha en medvetenhet om 

hur man skapar en god läsmiljö. Målet med en god läsmiljö är att väcka 

elevernas läsintresse och nyfikenhet oberoende av elevernas olikheter 

(Chambers, 2011, s. 14). Det är därför betydelsefullt att närmare studera hur 

verksamma lärare skapar läsintresse hos sina elever.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med vår studie är att få inblick i hur några lärare och bibliotekarier 

skapar och hjälper eleverna att behålla läsglädjen. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka hur ny forskning kring läsglädje når verksamma lärare och 

bibliotekarier. Vi använder oss av följande frågeställningar: 
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1. Hur skapar några lärare läsglädje och hur gör de för att eleverna i 

fem olika klasser i årskurs 5 ska behålla den? 

2. Hur skapar några bibliotekarier läsglädje och hur gör de för att 

eleverna ska behålla den? 

3. Hur når ny forskning lärare och bibliotekarier i läsglädje? 

4. Hur beaktas forskningen av lärare och bibliotekarier? 

1.2 Disposition  
 
I kapitel 2, Bakgrund, redogör vi för tidigare forskning av relevans för vår 

studie. Därefter redogörs begrepp som kommer att användas succesivt i 

studien. Fortsättningsvis följer en beskrivning av kapitel 3, Metod, som 

därefter följs av studiens resultat, kapitel 4, Resultatanalys. Sedan kommer 

diskussionsdelen gällande resultatet och metoden att diskuteras i kapitel 5. 

Studien avslutas med kapitel 6, Avslutning, samt en beskrivning om fortsatt 

forskning för studien. 

2. Bakgrund 
 
Nedan presenteras vad forskningen säger kring läsutveckling samt 

konsekvenser som kan uppkomma om inte eleven möter läsning i sitt 

vardagliga liv. Fortsättningsvis redogörs för de centrala begreppen studien 

behandlar. Vidare presenteras styrdokumenten kopplade till studien.  

2.1 Vad säger forskningen? 
 
Barn i åldrarna 10-13 år befinner sig i en ålder som ibland kallas för 

slukaråldern. Ewald (2007, s. 20) anser att denna ålder är viktig att studera 

eftersom elever i årskurs 4-6 oftast vill läsa böcker, därav namnet 

slukaråldern. Ewald anser att pedagogerna har goda möjligheter att utveckla 

tilltalande läsmiljöer. Hon lyfter dessutom timplanerna i skolan som en 

möjlighet att skapa en samlad läsning. Hon beskriver dock såväl svensk 

forskning som internationell forskning på mellanstadiet som begränsad. 

Ewald menar att forskningen bör fokusera på dessa åldrar också eftersom det 

är viktigt ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv. Enligt Chambers (1994, s. 
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118) bör pedagoger få en bredare kännedom om barn-och ungdomslitteratur, 

vilket skulle bidra till att läsutvecklingen skulle bli mer meningsfull. Frost 

(2009, s. 8) har i likhet med Chambers gjort ett liknande uttalande angående 

pedagogers kunskaper inom barn-och ungdomslitteratur och menar att 

pedagoger måste förankra sig mer i forskningen kring läsning för barn- och 

ungdomar. En gemensam faktor som ovanstående författare skrivit om är att 

samtliga pedagoger behöver kunskap om hur de ska öka elevers läsförståelse 

och öka deras läsglädje.  

 

Pedagogernas undervisning och relation till eleven kan påverka elevernas 

läsförståelse genom att pedagogen inte lägger märke till vilka svårigheter en 

elev har kring läsningen (Elbro, 2004, ss. 193-205; Chambers, 2011, s. 40). 

Elbro påstår att läraren bör ha en medvetenhet kring hur elever begriper 

läsningen och dess svårigheter. Han förklarar att pedagogen bör hämta 

kunskap hos forskningen. Eleverna måste läsa kontinuerligt för att 

automatisera sin läsning vilket innebär att läraren måste avsätta tid för att ge 

eleverna den möjligheten. I likhet med Elbro (2004) tar Smith (2000, s. 156) 

upp att eleverna måste läsa frekvent för att eleven ska kunna automatisera sin 

läsförmåga. Han menar att eleverna kan träna läsförmågan genom att ha 

högläsning och tyst läsning. 

 

Även Westlund (2012, ss. 196-229) nämner att läsningen bör variera mellan 

högläsning och tyst läsning för att förhindra att läsningen blir monoton, man 

kan därför inte bara använda sig av en lässtrategi. Hon poängterar vikten av 

att pedagogen är engagerad i elevernas läsning, bland annat för att kunna 

styra att eleverna växlar mellan olika genrer. En konsekvens som kan uppstå 

om läraren kontinuerligt väljer böcker åt eleverna är att deras läsning inte 

utvecklas. Även Chambers (2011, s. 40) anser att läsförmågan utvecklas 

genom att eleverna erbjuds ett utbud av böcker där de får möjlighet att möta 

olika genrer.  

 

Forskare är överens om att pedagoger bör ha en medvetenhet kring vad som 

kan påverka läsförståelsen. En faktor skulle kunna vara att eleven ser 

skriftspråket som väsentligt och användbart. Om eleven ser läsningen som 
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oanvändbar och meningslös kan det istället leda till att elevens läsutveckling 

hämmas (Smith 2000, s. 192). 

 

Westlund (2009, s. 49) beskriver att lärare använder sig av den forskning som 

finns kring läsning och som dessutom bedrivits de senaste åren för att kunna 

undervisa i läsförståelse. Hon menar att en lärare undervisar i läsförståelse 

när pedagogen reflekterar över olika synvinklar. Några synpunkter Westlund 

nämner som viktiga är bland annat att pedagogen är medveten om att syftet 

med lässtrategier är att ge eleven en förståelse för vad hen nyss läst. Hon säger 

dessutom att pedagogen ska ge eleven möjlighet att utveckla sin läsning och 

därmed uppnå högre förståelsenivåer. Hon anser att detta sker genom 

regelbunden kontakt med läsundervisningen. Westlund anser därtill att 

pedagogen inte bör tillämpa endast tyst läsning i klassrummet då det inte 

gynnar alla elever.  Hon beskriver vidare att tävlingsmoment inte bör 

användas i klassrummet utan att pedagogen istället främjar ett kooperativt 

lärande. Till sist nämner hon att pedagogen ska använda sig av 

forskningsbaserad kunskap när det kommer till uppföljning och 

dokumentation hos eleven. Flera avhandlingar har samma tolkning och 

redogörs därmed att pedagogers utbildning och förmågor är betydelsefulla för 

att eleverna ska stärka sin läsförmåga (Frank, 2009; Alatalos, 2011). 

 

Chambers (2011, ss. 118) råder blivande lärare att läsa så mycket som möjligt. 

Han menar att lärare bör ha en bred kunskap kring litteratur och även 

kunskap om olika modeller för hur litteraturen kan nå ut till eleverna, vilket 

han anser skulle medföra att läsundervisningen blev mer främjande. Han 

anser att det är viktigt att pedagoger är medvetna om att eleverna också lever 

här och nu. Chambers beskriver vidare att pedagogen ska hålla sig 

uppdaterad, pedagoger bör få minst en halvdag per termin till att besöka 

ställen där det finns ett stort utbud av nya böcker för att sedan kunna 

diskutera och ge förslag till de andra pedagogerna kring böckerna. Han 

betonar dessutom att pedagoger via personalmöten ska få möjlighet att 

samtala om skolans läsmiljö och därmed kunna diskutera olika böcker. Han 

förespråkar även fortbildning kring elevernas läsning eftersom han anser att 

det ger pedagogerna mersmak kring vad de har för kunskap kring böcker och 
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hur det kan förbättras. I grund och botten är läsning enligt Chambers ett 

onaturligt beteende och därför behöver människor en miljö som kan utveckla 

detta beteende för att till sist kunna förbättra läsförståelsen. Chambers (2011, 

ss. 79) beskriver ett skrämmande resultat av en studie i Kalifornien gällande 

språkfattiga miljöer. Studien visade att barn från femårsåldern som växte upp 

under omständigheter där språket inte stått i fokus har gått miste om 32 

miljoner ord, till skillnad från det genomsnittliga medelklassbarnet. En 

anledning till den språkfattiga miljön beror på bristen på böcker i hemmet. En 

konsekvens av detta är att ordförrådet hos barn inte utvecklas, i jämförelse 

med ett barn som har stor tillgång till böcker. Studien visade dessutom att 

följden blev bristande språkutveckling och det kan bero på att man samtalat i 

liten grad med det lilla barnet och därför hämmas den tidiga läskunnigheten.  

