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Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på vilka metoder några lärare 

använder för att främja elevernas läslust, vilka genrer lärarna anser att eleverna 

bör läsa och vad eleverna faktiskt läser. Jag ville också ta reda på om lärarnas bild 

av elevernas läsvanor stämde. Jag har intervjuat tre lärare i årskurserna fyra 

respektive fem samt via enkäter kartlagt deras 52 elevers läsvanor. Resultatet 

visade att lärarna använde en mängd olika strategier för att främja läslusten, även 

om de fokuserade på att hitta rätt bok till varje elev. Precis som lärarna förutsåg 

var elevernas läsvanor väldigt skiftande, både när man ser på mängden de läser 

och vilken genre de läser respektive tycker bäst om. Lärarna ansåg att skönlittera-

tur var den bästa genren för eleverna att läsa, medan forskning visar att facklitte-

ratur är minst lika viktigt för att få en god läsförmåga.  
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1 Inledning 

Var femte 15-åring i Europa har inte uppnått tillräcklig läskunnighet för att kunna 

fungera på ett bra sätt i vårt moderna samhälle visar en EU-rapport från septem-

ber 2012 (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). I rapporten redovi-

sas en mängd åtgärder som bör genomföras på alla nivåer i samhället, men det jag 

fastnade för var det som rapportförfattarna skrev om hur motivation och kompe-

tens går hand i hand och kan bilda en positiv spiral för läsutvecklingen hos ele-

verna. Ytterligare en intressant aspekt som togs upp var att fokus inte bara ska 

vara på att eleverna läser bra, utan också att de läser för sitt eget nöjes skull. För 

att läsa för sitt eget nöjes skull måste man ha läslust, och hur kan vi som lärare 

hjälpa eleverna att få det? 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att ta reda på vilka metoder och strategier några lärare som undervi-

sar i svenska i årskurs 4–5 använder för att främja elevernas läslust. Jag vill även 

via enkäter kartlägga de intervjuade lärarnas elever med avseende på deras läsva-

nor hemma för att få en bild av vad och hur mycket de läser för sitt eget nöjes skull. 

De frågeställningar jag baserar mitt arbete på är följande: 

 

• Vilka metoder använder några lärare för att främja läslust? Vilka metoder 

anser de är mest framgångsrika? 

• Vilka genrer anser dessa lärare att deras elever bör läsa och vilka genrer 

vill eleverna själva läsa? 

• Vad har dessa lärare för bild av sina elevers läsvanor hemma? Hur påver-

kar det lärarnas upplägg av undervisningen? 

• Hur ser dessa elevers läsvanor ut hemma? På vems initiativ läser de? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I denna uppsats börjar jag med att i kapitel 2 ge en definition av ordet ”läslust”, 

samt beskriva läslustens koppling till läsförmåga, läsmotivation, samt den forsk-

ning som gjorts kring hur läslust kan främjas. Här beskrivs också hur mycket och 

hur ofta forskarna rekommenderar att elever bör läsa, samt vilka genrer de anser 

vara bäst för barns läsning. Kapitlet avslutas med en presentation av tidigare 
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undersökningar av elevers läsning. I kapitel 3 beskrivs de metoder som använts i 

mina undersökningar, kapitel 4 innehåller resultat och analys av dessa undersök-

ningar. Till slut kommer kapitel 5 med diskussion av resultaten samt kapitel 6 som 

innehåller en avslutning av uppsatsen. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att ta upp definitioner och tidigare forskning inom 

området läslust. Läslusten behandlas i forskningen som en komponent i läsut-

vecklingen, därför kommer även detta beröras i stort – även om tyngdpunkten 

kommer att ligga på just läslusten. 

2.1 Definitioner 

Ordet läslust finns inte med i Nationalencyklopedin, men vi kan däremot hitta det 

i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB): 

 

– LÄS-LUST . ( läs- 1819 osv. läse- 1741 – c. 1765). Få tillfredsställa sin läslust. Ha 
en utpräglad läslust. HÖGSTRÖM  Anm. 9 (1741).  
– LÄS-LUSTIG . (†) som har läslust. CYGNÆUS 6: 274 (1851). SVEDELIUS Lif 
365 (1887).  
– LÄS-LYSTEN . som har (stark) läslust. Draga till sig den läslystna allmänhet-
ens uppmärksamhet. REUTERDAHL  SKH 4: 461 (1866).   
(SAOB, u.å. a) 

 

Ordet läslust har alltså funnits omnämnt sedan år 1819, men har ännu inte fått 

någon förklaring i SAOB, man ger bara ett par exempel på hur ordet kan användas. 

Adjektivet läslustig har tidigare använts om personer som har läslust, men nu 

håller vi oss till läslysten, eller kanske säger vi hellre helt enkelt att vi ”har läslust” 

(SAOB, u.å. a).  