2.1.1 Läsmiljö 
 
Chambers (1994) nämner att läsmiljön har en stor betydelse för att väcka 

elevernas läsglädje. Norberg (2003) delar Chambers påstående då hon 

nämner att klassrummet ska ha olika sorters böcker, både nya och gamla. I 

klassrummet bör det dessutom finnas tillgång till skönlitteratur, faktaböcker, 

läshäften samt ljudböcker. Norberg betonar vikten av att ha litteratur 

anpassad efter elevernas olika intresseområden medan Frost (2009, s. 30) 

nämner vikten av att ha böcker av olika svårighetsgrad. Chambers lägger 

dessutom tonvikten på att läraren ska skapa en god läsmiljö, det vill säga en 

plats som är lugn, trygg, och harmonisk. Han vill att pedagogen skapar 

tilltalande platser enbart för läsning, platsen kan bestå av kuddar, sittsäckar 

samt filtar. Chambers anser att pedagogen ska anordna en god läsmiljö för 

sina elever. Han jämför biblioteket med affären där han menar att man går till 

affären för att inhandla ingredienserna till sin matlagning som sker hemma. 

Samma sak menar han med biblioteket där man inhämtar böcker för att 

därefter ta sig till en läsvänlig miljö (Chambers, 1994).  

 

Chambers (2011, s. 27) lyfter att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

koncentrera sig på läsningen eftersom koncentrationen medför att läsaren 

dras in i boken. Koncentrationen sker lättare om eleverna får tillgång till 
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läshörnor där platsen är associerad med läsning. Chambers nämner vidare att 

läsplatsen innefattar enkla regler. Eleven besöker denna plats för att läsa 

enskilt i en bok och stör därmed inte andra elever. Han menar dessutom att 

avsatta läsplatser visar eleverna läsandets värde. Enkla regler och särskilda 

platser avsatta för läsning visar eleven att det är något betydelsefullt som sker 

på den speciella platsen. 

2.1.2 Högläsning 
 
Högläsning är något som bör ske frekvent, både i hemmet och i skolan 

(Chambers, 2011, s. 41). Högläsningens fördelar är att barn lär sig svåra ord 

genom att härma. Barnet kommer att associera till högläsningen när barnet 

läser på egen hand och stöter på svåra ord som eleven mött i högläsningen 

(Chambers, 1994, s. 62). I likhet med Chambers anser Lundberg & Herrlin 

(2003) att högläsningen medför att elevernas ordförråd, fantasi och empati 

ökar. Chambers (2011) nämner att högläsning bidrar till en gemenskap hos 

eleverna och därför anser han att eleverna bör lyssna till högläsning varje dag. 

En annan fördel med högläsning som författarna lyfter är att kopplingen 

mellan skriftspråk och talspråk blir tydligt för eleverna. Dessutom nämner 

Aukrust (2011) att högläsning hjälper utvecklingen av ordförrådet eftersom 

böcker oftast innehåller svåra ord som läsaren inte möter i det vardagliga 

språket. När eleven möter svåra ord kan pedagogen stanna upp och förklara, 

vilket medför att elevens ordförråd och ordförståelse ökar. Även Elbro (2004, 

s. 151) delar Aukrusts påstående och menar att läsförståelse och ordförråd går 

hand i hand då ett gott ordförråd bidrar till en god läsförståelse. Elbro 

beskriver att om mängden okända ord i en text uppnår 15-20% finns risken att 

texten blir svårläst. Till skillnad från bänkboken menar Lindö (2005, s. 14) att 

högläsningsboken bör vara mer utmanande och avancerad.  

 

Lundberg (2010, ss. 32-34) har framställt en lista som består av nio fördelar 

med högläsning i klassrummet: 

 

1. Högläsningen bidrar till att eleverna förstår språkets regler och får en 

insikt om språkets ord och bokstäver.  
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2. Eleven ökar sin kunskap kring ordens uppbyggnad samt uttal. 

3. Ordförrådet ökar genom att eleverna möter nya ord som vanligtvis inte 

används i vardagsspråk. 

4. Eleven får en förståelse för skriftspråket samt en uppfattning om 

formuleringar och meningsbyggnad. 

5. Eleven får kunskap om hur böcker är utformade vilket hjälper eleverna 

i den individuella läsningen. 

6. Böckernas variation väcker elevernas nyfikenhet och känslor.  

7. Högläsningen stödjer eleverna till att träna koncentrationen.  

8. Eleverna får en kännedom om hur texter kan användas i olika 

sammanhang. 

9. Högläsningen bidrar till en gemenskap. 

2.1.3 Tyst läsning/ bänkbok 
 
Lindö lägger stor vikt vid att en bänkbok ska vara genuin och inte ska ge 

eleverna en negativ syn på samhället och omvärlden. Hon menar att 

litteraturen ska väljas ut med omsorg så att eleverna kan känna igen sig. 

Chambers (2014, s. 14) nämner läsandets cirkel som en central del för att 

möjliggöra läsandet. Cirkeln innebär att undervisningen är mer än att ¨bara¨ 

läsa. Han anser att vuxenstödet är den centrala delen i cirkeln och bör alltid 

vara stöttande. Cirkeln delas in i tre beståndsdelar: 

1. Att välja bok: tillgången på böcker lyfts som en viktig ståndpunkt när 

det kommer till att välja bok. Utbudet av böcker är viktigt, både olika 

genrer och texttyper ska finnas tillgängligt för att främja alla elevers 

intresseområden. Böckerna bör vara åtkomliga och dess uppställning 

spelar en stor roll eftersom inställningen till en bok kan variera 

beroende på hur och var den står. 

2. Att läsa: det är viktigt att avsätta tid för läsning oavsett om det handlar 

om att eleven lyssnar till högläsning eller läser enskilt. Platsen har en 

betydande roll för läsningen då den ska vara tilltalande för eleven utan 

störningsmoment.  

3. Reaktion och respons: målet med läsningen är att låta eleven utvecklas 

till att bli en tänkande läsare. Det uppstår två olika reaktioner hos 
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läsaren som man bör ta tillvara. Den första reaktionen är att eleven läst 

en bok som hen fick en positiv upplevelse av och vill då läsa liknande 

böcker som ger liknande sinnesstämning hos eleven. Den andra 

reaktionen är att eleven vill tala och diskutera boken för att ge kamrater 

samma positiva upplevelse som hen själv upplevde. Samtalet kring 

boken kan ske på två olika sätt, antingen genom vardagsprat kompisar 

emellan alternativt strukturerade boksamtal som sker i klassrummet. 

Slutligen leder samtalen läsaren framåt i läsandets cirkel. 

 

Malmgren & Nilsson (1993, s. 79) ifrågasätter den traditionella bänkboken. De 

nämner att bänkboken ska vara kopplad till det pågående ämnet i 

undervisningen och anser därför att boken ska anpassas därefter. De nämner 

att all läsning i skolan ska vara meningsfull och vara lämpad efter elevernas 

intresseområden. Malmgren och Nilsson beskriver att samtliga elever bör ha 

gemensamma böcker som är kopplade till ämnet vilket leder till dialog och 

diskussion i klassrummet. De är dessutom kritiska till ytterligare ett moment, 

nämligen bänkbok som tidsfördriv för att fylla ut tomrummet som uppstår när 

vissa elever tenderar att bli klara snabbare än de övriga. De elever som sällan 

blir klara innan momentets slut får inte samma möjlighet till lästräning. Även 

Körling (2012) anser att bänkboken kan ge negativa resultat gällande 

elevernas lästräning. Hon beskriver att elever tävlar gentemot varandra när 

det kommer till hur många sidor man läst eller hur snabbt man läser, detta 

leder till att vissa elever endast bläddrar förbi sidor utan att ens läsa.  

 

Björk & Liberg (1999, s. 91) menar att det är viktigt att pedagogerna avsätter 

tid för tyst läsning kontinuerligt. Om det finns en avsatt tid för läsning bidrar 

det till att samtliga elever får möjligheten att läsa jämfört med om man bara 

använder bänkboken som utfyllnad.  

 

Nilsson (1990) lägger vikt vid att pedagoger vägleder och hittar en passande 

bok till rätt elev vid rätt tidpunkt. Han menar att det krävs att pedagogen har 

en god kännedom kring elevernas intresseområden. Det positiva med 

individanpassade böcker är att varje elev får läsa boken utifrån sin egen 

svårighetsgrad och takt (Elbro, 2004, ss. 135-136, Chambers 1994). En annan 
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positiv aspekt med individanpassade böcker är att eleverna får möjligheten att 

träna på att automatisera sin avkodning (Reichenberg 2008, s. 63, Elbro, 

2004, ss. 135-136). Chambers (1994) anser att det är betydelsefullt med 

böcker som tillfredsställer eleverna, pedagoger ska skylta med böcker i olika 

genrer och att dessa byts ut kontinuerligt. Lindö (2005) delar Chambers 

åsikter samtidigt som hon beskriver att elevernas böcker bör ha krav för att 

främja eleverna. Först och främst ska boken fånga elevens intresse, boken ska 

dessutom ge glädjande upplevelser och förse eleven med kunskap. Ytterligare 

ett kriterium är att boken ska uppmuntra elevernas fantasi samt utveckla olika 

språkliga begrepp (Lindö, 2005, s. 14). Chambers (2011, ss. 41) menar 

dessutom att lästiden ska ske i lugn och ro utan störningsmoment. Pedagogen 

ska inte ha individuella samtal med eleverna kring en särskild uppgift, denna 

tid är avsatt endast för läsning, därför bör läraren också läsa. Även Körling 

(2012) delar Chambers åsikt och lyfter vikten av att pedagoger bör läsa under 

den avsatta tiden. Hon beskriver att eleverna ser pedagogen som en förebild 

och läsningen bli mer meningsfull. Chambers förespråkar att elever bör ha 

tyst läsning varje dag. Han menar att lästiden bör variera beroende på hur 

läsvana klassen är eftersom eleven ska kunna behålla koncentrationen för 

läsningen. En klass som är ovan vid tyst läsning behöver förberedelse och 

successivt få vänja sig vid läsningen. Pedagogen bör avvara tid från den tysta 

läsningen åt högläsning istället, vilket bidrar till att eleverna kopplar på sin 

”läshjärna”.  Elevernas enskilda läsning sker därmed efter högläsningen. Den 

avsatta tiden för läsningen kan därefter vidgas i takt med att deras 

koncentration ökar. Pedagogen kan till sist låta eleverna läsa enskilt i boken 

direkt och därför avsätta tid för högläsning någon annan gång under dagen. 

2.1.4 Samtalets betydelse 

Efter att eleven avslutat bänkboken alternativt högläsningsboken anser 

Chambers att man bör samtala kring boken. Boksamtalet bidrar till att 

eleverna reflekterar om böckerna de läst vilket kan leda till att de läser mer 

eftersom vi oftast väljer böcker utifrån rekommendationer. Boksamtal och 

recensioner är ett vanligt förekommande moment som pedagoger använder 

sig av efter att ha läst ut en bok men Chambers menar att man kan göra pjäser 
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av olika böcker man läst för att öka läsglädjen och vidga sina vyer som 

pedagog (Chambers, 2011, ss. 103). Flera forskare är enade om att pedagogen 

bör låta eleven sammanfatta bokens handling, den typen av arbetssätt ger 

läraren en vetskap om eleven förstått vad den läst (Dobson Scharlach, 2008; 

Guthrie, 2003; Pressley, 1998/2006; Trabasso & Bouchard, 2002). Ewalds 

avhandling (2007) uppmärksammar att efterarbetet kring en bok är 

knapphändigt i skolan och menar att reflektioner och djupgående 

diskussioner inte förekommer i stor grad. Ewald anser dock att pedagoger bör 

lägga en större vikt vid efterarbete eftersom det annars kan medföra att 

eleverna sköter sitt läsande på egen hand, vilket Ewald anser är en nackdel.  

2.2 Styrdokument 
 
Målet i årskurs 4-6 är att eleverna ska kunna använda sig av olika lässtrategier 

för att kunna tolka och förstå olika texter och dess budskap (Skolverket, 2017, 

s. 259). Målen kring lässtrategierna är breda, vilket innebär att pedagogen inte 

har exakta anvisningar att följa utan istället mål att uppnå. Skolverket (2017) 

nämner vidare att skolan ska bidra till att väcka intresset för läsningen hos 

eleverna. Berg (2011, s. 45) menar att det finns olika typer av utgångspunkter i 

skolvärlden. Ena utgångspunkten innebär att skolan får direktiv av staten, 

vilket medför att pedagogen inte får något utrymme att självständigt planera 

och genomföra vissa moment. En annan utgångspunkt Berg nämner är den 

styrning där staten ger mål som är allmänna och diffusa. Den andra 

utgångspunkten medför att skolan kan göra egna tolkningar av målen och 

därmed kunna arbeta utifrån ett sätt där pedagogen får ett frirum att bedöma 

vad och hur olika moment ska genomföras i undervisningen. Den sista 

utgångspunkten Berg tar upp är den styrning skolvärlden i Sverige använder 

sig av, därav den vida målformuleringen.   

2.3 Centrala begrepp 
 
Nedan presenteras centrala begrepp som används frekvent i studien. 

 

Högläsning innebär att exempelvis en pedagog läser högt ur en bok medan 

eleverna lyssnar på högläsningen. Körling (2012) beskriver högläsning som att 
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någon talar skriftlikt. 

 

Tyst läsning innebär att eleven sitter tyst och läser individuellt i en bok, detta 

kallas tyst läsning. Den tysta läsningen bidrar till att eleverna automatiserar 

sin läsning (Elbro, 2004, s. 135). I samband med den tysta läsningen avkodar 

eleven texten och dess innehåll. Författaren nämner vidare att tyst läsning är 

den lässtrategi som är bäst lämpad för eleverna när det kommer till att öva sin 

läsning. 

 
Avkodning och förståelse är två viktiga begrepp när man talar om 

läsförståelse, om eleven inte behärskar dessa två aspekter kommer eleven inte 

heller kunna läsa. Taube (2013) menar att ljudet och bokstäverna hänger ihop 

för att bilda ett ord. Att förstå textens innehåll och läsa orden automatiskt 

kallas avkodning (Taube, 2013, s. 58-60). 

3. Metod  
 
Nedan redovisas hur vår studie har genomförts kopplat till de vetenskapliga 

metoderna.  

3.1 Val av metod 
 
För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. Metoden ger 

en bild av hur pedagogerna förhåller sig och arbetar kring det valda ämnet till 

skillnad från en kvantitativ studie där man mäter siffror. Semistrukturerade 

intervjuer är en metod som innefattar ett grundligt och utförligt 

tillvägagångssätt, vilket ger oss skribenter möjligheten att ställa följdfrågor till 

skillnad från en kvantitativ intervju (Patel & Davidson, 2011). I likhet med 

Patel & Davidson (2011) beskriver Bryman (2011) att kvalitativa intervjuer 

används till att ställa övriga frågor, vilket leder till att informanterna tenderar 

att besvara frågorna utifrån egna erfarenheter, känslor och det som är mest 

relevant. Vi valde att utföra fem semistrukturerade intervjuer med fem lärare 

med olika erfarenhet inom läraryrket samt två bibliotekarier med olika lång 
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erfarenhet. Vi valde att intervjua bibliotekarier för att se vilken roll de har 

med avseende på elevers läsglädje i några klasser i årkurs 5. 