Ordet lust finns dock definierat i SAOB som en böjelse eller håg för något, 

antingen tillfälligt (man känner sig upplagd att göra något) eller mer stadigvarande 

(man tycker om att göra något) (SAOB, u.å. b).  

I denna uppsats kommer jag att använda ordet läslust i betydelsen av en sta-

digvarande lust att läsa, att man tycker om att läsa. 
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2.2 Läslustens, läsmotivation och läsförmåga 

Den amerikanska forskaren Parks Duncan (2010) menar att läsförmåga (att 

kunna läsa och förstå text) och lust att läsa är två lika viktiga komponenter i ele-

vers läsutveckling. Likaså pekar hon på det uppenbara: för att bli en bra läsare 

måste man öva sig genom att läsa mycket – på samma sätt som man måste öva sig 

i idrott eller matematik för att bli bättre i dessa ämnen. Så även om läraren kan 

känna tidsbrist med allt som ska hinnas med under ett läsår är tiden för läsning 

viktig menar hon – lärarens uppgift är att se till att eleverna får bestående läsva-

nor, då det är grunden för ett livslångt lärande. 

Taube (2007) kopplar samman läsinlärningen med självförtroendet och kon-

staterar att elever med en negativ självbild inte utnyttjar sin kapacitet eftersom 

rädslan att misslyckas gör att de inte vågar satsa fullt ut. ”En positiv självbild 

räcker dock inte för maximal prestation – man måste också ha god förmåga. 

Enbart en god förmåga är inte heller tillfyllest. Det krävs också att man har lust 

och kraft att utnyttja den” (Taube, 2007, s. 103). Positiv självbild, god förmåga och 

lust, allt detta menar alltså Taube att man behöver för att utveckla sin läsning. 

Taube (2007) tar också upp vikten av att tidigt arbeta förebyggande för att 

skapa goda läsare, att på så sätt undvika onda cirklar där elever misslyckas i sin 

läsning och därmed utvecklar en dålig självbild vilket i sin tur minskar chanserna 

att lyckas i läsningen. De faktorer hon tar upp för det förebyggande arbetet är ”att 

skapa en positiv klassrumsatmosfär och goda kontakter med hemmet samt att sti-

mulera barnens talade språk, språkliga medvetenhet och läslust” (s. 109).  

Bråten (2008) pekar på hur läsning som aktivitet kräver en viss ansträngning 

och hur eleverna måste välja det i konkurrens med andra aktiviteter – det kräver 

motivation. Motivationen för läsning kan bestå av många olika delar, men Bråten 

framhåller de tre delarna förväntningar om bemästrande, inre motivation samt 

bemästrandemål, vilka alla tre samverkar med varandra. 

Förväntningarna bygger i sin tur både på elevens egna tidigare erfarenheter, 

men även på hur klasskamraterna klarar samma uppgift samt andras förvänt-

ningar på eleven. 

Har man en inre motivation läser man för att man har lust och inte för att man 

vill uppnå något annat, såsom beröm eller guldstjärnor, skriver Bråten (2008). 

Han menar också att inre motivation i sin tur bygger på nyfikenhet (man vill veta 
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mer), engagemang (man uppslukas av det man läser), en förkärlek till svåra texter 

samt en hög grad av frivillighet (läsningen är självvald och självstyrd).  

Bråtens (2008) sista del i läsmotivationen är bemästrandemål, att eleven själv 

vill lära sig att bemästra ett område.  

Elever med hög läsmotivation läser oftare och är mer uthålliga i läsandet än 

elever med låg läsmotivation, vilket i sin tur leder till att de läser större mängder, 

får bättre läsförståelse och större ordförråd (Bråten, 2008).  

Bråten (2008) ser dock en tendens att läsmotivationen avtar med elevernas 

stigande ålder, men anser att det går att åtgärda. De åtgärder han syftar på är till 

exempel att ge eleverna förståelsestrategier samt att anpassa svårighetsgraden. För 

att öka den inre motivationen vill Bråten att eleverna ska ha en känsla av själv-

bestämmande och valmöjlighet men samtidigt se till att de kan samarbeta. Bråten 

anser också att kopplingen mellan övriga aktiviteter i skolan och läsningen är vik-

tig, det är i sig ett sätt att öka intresset för läsning. För att bemästrandemålen ska 

kunna nyttjas positivt behöver läraren lägga vikt vid detta, samt att det ska ske i 

samspel med klasskamraterna. 

2.3 Hur skapar vi läslust? 

Taube (2007) menar att vi tidigt måste visa på den lust som läsning kan ge, för att 

barnen ska orka kämpa sig till läsare. Så hur gör man? 

2.3.1 Tid 

Det första Taube (2007) tar upp är tid – vi måste se till att det finns tid att läsa 

fritt. Även Körling (2003a) håller med om detta då hon betonar att vi måste 

avsätta tid för barnen att läsa. ”Vuxna som anser att barns läsning är viktig, måste 

se till att barnen får tid att läsa” skriver också Chambers (1994, s. 45), som menar 

att upp till 16-årsåldern bör alla barn läsa självständigt en stund varje dag – vilket 

ligger på lärarnas ansvar under skoltid och på föräldrarnas under helger och lov.  

Chambers (1994) nämner fyra grundvillkor för att kunna hjälpa barn utveckla 

sin läsning: lästid, högläsning, bra bokbestånd samt lärarledda boksamtal. Lästid 

är dock en förutsättning för de följande villkoren menar han – utan lästid spelar 

det ingen roll hur god tillgång man har till böcker, boksamtal går inte att genom-

föra utan att man först haft tid att läsa och enbart högläsning räcker inte för att 

barnen själva ska uppmuntras att läsa. 
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Tyst fri läsning förbättrar elevernas attityd till läsning och är det mest effektiva 

sättet för dem att förbättra sin läsförmåga menar Parks Duncan (2010).  

2.3.2 Tillgång till barnlitteratur 

Taubes (2007) andra råd är god tillgång till bra barnlitteratur, samt att lära barnen 

att hitta på biblioteket. Chambers (1994) förespråkar att skolans alla böcker ska 

hanteras gemensamt och att de förvaras tillgängligt för eleverna, både i ett gemen-

samt skolbibliotek och i mindre bibliotek tillgängliga i klassrummen. Han tipsar 

vidare om att skylta med böckerna för att locka eleverna till läsning.  

När det gäller innehållet i klassrumsbiblioteket ska det inte bara innehålla det 

som läraren anser att eleverna bör läsa, utan även det som eleverna faktiskt vill 

läsa, det som är populärt bland barnen (Parks Duncan, 2010).  

2.3.3 Valmöjlighet 

Med god tillgång till litteratur är det också lättare att hitta något man tycker om, 

och bara möjligheten att själv få välja vad man ska läsa gör att barnets attityd till 

läsning blir mer positiv menar Chambers (1994). Även Parks Duncan (2010) fram-

håller vikten av att eleverna själva får välja vad de ska läsa, antingen helt fritt i 

bibliotekets hela utbud, eller mer begränsat från en lista med av läraren utvald lit-

teratur. 

2.3.4 Spontana boksamtal 

Genom de spontana boksamtal som uppstår i klassrummet tipsar barnen varandra 

om nya böcker att läsa. Dessa tips upplevs inte som ”skolböcker” utan som böcker 

som är värda att läsa eftersom kamraten tyckte om den menar Körling (2003a). 

Chambers (1994) kallar detta för kamratpåverkan och påpekar hur läraren kan dra 

nytta av detta, bara genom att se till att de yttre förutsättningarna för denna akti-

vitet finns – att barnen tillåts småprata med varandra medan de väljer vad de ska 

läsa ur ett lockande utbud av böcker. Att låta barnen prata med varandra om vad 

de läst lönar sig och får dem att läsa mer, skriver Chambers (1994). 

2.3.5 Bearbeta det lästa 

Eleverna kan bearbeta det som de läst genom att dramatisera det, skriva recensio-

ner eller skriva brev till personerna i boken, skriver Taube (2007). Chambers 

(1994) förespråkar förutom spontana boksamtal även organiserade sådana där ele-
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verna kan dela med sig av de böcker de vill tipsa varandra om, men även samtal 

där man tillsammans diskuterar sina tolkningar av vad texten handlade om. 

2.3.6 Högläsning 

Genom högläsning kan vi låta oss påverkas till både glädje och sorg tillsammans 

(Taube, 2007). Chambers (1994) drar paralleller till Vygotskijs proximala utveck-

lingszon och menar att eleverna lär sig läsa i samspel med läraren som kan, och 

genom att stegvis göra likadant. Genom att läraren läser texter som barnet ännu 

inte klarar av att läsa själv, kan barnets lust att lära sig mer väckas, skriver Cham-

bers. Högläsning ger dessutom hela tiden nya exempel på hur en text kan vara 

uppbyggd, samtidigt som läsaren visar hur texten kan tolkas. Det är en social akti-

vitet, fortsätter Chambers, där de som läser tillsammans blir socialt sammansvet-

sade av sin gemensamma fantasiupplevelse.  

Körling (2003b) menar att högläsningen behövs som mest efter att barnen 

knäckt läskoden – då behövs läsande förebilder som väcker lusten till litteraturen. 

Både Chambers och Körling menar att högläsning bör fortsätta under hela skol-

gången.  

Utöver det som nämnts ovan tar Parks Duncan (2010) upp kognitiva fördelar 

såsom utökat ordförråd, bättre hörförståelse och visualiseringsförmåga. Hon tar 

även upp ljudböcker, som delvis kan bidra med samma fördelar som högläsning, 

men menar att de aldrig kan ersätta det liveframträdande som högläsning ger. 