3.2 Urval 
 
Bryman (2011) nämner att syftet med kvalitativa studier är att hitta väsentliga 

informanter som är angelägna för studien. Ett krav vid vårt urval av 

informanter var att de fem pedagogerna skulle vara behöriga i svenska i 

årskurs 4-6 samt att bibliotekarierna skulle ha olika lång erfarenhet. Skolorna 

valdes ut i kommuner i Mellansverige. Vi skickade ett mail till sju verksamma 

rektorer på sju olika skolor, både kommunala och privata skolor eftersom 

variationen kan vara betydande, dock svarade endast fem av sju skolor. 

Därefter kontaktades rektorerna på vardera skola som visat intresse. I kontakt 

med rektorn efterfrågades pedagoger med olika lång erfarandet. Slutligen 

erbjöd de oss att ta kontakt med villiga pedagoger för studien, varpå 

missivbrevet skickades ut (se bilaga 3). Vi ville ta reda på om informanternas 

svar var annorlunda gentemot de pedagoger som hade kortare erfarenhet, 

därför hade vi ett spann på hur länge de varit behöriga lärare. 

Kontakten med bibliotekarierna skedde vid sidan av rektorernas involvering. 

En förfrågan till bibliotekarierna skickades ut till de skolor som tackat ja till 

medverkan för studien. Vi ville att bibliotekarierna skulle vara verksamma på 

samma skola som någon av pedagogerna.  

3.3 Beskrivning av skolorna och informanterna 
 
Nedan följer en beskrivning av samtliga informanter och uppdelningen görs 

per skola, dvs. arbetar flera av informanterna på samma skola presenteras 

dem i samma stycke. Samtliga skolor är belägna i mellersta Sverige.  

 

Skolan där pedagog 1 är verksam på består av cirka 450 elever med 28 

behöriga lärare. Pedagog 1 är 27 år och varit verksam lärare i 2 år. Hen är 

klasslärare och undervisar i samtliga ämnen. Skolan är en kommunal skola 

och är belägen i en mindre ort.  
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Pedagog 2 arbetar på en skola med 180 elever med 10 behöriga lärare. 

Pedagog 2 är 41 år, varit verksam lärare i 16 år och undervisar i svenska och 

matematik. Även bibliotekarie 1 är verksam på denna skola. Bibliotekarie 1 är 

46 år och varit verksam i 15 år. Skolan är en kommunal skola och är belägen i 

ett mindre samhälle.  

 

Pedagog 3 är 32 år och varit verksam lärare i 7 år. Pedagog 3 är verksam på en 

skola som omfattar cirka 520 elever med 23 behöriga lärare. Skolan är en 

friskola i en större ort. 

 

Pedagog 4 är 24 år, varit verksam lärare i snart ett år och undervisar i samtliga 

ämnen. Skolan där pedagog 4 arbetar består av cirka 330 elever med 18 

behöriga lärare. Skolan är en kommunal skola på landsbygden. 

 

Pedagog 5 är 56 år, varit verksam lärare i 25 år och undervisar i svenska och 

naturorienterande ämnen. Pedagog 5 arbetar på en skola som omfattar cirka 

840 elever med 50 behöriga lärare. Även bibliotekarie 2 är verksam på denna 

skola. Bibliotekarie 2 är 61 år och varit verksam i 32 år. Skolan är en friskola 

och är belägen i en större stad. 

3.4 Datainsamling  
 
Vid samtliga intervjutillfällen deltog vi båda två. Samtliga intervjuer med 

pedagogerna skedde i klassrummet i lugn och ro medan intervjuerna med 

bibliotekarierna ägde rum i ett grupprum intill biblioteket. Intervjuerna 

pågick 25-40 minuter. Rollerna fördelades genom att vi varvade ansvarsrollen 

för varje intervju. Om en följdfråga uppkom hos någon av oss var det 

acceptabelt att ställa den. Genom att använda semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer gav det en mer detaljerad bild av pedagogernas förhållningssätt 

kring läsglädje och hur de bibehåller den gentemot eleverna. Under 

intervjuerna nyttjades intervjuguiden (se Bilaga 1-2) där huvudfrågorna var i 

fokus med möjligheten att ställa följdfrågor anpassade efter situationen 

(Bryman, 2011).  
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3.5 Dataanalys  
 
Intervjuerna spelades in för att inte viktig information skulle utelämnas. Vi 

valde att transkribera intervjuerna och använde oss då av tematisk analys som 

innebär att endast den relevanta informationen skrivs ned, detta arbetssätt är 

vanligt inom kvalitativa studier (Bryman, 2011). Under transkriberingarna 

sökte vi efter mönster såsom likheter och skillnader kopplat till studiens syfte 

och forskningsfrågor. Strukturen som framkom efter transkriberingarna 

medförde att svaren från informanterna blev tydliga vilket gav en 

sammanfattad bild av resultaten som presenteras i resultatdelen.  

3.6 Etiska aspekter 
 
De fyra forskningsetiska principerna beaktades när studien genomfördes. 

Första principen, samtyckeskravet, innebär att informanten tillhandahåller ett 

missivbrev som informerar informanten att deltagandet är helt frivilligt och 

att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Den andra principen, 

informationskravet, handlar om att informanten får information om syftet 

kring studien. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att 

informanterna samt deras medverkan är anonyma och informationen raderas 

efter granskning. Slutligen den fjärde principen, nyttjandekravet, innebär att 

resultatet som informanten förser oss skribenter med inte används i något 

annat syfte än i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga pedagogerna 

informerades utifrån de fyra forskningsetiska principerna, det vill säga att vi 

informerade om att det är frivilligt att delta i studien i form av missivbrevet. 

Informanterna blev dessutom informerade om syftet med vår studie samt att 

deras medverkan är anonym och att intervjuerna raderas efter 

undersökningen. Slutligen upplystes pedagogerna om att resultatet inte 

nyttjas mer än i denna studie. 

3.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
I vår studie stod forskningsfrågorna och syftet i fokus när intervjuerna 

genomfördes. Trovärdigheten ökade eftersom informanternas åsikter och svar 

var kopplade till studien. Tillförlitligheten ökar eftersom informanterna har 
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olika lång erfarenhet, de arbetar på olika platser i Mellansverige samt att 

samtliga informanter fick identiska intervjufrågor som representerar studiens 

syfte. En nackdel med kvalitativa studier där intervjuer genomförs är att man 

aldrig kan garantera att informanterna talar sanning. Å andra sidan finns 

ingen anledning att misstro eftersom svaren från informanterna såg olika ut, 

de kunde inte samspråka med varandra och svaren var kopplade till deras 

påstådda arbetssätt vilket höjer tillförlitligheten (Bryman, 2011). För framtida 

studier kan man höja tillförlitligheten ännu mer genom att även intervjua 

elever. 

4. Resultatanalys 
 
Nedan presenteras resultatet utifrån pedagogernas intervjuer. Resultatet 

redovisas utifrån varje enskild pedagogs svar samt två bibliotekarier. Kapitlet 

inleds med en tabell (tabell 1) i vilken informanternas svar kort sammanfattas. 

4.1 Pedagogernas svar 
 
Nedan presenteras en tabell som återger resultaten av pedagogernas svar. 

 

Tabell 1: Pedagogernas svar 
 
 
                                    De fem pedagogernas svar 
Kategorier 
 
                                      Pedagog 1                  Pedagog 2       Pedagog 3           Pedagog 4                 Pedagog 5 
 
 
Skapar               Intresseområden       Läsmiljö           Högläsning,           Lästävlingar             Fri bänkbok 
läsglädje                                                                                   bokprat                                              intresseområden
                                                                                            
 
 
Fritt val 
av bok             Ja           Ja       Ja             Ja, till viss del      Ja 
 
 
 
Läsningen   
följs upp   Bokrecension    Läsläxa                    Nej            Läsprotokoll,             Bokrecension 
                 ind. högläsning 
 
 
Samarbete  
Bibliotekarien                Nej                Inte frekvent                Ja               Har ingen                      Sällan 
                  bibliotekarie 
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Högläsning             Ja, varje dag Ja, varje dag         Varannan            Fyra ggr/v               Ett par ggr/v 
   
                                      vecka 
 
Tar sig an 
ny forskning           Får söka  Inte för              Inte öppen            Via kollegor,                 Inte för 
kring läsglädje     på egen hand tillfället            för ny forskning        eget intresse               tillfället 

 

4.1.1 Pedagog 1 
 
Pedagog 1 lägger stor vikt vid att visa för sina elever att läsning är någonting 

roligt. Pedagogen uppmuntrar till läsning genom högläsning samt att hen 

läser i sin egen bok under tiden eleverna har avsatt tid för läsning då hen tror 

att det både skapar och bibehåller läsglädje. Ytterligare en viktig faktor för 

pedagogen för att behålla och skapa läsglädje är att läraren måste kunna 

rekommendera bra böcker som är anpassade efter elevens intresseområden 

och kunskapsnivå. När pedagogen har denna grund att stå på söker hen 

tilltalande böcker för att kunna höja och bibehålla läsglädjen. Med föregående 

arbetssätt individanpassar pedagogen böckerna efter varje enskild elev. 