2.3.7 Läsmodeller 

Taube (2007) tipsar om att ge barnen läsmodeller, dvs. andra personer som 

berättar om vad de tycker om att läsa. Chambers (1994) påpekar att läraren själv 

bör vara en modell för läsande – när klassen ägnar sig åt tyst läsning bör även lära-

ren själv läsa i stället för att ägna sig åt annat, eftersom barn ofta gör som vi vuxna 

gör. Lärarens roll som förebild är särskilt viktig för de elever som kommer från 

hem där föräldrarna sällan läser, genom att ha en entusiastisk attityd till läsning 

och berätta om sin egen läsning kan elevernas inställning till läsning bli mer posi-

tiv (Parks Duncan, 2010). 

2.3.8 Miljö 

Vi måste erbjuda barnen en miljö som uppmuntrar läsning (Körling, 2003a). 

Chambers (1994) menar att det är lättare att koncentrera sig på läsningen om det 
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finns en plats som enbart är till för läsning, kanske ett speciellt läsrum eller en läs-

hörna i klassrummet – gärna med mjuka möbler, avskilt från resten av rummet. 

Genom att ställa i ordning en speciell plats för läsning signalerar vi att läsningen är 

viktig, annars skulle inte vi inte reservera en plats enbart för denna aktivitet 

(Chambers, 1994). 

2.3.9 Färre krav 

Körling (2003a) vill släppa på alla krav som kan förknippas med läsning – krav på 

att skriva resuméer, att läsa en bok i månaden och att dela med sig av sina tankar 

kring boken – ofta ställda för att läraren ska kunna bedöma elevens läsning. Om vi 

i stället ser till att barnen har böcker som passar dem och att de har tid och plats 

att läsa, kan vi bedöma deras läsning utifrån hur djupt försjunkna de är i sina 

böcker, om de vill fortsätta läsa hur länge som helst och om de skrattar åt det de 

läser. På detta sätt blir läsningen mer lustfylld och barnen lockas självmant vidare i 

sin läsning.  

2.4 Hur mycket, hur ofta och vad ska man läsa? 

Fylking menar att barnen i mellanåldern ska läsa ”mycket och regelbundet (minst 

20 minuter per dag)” (2003, s. 32), därför är det också viktigt att det är roligt att 

läsa, menar hon. Chambers (1994) menar att barnet ska läsa så länge han eller hon 

”kan behålla koncentration och intresse, och lite till” (s. 47). Hur länge barnen kan 

koncentrera sig styrs i sin tur av olika faktorer menar Chambers, såsom miljön 

runtomkring och hur van läsare man är, men målet för en 10-åring sätter han till 

trettio minuter. 

Ja, vad är det barnen bör läsa? Taube (2007) specificerar sig inte tydligare än 

att klassrummet ska ha ”rik tillgång på bra böcker för barn. Vi lever ju i ett land 

som har ovanligt många goda barnboksförfattare” (s. 121). Chambers (1994) är 

mån om att eleven själv måste välja, få chansen att utveckla en egen boksmak. Han 

ser ett bra och brett bokbestånd som ett av sina fyra grundvillkor för en god läs-

miljö, men utvecklar inte närmare vad han avser med det. 

Körling (2003a) hittar en annan vinkel på detta och anser att all läsning är bra 

läsning, vare sig det handlar om serietidningar eller böcker. Hon ser en fara i att de 

vuxna vill kritisera barnets val av genre när barnet väl valt att läsa i stället för att 

göra något annat, och menar att detta säkert dämpar barnets läslust. Likväl anser 
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hon att det finns ”bra och dålig litteratur” (s. 22), där den dåliga exemplifieras med 

böcker som skrivs i serier. Fördelen med dessa är att läsaren känner igen sig i både 

berättarteknik och skrivsätt och Körling anser att man ska låta barnet läsa sig mätt 

på denna typ av litteratur, för att sedan kunna visa barnet på annan litteratur. 

Körlings väg är att bekräfta och uppmuntra barnets bokval, inte moralisera över 

läsningen. Det viktiga är att böckerna är intressanta och spännande att läsa för 

barnet (Körling, 2003a).  

Även Norberg (2003) förespråkar en tillåtande attityd när det gäller elevernas 

bokval, eftersom elevernas läslust är det som är viktigast, samt att de identifierar 

sig som läsande människor.  

Parks Duncan (2010) anser att eleverna ska ha tillgång till en mängd genrer i 

klassrummet, både klassiker och populära verk, skön- och facklitteratur, serier, 

veckotidningar och annat material som man inte traditionellt läser i skolan. 

Genom att erbjuda även dessa genrer kan barn som inte vill läsa böcker hitta något 

annat, mindre avskräckande, att börja läsa. 

Strømsø och Bråten (2008) beskriver de nya utmaningar digitala texter bjuder 

på. Om en elev fått i uppgift att söka information på internet och skriva en egen 

text i ämnet, måste han först hitta ett bra sökord, därefter kunna sålla i sökresul-

tatet och vara källkritisk. De sidor han läser innehåller i sin tur länkar som kan 

vara intressanta att följa upp. Hinner han inte klart den här dagen måste han 

kunna hitta tillbaka till samma sidor nästa gång han ska fortsätta med sin uppgift.  

Den digitala texten är mer interaktiv än papperstexter och har ofta länkar 

vidare integrerade i den löpande texten – dessa länkar innebär att läsaren måste 

fatta beslut om han ska följa länken eller ej, göra ett avbrott i den text han läser, 

eller kanske missa något om han inte följer länken (Strømsø & Bråten, 2008). 

Eftersom läsaren själv kan styra i vilken ordning han vill klicka sig fram och läsa de 

olika textdelarna kan digitala texter därför skapa ett större engagemang hos läsa-

ren och därmed vara roligare att arbeta med menar de. Digitala texter kan kräva 

mer av eleverna än när de arbetar med papperstext ”både när det gäller planering, 

bedömning av källor och koncentration på uppgiften” (Strømsø & Bråten, 2008, s. 

173), men samtidigt är denna typ av färdigheter något som eleverna ska tillägna 

sig. 
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2.5 Tidigare studier av barns läsning 

Internationellt görs studier med jämna mellanrum av elevers läsförmåga och atti-

tyder till läsning. Sverige och många andra länder är med i både PIRLS- och PISA-

undersökningarna, där PIRLS mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra (Skol-

verket, 2007) medan PISA mäter 15-åringars läsförståelse samt även deras kun-

skaper i matematik och naturkunskap (Skolverket, 2010). 

PIRLS genomförs vart femte år, senast 2011, men resultaten från denna studie 

har i skrivande stund ännu inte släppts – därför redogör jag nedan för den föregå-

ende studien som genomfördes år 2006 då 45 länder deltog i studien (Skolverket, 

2007). De områden som stod i fokus i denna undersökning var ”läsförmåga, läsva-

nor och attityder till läsning samt sammanhang för läsning” (Skolverket, 2007, s. 

2).  

Enligt undersökningen hade cirka 90 % av de svenska eleverna i årskurs 4 en 

positiv eller mycket positiv inställning till läsning, även om det sedan den tidigare 

mätningen 2001 hade skett en glidning mot en mer negativ inställning. Man kunde 

också tydligt se hur elevernas läsförmåga hängde ihop med attityden till läsning. 

Likaså visade studien att flickor hade en mer positiv attityd till läsning än vad poj-

kar hade och läste oftare för nöjes skull. 

PIRLS 2006 mätte även hur ofta eleverna läste för nöjes skull, resultatet blev 

att 36 % av de svenska eleverna läste varje dag eller nästan varje dag, 31 % läste 1–

2 gånger per vecka och 33 % läste högst 2 gånger per månad. Även här fanns ett 

tydligt samband – de som läste ofta fick ett bättre resultat på läsproverna – och 

även här syntes en tydlig minskning av hur ofta eleverna läste för nöjes skull mel-

lan 2001 och 2006. Det visade sig också att svenska flickor lade mer tid än pojkar 

på att läsa i böcker, medan det omvända gällde när det gällde att läsa texter på 

internet. 

De elever som minst några gånger per månad läste faktatexter var de som hade 

bäst läsförmåga, följda av den grupp som läste berättelser varje eller nästan varje 

dag. 

De orsaker till vikande resultat som studien pekade på var att barnen 2006 

hade färre böcker hemma och att de upplevde färre läsande människor omkring 

sig på sin fritid. Man såg också konkurrensen från andra medier (datorer, internet, 

dataspel) som en orsak och konstaterade att skolbiblioteken ofta saknade bibliote-

karier, medan tillgången till datorer och internet ofta var god. 
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PISA genomförs vart tredje år, senast 2009 då 66 OECD-länder deltog (Skol-

verket 2010). Även här såg man ett klart samband mellan hög läslust och god läs-

förmåga, respektive låg läslust och låg läsförmåga. Av de svenska 15-åringarna 

läste 63 % för nöjes skull och 37 % gjorde det inte, och de elever som läste för nöjes 

skull nådde högre prestationer på lässkalan än de som inte läste för nöjes skull. 

När det gällde de svenska 15-åringarnas preferenser för genre, visade det sig 

att de lade mest tid på att läsa dags- och veckotidningar, båda dessa texttyper läs-

tes regelbundet (minst flera gånger per månad) av ca 60 % av eleverna. Skönlit-

teratur lästes regelbundet av 31 %, medan serier och facklitteratur hamnade runt 

20 %. 

Oavsett vilken genre, fick de som läste regelbundet genomgående högre läsre-

sultat än de som inte läste, även om läsning av skönlitteratur gav klart störst 

genomslag – de som läste skönlitteratur fick signifikant högre resultat i lästesterna 

än de som inte läste skönlitteratur. Därefter ger faktaböcker och tidningar störst 

skillnad när det gäller att få högre läsresultat. 

När det gällde aktiviteter på internet fann man att 75 % av eleverna chattade 

åtminstone flera gånger i veckan, detta var den vanligaste aktiviteten på nätet. 