Pedagogen säger: ’’Den bästa känslan hos en lärare är när man ser att eleven 

lyckas och tycker något är kul. När läsglädjen då väcks och eleven verkligen 

visar det genom att exempelvis vilja läsa mer och fastnar i en bok är en otrolig 

känsla”. Pedagog 1 beskriver att hen inte har något samarbete med skolans 

bibliotekarie dock besöker hen tillsammans med sin klass det kommunala 

biblioteket en gång i månaden och tar då hjälp av bibliotekarien på besöket. 

Pedagogen anser att det kommunala biblioteket har större utbud på böcker 

och eleverna får ett miljöombyte Eleverna har fritt val av bok, dock måste de 

däremot få boken eller böckerna godkända av pedagogen eftersom böckerna 

ska vara anpassade efter elevernas kunskapsnivåer. Om eleverna väljer flera 

böcker samtycker pedagogen till att någon enstaka bok inte är anpassad efter 

elevens svårighetsgrad.  

 

Pedagogen kombinerar tyst läsning och högläsning vilket medför att någon av 

dessa lässtrategier sker kontinuerligt. För tillfället har pedagogen högläsning 

för sina elever, huvudsakligen varje dag i ungefär 15-20 minuter. Huvudsyftet 

med högläsningen anser pedagogen är att eleverna ska få ta del av varierad 
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litteratur och därmed vidga sina vyer i olika genrer. Pedagogen berättar att 

hen ser en stor läslust hos eleverna för tillfället då de fastnat i PAX-böckerna1. 

Ett annat huvudsyfte med högläsningen är att hen har en gång i veckan ett 

samarbete med en annan pedagog i klassrummet. Under dessa lektioner läser 

den ena pedagogen högt ur PAX-böckerna medan den andra pedagogen 

skriver ner svåra ord på tavlan. Efter högläsningen går de igenom orden på 

tavlan och eleverna skriver ner dessa i sina skrivhäften samt dess betydelse. 

Därpå får eleverna skriva antingen en mening innehållande de utvalda orden 

alternativt en kort berättelse som innehåller samtliga ord. Pedagogen ser 

arbetssättet som en möjlighet till att träna på ordförrådet samt handstilen. 

Pedagog 1 använder ljudböcker i klassrummet för att skapa och bibehålla 

läsglädje, dock i kombination med boken. Främst använder hen ljudböcker för 

andraspråkselever men också för de elever som behöver väcka sin läsglädje. 

Pedagogen beskriver även att ljudböckerna inte ska användas kontinuerligt 

utan endast någon gång i veckan. Hen har en teori om att elever inte alltid ska 

vara beroende av digitala verktyg eftersom de använder skärmar och annan 

teknik en stor del av sin vakna tid. Pedagog 1 har en vision om att skapa en 

plattform där eleverna får dela med sig av sin läsning och rekommendera 

böcker till sina klasskamrater.  

 

För tillfället anser pedagogen att läsningen följs upp alldeles för lite då 

eleverna endast skriver bokrecensioner. Hen nämner att läsningen är 

schemalagd för att ge eleverna likvärdig lästid. Det förekommer vid vissa 

tillfällen att ett par elever blir klara snabbare än övriga klasskamrater och 

eftersom de uppskattar läsningen får de ta upp sin bänkbok, men detta är 

frivilligt. Pedagogen svarade inte på vad eleverna annars får för uppgift.  

 

Slutligen beskriver pedagogen att ny forskning kring läsglädje inte når hen 

vilket hen anser är tråkigt eftersom pedagogen beskriver att de då måste söka 

forskning på egen hand.  

 

                                                        
1 Skönlitterär kapitelbok för åldrarna 9-12 år. 



 22 

4.1.2 Pedagog 2 
 
Pedagog 2 fokuserar mycket på att skapa en god läsmiljö. Hen anser att man 

skapar en god läsmiljö genom att göra läsningen rolig och mysig på olika sätt. 

För att skapa en god läsmiljö och bibehålla den får eleverna ta med sig kudde 

och filt till skolan samt läsa på olika ställen där eleven anser att läsmiljön är 

lockande. Pedagogen säger: ’’En tilltalande miljö tror jag är en av de mest 

bidragande faktorerna som bidrar till läsglädje, därför lägger jag stort 

engagemang kring just läsmiljön när jag planerar min undervisning’’. En 

ytterligare faktor som pedagogen anser ökar och bibehåller läsglädje är 

författarbesöken som skolan anordnar. Under författarbesöken får eleverna 

insikt i hur författaren arbetar och får information om böckernas innehåll, 

vilket eleverna oftast uppskattar. Kommunens stora bibliotek förser skolan 

med bokpaket inför författarbesöken som medför att eleverna får möjligheten 

att bekanta sig med böckerna och läsa dem i förväg. Pedagogen har ingen 

kontinuerlig kontakt med skolans bibliotekarie men känner att pedagogen kan 

få stöd kring elevernas bokval då hen anser att bibliotekarien har en förmåga 

att ge tips och råd kring olika böcker.  

 

Pedagog 2 varierar läsningen i klassrummet genom att ha högläsning, tyst 

läsning och kompisläsning. Eleverna har fritt val av bänkbok men vid behov 

ger både pedagogen och skolans bibliotekarie tips och råd om någon elev är i 

behov av mer utmanande böcker. Till kompisläsning och vid högläsning väljer 

pedagogen ut böcker, men tar dock tacksamt emot tips ifrån klassen. Hen 

nämner en fördel med kompisläsningen där två elever läser samma bok högt 

för varandra är att det tenderar till att väcka och bibehålla läsglädjen hos 

elever. Pedagogen beskriver vidare att elever som inte upplever läsglädje ändå 

uppskattar kompisläsningen.  

 

Pedagogen säger att de har högläsning varje dag i cirka 15 minuter. Enligt hen 

finns det flera syften med att ha högläsning kontinuerligt. En anledning kan 

vara att börja dagen alternativt lektionen på ett lugnt och bra sätt genom att 

samla gruppen. Dock är syftet framförallt att öka elevernas ordförråd, 

språkkunskaper samt ge förebilder för ett rikt och varierat språk, vilket är 

gynnsamt för elevernas egna skrivande. Pedagogen anser att högläsningen 
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också bidrar till ökad läsglädje eftersom eleverna får syn på vilka fantastiska 

berättelser det finns i böckernas värld. Dock poängterar hen vikten av att välja 

högläsningsboken med omsorg vilket hen anser inte alltid är så enkelt. 

Ytterligare en fördel med högläsning är att det ger goda ingångar till roliga, 

intressanta och givande diskussioner både kring ämnet boken handlar om 

eller språket. För att få en god läsvana använder sig pedagogen av läsläxa som 

innebär att eleverna får läsa högt hemma kontinuerligt för någon 

familjemedlem. Under loven får eleverna läsbingo vilket medför att eleverna 

ska läsa på olika ställen vid olika tidpunkter i olika böcker/tidningar.  

 

Pedagog 2 har ingen kontakt med ny forskning eftersom hen anser att 

kunskapen man fick från lärarutbildningen fortfarande finns med i bagaget 

men är väl medveten om att hen behöver uppdatera sina kunskaper kring 

olika sorters forskning om läsglädje framöver.  