Man fann också att svenska pojkar läste mer på nätet än vad svenska flickor 

gjorde, samt att skillnaden mellan pojkars och flickors läsande på nätet var större i 

Sverige än vad den var för OECD i genomsnitt. 

3 Metod och material 

För att hitta bra strategier för att öka elevernas läslust ville jag intervjua 3–5 lärare 

i årskurs 4–5 för att ta reda på hur de arbetar för att öka elevernas läslust. Jag ville 

också via enkäter ta reda på hur dessa lärares elevers läsvanor ser ut hemma, vil-

ken typ av texter de läser, hur ofta och mycket, vem som bestämmer att de ska läsa 

och om de tycker om att läsa detta eller inte. 

I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt jag har använt mig av, 

urval och presentation av informanter, utformning av intervjuer och enkäter, 

etiska frågor samt tillförlitlighet och validering. 
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3.1 Val av metoder 

Valet av metoder, intervju av ett fåtal lärare och enkäter till dessa lärares klasser, 

gör att undersökningen blir dels kvalitativ då jag fördjupar mig i dessa tre lärares 

syn på läslust, dels kvantitativ då enkätunderlaget blir förhållandevis stort och 

bygger på hur många som tycker vad (Denscombe, 2000). Denscombe beskriver 

att samhällsforskning ofta består av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

tillvägagångssätt, precis som denna studie gör. I intervjuerna kommer orden som 

sägs vara det centrala, medan enkäterna kommer att präglas av siffror. Tyngd-

punkten kommer trots allt att ligga på intervjuerna, och jag väljer därför att 

beteckna min undersökning som övervägande kvalitativ. 

Med hjälp av intervjuer kunde jag ”erhålla material som ger mer djupgående 

insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre antal informanter” 

(Denscombe, 2000, s. 132). Eftersom jag ville få reda på lärarnas erfarenheter av 

att arbeta för läslust, var därför intervju en bättre metod än till exempel enkät. 

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000), där 

jag utgick från en färdig lista med frågor att ställa (bilaga 2), samtidigt som jag 

kunde ge informanten utrymme att vidareutveckla sina svar. Intervjuerna genom-

fördes i enrum med en lärare i taget. De spelades in med hjälp av en app i min 

mobiltelefon som fick ligga mellan oss på bordet. Väl hemma igen fördes ljud-

filerna över till dator och raderades ur telefonen, varpå jag transkriberade hela 

materialet. 

För att ta reda på hur elevernas läsvanor ser ut valde jag att använda mig av en 

enkät (bilaga 3). Enligt Denscombe (2000) är detta lämpligt när man har ett stort 

antal respondenter, informationen som eftersöks är relativt okomplicerad, svaren 

på frågorna är standardiserade och respondenterna förväntas klara av att svara på 

en enkät – alla dessa kriterier stämmer väl överens med mitt syfte. Jag valde att 

komma till klassen och själv dela ut och samla in enkäterna för att få så hög svars-

frekvens som möjligt, samt själv kunna förklara enkäten och svara på eventuella 

frågor. Svarsfrekvensen var hög (alla närvarande elever svarade), kanske för att jag 

utlovade en pepparkaka för varje ifylld och inlämnad enkät! 

Varje besvarad enkät fick ett löpnummer och fördes in som en rad i en stor 

tabell i Excel där varje fråga från enkäten hade ett antal kolumner, se utdrag ut 

tabellen i Figur 1 nedan. 
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Elev   Fråga 1   Fråga 4  Fråga 5      

        Bokprat? Vad läser du hemma? 

Nr Klass Flicka Pojke Ja Nej Skönlitteratur Faktaböcker Dagstidningar 

1 4 (Eva) 1 1 2 0 0 

2 4 (Eva) 1 1 4 2 0 

3 4 (Eva) 1 1 4 2 0 

Figur 1 Utdrag ur resultattabellen i Excel. 

Genom att fylla i siffran 1 för varje kryss eleven gjort var det sedan enkelt att låta 

Excel summera svaren i varje kolumn. Några frågor (fråga 5 respektive 10) inne-

höll svarsalternativ på ordinalskalenivå (Denscombe, 2000) där jag kodade svaren 

enligt följande: 

 

Tabell 1 Kodning av svaren på fråga 5 respektive 10 

Kod Fråga 5 Fråga 10 
0 Aldrig eller nästan aldrig Jag läser inte för nöjes skull 
1 Några gånger om året 30 minuter eller mindre per dag 
2 Ungefär en gång i månaden Mer än 30 minuter men mindre än 60 

minuter per dag 
3 Flera gånger i månaden En till två timmar per dag 
4 Flera gånger i veckan Mer än två timmar per dag 

 

Genom att filtrera tabellen på olika sätt, till exempel genom att visa enbart flickor-

nas svar eller enbart de som läser en genre mer än flera gånger i månaden (dvs. 

kod 3 och 4), kunde jag få fram summor för olika gruppers svar. För att åskådlig-

göra de olika talen gjorde jag tabeller samt även diagram där det var lättare att 

visuellt göra jämförelser. 