4.1.3 Pedagog 3 
 
Pedagog 3 nämner tre viktiga aspekter som hen anser väcker läsglädjen. Den 

första aspekten som pedagogen betraktar som viktig är högläsning där läraren 

läser ur en högläsningsbok. Genom högläsning skapas det diskussioner 

angående boken och dess innehåll, hen anser därför att det är viktigt att ta 

tillvara på bokens spänning och att spänningen kan upplevas i en bänkbok de 

själva läser. Pedagogen nämner ett koncept där hela skolan stannar upp och 

läser 10 minuter varje morgon för att få en bra start på dagen. Pedagogen 

säger: ’’Jag tror att läsglädjen ökar om hela skolan stannar upp och läser tio 

minuter varje dag, även kökspersonal och lokalvårdare ska delta i konceptet’’. 

Den sista bidragande faktorn för ökad och bibehållen läsglädje anser 

pedagogen är att gå till skolans bibliotek och ha bokprat. Pedagogen beskriver 

att hen har ett gott samarbete med skolans bibliotekarie och besöker 

biblioteket frekvent. Pedagogen förespråkar att samtliga elever ska få egentid 

med bibliotekarien då hen anser att det ökar elevernas läsglädje eftersom 

bibliotekarien lägger all sin fokus på den enskilda eleven och dess behov inom 

läsning. Väl i biblioteket har eleverna en hög läsglädje där miljön är tilltalande 

med bland annat kuddar och saccosäckar. Hen beskriver att eleverna känner 
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sig lockade att läsa i biblioteket eftersom läsmiljön är tilltalande samt att de 

har en medvetenhet kring att man läser i biblioteket. I biblioteket finns inga 

störningsmoment eftersom pedagogen anser att man bör utesluta exempelvis 

iPads för att läslusten ska väckas. När biblioteksbesöket går mot sitt slut 

lägger eleverna undan sina böcker och återgår till klassrummet. Bibliotekarien 

på skolan håller i bokprat och presenterar nya böcker för eleverna inför deras 

individuella bänkboksval. I bänkboken läser eleverna 10 minuter på avsatt 

svensklektion. Pedagogen anser inte att läsningen är något som kan tvingas 

fram hos elever som inte har läsglädje därför nämner hen att läsningen är 

frivillig utöver den avsatta tiden. Högläsning sker en gång varannan vecka 

varken utan diskussion eller uppföljning.  

 

Pedagogen beskriver att hen inte är öppen för ny forskning i läsglädje för 

tillfället men är medveten om att rektorn på skolan skickar ut mail angående 

ny forskning inom olika områden.  

4.1.4 Pedagog 4 
 
Pedagog 4 anser att läsglädje skapas genom att klassen utför olika lästävlingar 

där den elev som läst mest under en period tillhandahåller ett pris. Hen lyfter 

dessutom ytterligare en tävling, läskampen, som är en tävling mellan olika 

klasser i årskurserna f-6 i samma kommun. En annan bidragande faktor för 

ökad läsglädje anser hen är att låta eleverna läsa om sådant de anser är 

intressant och spännande. Ytterligare en faktor som bidrar till att väcka 

läsglädje är kompisläsningen, det vill säga att två elever läser högt 

tillsammans i samma bok. Pedagogen nämner att ljudböcker kan bidra till att 

väcka läsglädje, dock finns inte möjligheten att förse eleverna med den 

tekniken i skolan och uppmuntrar därför eleverna att använda sig av 

ljudböcker hemma. Läsningen följs upp med hjälp av läsprotokoll, läsläxa 

samt individuell högläsning för läraren. Skolan tillhandahåller ingen 

bibliotekarie och därför besöks stadsbiblioteket med jämna mellanrum. Väl 

där får eleverna välja fritt till viss del då en del elever inte har någon 

självuppfattning kring sin läsnivå och erbjuds vägledning.  
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Pedagogen säger: ’’Högläsning är en självklarhet i min undervisning men jag 

vet att många väljer bort den’’. Pedagog 4 använder högläsning som en 

strategi för att skapa läsglädje. Syftet med högläsningen är att eleverna får tips 

och idéer på genrer de kan utforska. En annan fördel med högläsning är att 

ordförrådet ökar eftersom de diskuterar bokens innehåll och dess svåra ord. 

Efter varje högläsningstillfälle, som sker cirka fyra gånger i veckan diskuterar 

de frågor tillhörande högläsningsboken, både skriftligt och muntligt. 

Pedagogen avsätter tid för tyst läsning varje dag för samtliga elever, syftet 

med detta är att öka flytet i läsningen och läsförståelserna. Hen berättar att 

eleverna vid vissa tillfällen tar upp bänkboken för att invänta övriga 

klasskamrater.  

 

Pedagogen beskriver att den nya forskningen kring läsglädje når hen via 

kollegor och fördjupar sina kunskaper i området på egen hand.  

4.1.5 Pedagog 5 
 
Pedagog 5 anser att man ökar elevers läsglädje genom att låta dem välja fri 

bänkbok. Eleverna får välja bok utifrån egna intresseområden vilket skapar 

läsglädje. Elevernas olika intresseområden gynnar inte alltid samtliga elever 

om skolan inte har stort utbud av böcker. Pedagogen beskriver att samarbetet 

med skolans bibliotekarie sker ytterst sällan. Vid ett fåtal tillfällen har 

bibliotekarien rekommenderat böcker för samtliga klasser på skolan och dessa 

böcker får eleverna använda som bänkbok. De utvalda böckerna blir 

tillgängliga i klassrummet under en kort period för att sedan bytas ut och 

detta tror pedagogen höjer elevernas läsglädje då de får chansen att testa på 

att läsa nya genrer. Efter avslutad bok skriver eleverna en bokrecension, 

därefter upphör engagemanget kring boken. Pedagogen nämner en tävling 

klassen medverkat i där målet var att läsa i 10.000 minuter under en viss 

period. Ljudböcker är något som används frekvent hos elever som inte 

upplever läsglädje. Pedagogen nämner att de tänker att läsningen kommer 

efterhand om man inte stressar eleven att läsa. Hen nämner vidare att nästa 

steg i processen skulle kunna vara att man som pedagog låter eleven 

kombinera ljudboken med den skrivna boken för att hänga med i texten.  
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Högläsning sker ett par gånger i veckan men har ingen avsatt tid för det. 

Pedagogen väljer ut en bok som hen tror eleverna kommer att tycka om och 

som ska passa samtliga elever. Pedagogens syfte med högläsningen är att öka 

ordförrådet, låta eleverna lyssna till främmande ord samt skapa en lugn 

atmosfär i klassrummet, detta sker oftast direkt på morgonen eller efter lunch. 

Hen nämner att bänkboken används som utfyllnad i klassrummet.  

 

Pedagog 5 tar upp att ny forskning inom läsglädje inte når hen utan nämner 

vidare att det är upp till var och en på skolan att söka upp forskning i områden 

man vill ha mer kunskap kring. Pedagogen säger: ’’Jag söker inte upp någon 

ny forskning i läsglädje för det intresserar inte mig’’. 

4.2 Bibliotekariernas svar 
 
Nedan presenteras en tabell som återger resultaten av bibliotekariernas svar 
 
 
Tabell 2: Bibliotekariernas svar 
 
 
 

Kategorier 

De två bibliotekariernas svar 

 
Bibliotekarie 1 

 
Bibliotekarie 2 

 
Strategier till att 
uppmuntra elever till att 
läsa 

God läsmiljö, tydlig skyltning, 
fritt val av bok och avsatt tid 
för läsning. 
Eleverna är delaktiga i inköpen 
av böcker 

Läsaktiviteter, bokprat, 
lästävlingar, bokklubbar och 
bokprojekt 
 

 
Strategier för elever som 
saknar läsglädje 

 
Intresseområden 

Intresseområden, ljudböcker, 
spännande titlar och anpassa 
svårighetsgraden 
 

 
Närvarande på bibioteket 
 
 

 
08.00-16.00 samtliga vardagar 
 
 
 

 
06.00-16.00 samtliga vardagar 

 
Samarbete med skolans 
lärare 

 
Beskriver den som god 
08.00-16.00 samtliga vardagar 

 
07.00-16.00 samtliga vardagar 
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Använder ny forskning 
inom läsglädje 

 
Håller sig uppdaterad 
 

 
Oklart, svarar inte på frågan 

 

4.2.1 Bibliotekarie 1 
 
Bibliotekarie 1 anser att man kan skapa läsglädje hos eleverna genom att 

skapa en god miljö som innebär trygghet, lugn och där eleverna kan fokusera 

på sin läsning. Hen förespråkar även tydlig skyltning av böcker, välja böcker 

de är intresserade av samt att avsätta tid för läsningen. Hen tror dessutom att 

läsglädjen kan öka om eleverna får vara med och bestämma, därför är 

eleverna och pedagogerna delaktiga i inköpen av böcker. Bibliotekarien 

fokuserar på elevernas intresseområden och försöker locka till läsning hos de 

elever som inte upplever läsglädje. Bibliotekarien nämner att hen är 

närvarande i skolans bibliotek varje vardag mellan 08.00-16.00. 

Bibliotekarien beskriver samarbetet med pedagogerna som god. Pedagogerna 

vänder sig till hen när de behöver boktips, såväl högläsningsböcker som olika 

slags texter. Forskningen når bibliotekarien via magasin från 

läromedelsförlag, lärartidningar och internet.  

 

Bibliotekarien nämner att ny forskning är nödvändig och beskriver att det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad och reflektera över den egna verksamheten och 

dess utvecklingsområden. Bibliotekarien säger: ’’Jag tycker att det är roligt att 

ni gör en studie som uppmärksammar läsglädje eftersom ämnet är otroligt 

viktigt i dagens samhälle”. 

4.2.2 Bibliotekarie 2 
 
Bibliotekarie 2 anser att man kan väcka elevernas läsglädje genom att ha olika 

spännande läsaktiviteter, i och utanför biblioteket. Hen nämner även bokprat, 

lästävlingar, bokklubbar samt bokprojekt exempelvis bokjury som en 

bidragande faktor till ökad läsglädje. För de elever som inte upplever läsglädje 

försöker bibliotekarien fokusera på deras intresseområden därefter kan hen 



 28 

anpassa läsningen efter elevens behov och svårighetsgrad. Bibliotekarien 

säger: ’’Det är viktigt att biblioteket har en uppsättning av flera olika genrer 

som passar samtliga elever”. Bibliotekarien erbjuder dessutom spännande 

titlar alternativt ljudböcker för att öka läsglädjen. Bibliotekarien beskriver att 

det är viktigt att skapa en inbjudande och i mån av resurser, attraktiv 

biblioteksmiljö där eleverna trivs. Eleverna ska bjudas på roliga aktiviteter, 

känna sig trygga och ha möjligheten att arbeta med sina studier. 

Bibliotekarien är på plats i skolans bibliotek varje vardag mellan 07.00-16.00 

och finns alltid tillgänglig för eleverna. Skolans bibliotek är öppen alla 

vardagar mellan 8.30-16.00. Gällande samarbetet med övriga pedagoger på 

skolan kring böcker är hen närvarande under konferenser i svenskämnet och 

tipsar om nya böcker och ger förslag på klassuppsättningar. Hen erbjuder en 

del läsaktiviteter i biblioteket, på detta sätt får pedagogerna stöttning av 

bibliotekarien i läsning. Slutligen svarar inte bibliotekarien på om ny 

forskning kring läsglädje når hen. 

4.3 Sammanfattning av resultaten  
 

Resultatet visar att både pedagogernas och bibliotekariernas syn på hur man 

skapar och bibehåller läsglädje skiftar. Endast pedagog 2 har ett gott 

samarbete med skolans bibliotekarie medan övriga pedagoger har begränsad 

kontakt alternativt ingen kontakt alls och dessutom erbjuder inte en av 

skolorna den förmånen. I stort sett är alla pedagoger eniga om att 

lässtrategierna bör variera för att öka läsglädjen samt att högläsning ökar 

elevernas ordförråd. En annan bidragande faktor till ökad läsglädje tror 

samtliga informanter är bänkboken under förutsättning att eleverna får välja 

bok utefter eget intresse. Pedagog 1 och pedagog 5 använder ljudböcker 

frekvent i sin undervisning, främst för eleven som behöver väcka sin läsglädje 

men också för andraspråkselever för att kunna erbjuda en kombination av 

ljud och text. Pedagog 4 förespråkar ljudböcker men har dock inte den 

tillgången i skolan. Endast pedagog 2 använder sig av upprepade 

författarbesök med en förväntan om att öka elevernas läsglädje. Samma 

pedagog samt bibliotekarie 1 lägger stort fokus vid att ge eleverna en god 

läsmiljö i form av bland annat sacco-säckar, kuddar och filtar. Både pedagog 4 
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och pedagog 5 samt bibliotekarie 2 förespråkar lästävlingar för att öka 

läsglädjen. Slutligen är samtliga pedagoger ense om att eleverna bör ha fritt 

val av bänkbok.   

 

Även bibliotekariernas förhållningssätt varierar gentemot varandra eftersom 

den ena förespråkar tävlingar medan den andra fokuserar på elevernas 

intresseområden. När det gäller frågan om hur ny forskning beaktas valde 

bibliotekarie 2 valde att inte svara på frågan om ny forskning når hen till 

skillnad från bibliotekarie 1 som håller sig uppdaterad. På samma fråga till 

pedagogerna visade det sig att endast en av fem pedagoger tar sig an ny 

forskning inom läsglädje medan övriga pedagoger inte är öppna alternativt 

inte har något intresse för den nya forskningen kring ämnet. 

5. Diskussion  
 

Detta kapitel består av en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån 

litteraturen samt en metoddiskussion där valet av metod framställs. 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Den första aspekten som kategoriserades var miljön. Chambers (2011) anser 

att läsmiljön är viktig och menar därmed att pedagoger ska utforma en rofylld 

atmosfär som kan bestå av kuddar, filtar etc. Endast två av pedagogerna lyfter 

miljön som en viktig aspekt för att skapa och bibehålla elevernas läsglädje. En 

av pedagogerna anser att läsmiljön i skolans bibliotek är tillräckligt lockande 

för eleverna och behöver därför inte skapa en egen klassrumsmiljö. Chambers 

(2011) betonar att den lugna läsmiljön ska ske i klassrummet som även de två 

bibliotekarierna påpekade. I likhet med Chambers (2011) och Norberg (2003) 

var samtliga pedagoger ense om att utbudet av böcker bör vara stort och 

innehålla olika genrer. Samtidigt delade en pedagog Frosts (2009, s. 30) 

påstående att elevernas böcker bör nivåanpassas utefter svårighetsgrad.  

 

Den andra aspekten som kategoriserades var högläsning. Flera forskare som 

Lundberg & Herrlin (2003) menar att man bör ha högläsning för sina elever 
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varje dag för att öka ordförrådet eftersom eleverna lär sig genom att härma, 

vilket ökar språkkunskaperna. Resultatet visade dock att endast två pedagoger 

förhåller sig till forskningen genom att ha högläsning varje dag för sina elever. 