I analysfasen sökte jag strukturer och mönster i det insamlade materialet, jag 

jämförde de intervjuades svar för att hitta likheter och skillnader. Även i analysen 

av enkäterna sökte jag likheter och skillnader mellan olika grupperingar av popu-

lationen, nämligen flickor – pojkar, de som talar andra språk hemma – de som 

enbart talar svenska hemma samt mellan de olika klasserna.  

3.2 Urval 

Urvalet skulle kunna kallas ett tillfällighetsurval (Denscombe, 2000), då jag valde 

att göra min undersökning på en skola där jag har kontakter sedan tidigare efter-

som tiden för detta arbete är begränsad. Skolan är en F-5-skola i utkanten av en 

mellansvensk stad med många olika socioekonomiska och etniska grupper repre-
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senterade. Jag valde att rikta in mig på årskurserna 4 och 5, eftersom jag ville att 

eleverna skulle ha blivit någorlunda vana läsare och dessutom ha förmåga att 

reflektera över och skatta sitt läsande.  

Av de årskurser som jag riktat in mig på finns tre klasser i årskurs 4 och två 

klasser i årskurs 5. Av dessa kunde jag intervjua tre lärare, då en av dem avböjde 

på grund av tidsbrist och en annan blev långtidssjukskriven samtidigt som jag 

skulle genomföra mina intervjuer.  

Den förste informanten kallas nedan Eva, är småskolelärarinna sedan 1965, 

men har dessutom diverse fortbildningar, bland annat en termin i Montessori-

pedagogik. Eva är 68 år och har arbetat som lärare i 47 år, nu är hon egentligen 

pensionär sedan något år tillbaka men har fått ett långtidsvikariat i årskurs fyra.  

Informant nr två kallar jag för Karin, är utbildad 1–7-lärare i svenska och 

matematik, samt SO och engelska. Karin är 47 år och har arbetat som lärare i 14 år, 

just nu arbetar hon i en fyra som hon har följt sedan de började ettan. 

Den tredje och sista informanten, nedan kallad Pelle, även han är utbildad  

1–7-lärare, men i svenska och SO. Han är 38 år och har hunnit arbeta som lärare i 

11 år, just nu i en femma som han har följt sedan de gick i trean.  

I dessa lärares tre klasser går totalt 52 elever. Eftersom eleverna kryssade i kön 

samt vilka språk de talar respektive läser hemma kunde jag analysera resultaten 

utifrån dessa kategorier, samt vilken klass de går i eftersom jag noterade detta när 

jag samlade in enkäterna. Antalet elever i respektive gruppering framgår av Tabell 

2. 

 

Tabell 2 Antal elever som deltog i enkätundersökningen 

Klass Totalt Flickor Pojkar 

Talar 
enbart 

svenska 

Talar 
svenska 

och annat 
språk 

Talar 
enbart 
annat 
språk 

Läser 
svenska 

Läser 
annat 
språk 

4 (Eva) 17 11 6 12 1 4 17 1 

4 (Karin) 18 7 11 11 4 3 17 4 

5 (Pelle) 17 10 7 11 2 4 16 4 

 
 

   
 

   Totalt 52 28 24 34 7 11 50 9 

 

När jag i resultatdelen jämför talspråksgrupperna mot varandra har jag valt att 

gruppera dem i två grupper, nämligen de som talar svenska och eventuellt ett 

annat språk (41 elever) respektive de som enbart talar ett annat språk än svenska 
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hemma (11 elever). Gruppen elever som enbart talar ett annat språk än svenska 

hemma är dock väldigt liten och resultaten för denna grupp måste därför betraktas 

som statistiskt osäkra. 

3.3 Utformandet av frågor 

För att få till bra intervjuer med lärarna sammanställde jag en lista med 15 frågor 

om läslust och främjandet av läslust, vilka genrer de anser är bäst för elever att läsa 

och hur lärarna tror att elevernas läsvanor hemma ser ut (bilaga 2). Jag ville ha så 

många frågor som möjligt, för att få ut så mycket som möjligt ur mina intervjuer. 

Till exempel frågade jag inte enbart Vilka metoder/strategier använder du för att 

öka elevernas läslust? utan försökte även hitta andra infallsvinklar som skulle 

kunna ge fler svar, såsom Vilken roll har du som lärare när det gäller att öka ele-

vernas läslust? och Hur gör du när du försöker få elever att läsa som själva inte 

vill?  