Två av de andra pedagogerna läste i stort sett varje dag medan pedagog 3 läste 

en gång varannan vecka. De pedagoger som använde högläsningen frekvent i 

sin undervisning var också de som ansåg att elevernas ordförråd och fantasi 

ökar, vilket även forskarna poängterade (Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

Den tredje aspekten som kategoriserades var tyst läsning/bänkbok. Flera 

författare som Malmgren & Nilsson (1993) och Körling (2012) som berört 

ämnet tyst läsning/bänkbok har delade meningar, vilket även 

uppmärksammades i vår studie då pedagogernas svar var delade. Malmgren & 

Nilsson (1993) förespråkar ett klassrum där bänkboken ska vara kopplad till 

det pågående ämnet medan andra forskare kommit fram till att bänkboken 

bör individanpassas utefter elevens intresseområden. Resultatet i vår studie 

visar att tre av fem pedagoger samt båda bibliotekarierna förespråkar 

individanpassade böcker kopplade till elevernas intresseområden. Forskarna 

menar vidare att det krävs en god kännedom hos pedagogen kring elevernas 

intressen för att kunna erbjuda anpassade böcker. Malmgren & Nilsson (1993, 

s. 79) ställer sig kritiska till att använda bänkboken som en utfyllnad när 

eleverna är klara med en uppgift. Sett till resultatet använder nästintill 

samtliga pedagoger bänkboken som utfyllnad i undervisningen vilket går emot 

Malmgren & Nilssons (1993) forskning. Hälften av pedagogerna samt en av 

bibliotekarierna tycker att eleverna bör ha avsatt tid för den individuella 

läsningen. Pedagogernas svar är i likhet med Elbros (2004, ss. 135-136) 

forskning som nämner att eleverna får träna på att automatisera sin 

avkodning om de läser i bänkboken kontinuerligt. Uppföljningen av utlästa 

böcker är viktigt enligt Chambers (2011, s. 103) som menar att pedagogerna 

måste ha någon typ av efterarbete exempelvis boksamtal, bokrecension samt 

pjäser. Tre av fem pedagoger följer upp avslutad bok på olika sätt, dock var 

bokrecension det dominerande arbetssättet. En av bibliotekarierna erbjuder 

skolans elever uppföljning av böcker genom att ha boksamtal i form av 

bokprojekt vilket även kan kopplas ihop med Chambers tidigare nämnda 

forskning. Tre av fem pedagoger använder lästävlingar i tron om att skapa och 
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bibehålla läsglädje. Utifrån Körlings (2012) perspektiv är inte lästävlingar 

något att föredra eftersom vissa elever tenderar att tävla mot varandra vilket 

kan leda till att eleverna endast bläddrar förbi sidorna utan att läsa.  

 

En anmärkningsvärd upptäckt studien påvisade var att nästan ingen av 

pedagogerna höll sig uppdaterad om ny forskning kring läsglädje. Flera 

forskare anser att pedagoger bör fördjupa sina kunskaper inom området för 

att kunna bidra till elevernas utveckling på bästa sätt.  

5.2 Metoddiskussion 
 
Den forskning som finns i läsglädje berör årskurs f-3 alternativt 7-9, 

följaktligen är forskningen om mellanstadiet minimal. Vi anser ändå att 

resultatet i vår studie är rättvisande eftersom forskningen som berörde 

mellanstadiet uppvisade likheter, fastän forskningen kring ämnet i just 

årskurs 4-5 var knapphändigt. Informanterna i studien har olika lång 

erfarenhet av läraryrket och har ett åldersspann, vilket ger oss en varierad och 

bred bild kring hur man kan arbeta med läsglädje i årskurs 5. Informanterna 

arbetade dessutom inte på samma skola vilket gjorde metoden och studien 

mer trovärdig. Vi anser att en kvalitativ intervju var den metod som var bäst 

lämpad för vår studie, eftersom pedagogerna fick stort talutrymme och 

möjligheten att förtydliga sina svar genom våra följdfrågor. Trovärdigheten i 

studien anser vi stärks då vi utgick från intervjuguiden när intervjuerna 

genomfördes. Informanternas svar har legat till grund för vårt arbete och 

studiens syfte samt frågeställningarna har varit i fokus under hela studiens 

gång.  

 

Studiens trovärdighet kan ha påverkats eftersom informanterna förmodligen 

inte skulle ange exakt samma svar om studien genomfördes på nytt. Vi utgår 

dock från att informanterna talade sanning under intervjuerna men har i 

åtanke att deras svar tenderar att ändras i framtiden. För att få högre 

trovärdighet i studien skulle observationer kunna vara en lämplig metod 

utöver den kvalitativa intervjun. Fördelen med observationer är att vi får 

möjligheten att direkt studera pedagogens arbetssätt och därmed få en inblick 



 32 

i hur pedagogen arbetar med läsglädje i praktiken, till skillnad från intervjuer 

där pedagogen återberättar sitt beteende (Bryman, 2011). Ytterligare en metod 

skulle kunna vara att intervjua eleverna för att få kännedom om hur de själva 

anser läsglädje kan väckas. 

 

I studien medverkade två bibliotekarier som bidrog med bra underlag till 

studien. Att endast två bibliotekarier var villiga att medverka i studien kan 

kännas svagt. Fler deltagare hade varit önskvärt för att få en bredare bild av 

hur samarbetet mellan pedagog och bibliotekarie kan se ut vilket hade kunnat 

öka tillförlitligheten ännu mer. 

6. Avslutning 
 
Studiens resultat visar att informanterna i denna studie anser att det ska 

finnas avsatt tid för läsning varje dag såväl högläsning som tyst läsning för att 

ge samtliga elever lika möjlighet till läsning och läsutveckling. Miljön visade 

sig också ha en betydelsefull roll för läsglädjen enligt informanterna. 

Informanterna ansåg att en lockande läsmiljö bestående av kuddar, filtar och 

en harmonisk miljö var en bidragande faktor till läsglädje. Informanterna 

nämnde att tillgången på böcker i klassrummet bör vara varierad med olika 

genrer och olika kunskapsnivåer för att kunna tillgodose alla elevers behov 

och bidra till läsutvecklingen och därmed bibehålla läsglädjen. Det visade sig 

att endast två av informanterna (en pedagog och en bibliotekarie) höll sig 

uppdaterad kring ny forskning för att kunna väcka och behålla elevernas 

läsglädje på bästa möjliga sätt. Om pedagogerna inte håller sig uppdaterade 

om forskningen finns risken att elevernas lässvårigheter inte upptäcks. Ju mer 

pedagoger förhåller sig och tar sig an ny forskning desto mer kan 

läsutvecklingen främjas. En slutsats är att både bland pedagogerna och 

bibliotekarierna skiftas synen på hur man skapar och bibehåller läsglädje, och 

sedan att endast två av totalt sju informanter håller sig uppdaterade kring 

aktuell forskning. 
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6.1 Framtida forskning 
 
Fortsatt forskningsområde skulle kunna vara att involvera eleverna i studien i 

form av enkäter alternativt intervjuer.  Studiens syfte skulle då kunna kretsa 

kring vad eleverna anser ökar och bevarar deras läsglädje. Studien skulle 

dessutom kunna vidgas genom att utföra studien i årskurserna 4-6. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide till pedagoger 
 

- Hur kan man skapa läsglädje i en klass? 
 

- För en enskild elev som inte har läslust, hur följs läsningen upp? 
 

- Låter du eleverna få lyssna på ljudböcker? 
 

- Händer det att eleverna får ta upp bänkboken för att hen har blivit klar 
med en annan uppgift snabbare än sina klasskamrater? 

 
- Hur når ny forskning dig om läsglädje? 

 
- Har du något samarbete med bibliotekarien? 

 
- Hur får eleverna välja böcker? 

- Är det fritt val? 
 

- Har ni högläsning? 
-Varför? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till bibliotekarien  
 
-Hur uppmuntrar du barn till att läsa böcker?  
 
-Hur gör du/ hur kan man öka barns läsglädje?  
 
-Om ett barn inte upplever läsglädje , vad kan du som bibliotekarie göra då?  
 
-På vilket sätt kan du stödja pedagogerna i skolan inom läsning?  
 
-Når ny forskning dig kring läsglädje?  
   - Hur använder du den forskningen i såna fall?  
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Bilaga 3: Missivbrev 
 
 
 
 

Examensarbete om läsglädje 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som studerar vår sista termin till 

grundskolelärare 4-6. I vårt examensarbete inriktar vi oss på läsglädje.  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger kan bidra till elevers 

läsglädje och hur forskningen kring läsglädje når pedagogerna. Vi har 

fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har 

också för avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger i årskurs 5 genom 

intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och 

erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att när som helst kan 

avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 

för mer information.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Angelika Petersén  apn14009@student.mdh.se 

Josefin Mrkoci        jmi15002@student.mdh.se 

 

 

Handledare, 

Birgitta Norberg Brorsson  

birgitta.brorsson@mdh.se 
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