För att kunna utforma elevenkäterna (bilaga 3) behövde jag bestämma vilka 

olika textgenrer jag ville undersöka, hitta sätt att mäta hur ofta och mycket ele-

verna läser samt sätt att mäta hur de tycker om att läsa eller inte. Här tittade jag på 

hur man undersöker dessa aspekter i PIRLS- och PISA-undersökningarna (Skol-

verket, 2007; 2010), och anpassade mig delvis efter dessa för att lättare kunna 

göra jämförelser mellan mitt material och dessa undersökningar. Ett par frågor i 

enkäten berör genre, och jag valde då att även rikta in mig på ett par områden som 

vanligtvis inte räknas som genrer: Söka information och Digital kommunikation. 

Bakgrunden till detta är att PISA (Skolverket 2010) särskiljer läsaktiviteter på 

nätet från övriga läsaktiviteter och mäter sju olika nätaktiviteter. Detta kändes som 

en orimlig uppdelning i min enkät, eftersom det skulle göra enkäten mycket svå-

rare för eleverna att besvara och därmed riskerade att svaren blev mindre trovär-

diga. Jag valde därför att gruppera dessa sju aktiviteter i två grupper, nämligen 

Söka information och Digital kommunikation. Det gällde hela tiden att hitta en 

balans där jag ställde så detaljerade frågor som möjligt, medan de fortfarande 

skulle kunna besvaras av barn i årskurs 4. Enkäten bestod till största del av kryss-

frågor, dels för att det skulle vara enkelt att fylla i, dels för att det skulle vara enkelt 

att ta hand om resultatet.  
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3.4 Etik 

När det gäller etiska aspekter utformade jag mitt arbete så att informanterna inte 

skulle lida någon skada. Både lärare och elever informerades om forskningens 

syfte, att det var frivilligt att delta, att alla svar skulle behandlas anonymt och att 

det insamlade materialet (ljudfiler och enkäter) kommer att förstöras när arbetet 

är godkänt (Denscombe, 2000). Rektorn på skolan i fråga informerades om under-

sökningen och godkände att eleverna fick svara på enkäten utan deras vårdnads-

havares tillstånd, eftersom det var frivilligt att delta och svaren behandlades ano-

nymt. 

3.5 Tillförlitlighet och validitet 

Denscombe (2000) förklarar tillförlitlighet vid kvalitativ forskning som ”[o]m 

någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma 

resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” (s. 250). De metoder jag 

använde mig av, intervjuer och enkät, anser jag vara lämpliga för att hitta svaren 

på mina frågeställningar. Intervjuerna förbereddes med en mängd frågor för att 

säkerställa att uppsatsens frågeställningar skulle täckas. Enkäten omarbetades ett 

antal gånger för att frågorna skulle vara ställda med så enkelt språk som möjligt 

men samtidigt täcka in frågeställningarna på ett bra sätt, samtidigt som de skulle 

vara entydiga och inte kunna tolkas på olika sätt. Jag hade gärna varit mer detalje-

rad i mina frågor men insåg att många elever i årskurs fyra och fem då inte skulle 

besvara dem korrekt, vilket i sin tur skulle innebära mindre tillförlitliga data. Hade 

någon annan genomfört intervjuerna och enkäterna med samma informanter, eller 

om jag hade gjort om dem vid ett senare tillfälle, tror jag att de hade fått ungefär 

samma svar – jag anser därför att de har en god tillförlitlighet. 

När det gäller undersökningens validitet handlar det enligt Denscombe (2000) 

om ”huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de 

avgörande frågorna” (s. 283), samt om de metoder som används mäter rätt saker. 

Eftersom de frågor jag har ställt i både intervjuer och enkäter täcker mina fråge-

ställningar anser jag att även validiteten i undersökningen är god. 



 
21 

4 Resultat 

Här kommer jag att redogöra för resultaten av mina undersökningar, samt analy-

sera dessa. 

4.1 Intervjuer 

Under denna rubrik presenteras och analyseras vad som framkom i intervjuerna, 

grupperat i olika teman.  

4.1.1 Vad är läslust? 

Alla tre lärare som jag intervjuade hade en klar uppfattning om vad de menade 

med begreppet läslust – att man tycker det är kul att läsa böcker. Pelle förklarade 

det även med att man sjunker in i bokens handling, att det genererar bilder i ens 

huvud och att man knappt vill sluta läsa. Eva och Karin var inne på att man av 

egen kraft vill läsa, att man känner lust till att göra det. 

Alla tre är överens om att det är viktigt att eleverna känner läslust. ”Utan läs-

lust kommer man inte in i boken och då blir det ju inte alls lika enkelt och lika kul 

att läsa” säger Pelle. De anser alla att läsning underlättar all inlärning, ”det är ju 

egentligen grunden till allting, i alla ämnen så läser du ju” säger Karin och räknar 

även upp andra fördelar med läsning, såsom att få bättre lästeknik, hastighet, för-

ståelse, stavning och inte minst upplevelsen av en början, mitten och slut i 

berättelsen. Förutsättningen för allt detta är just att man har valt rätt bok och kän-

ner lust till att läsa den. ”Läsning är något som alla har glädje av hela livet. Historia 

och geografi och sådana saker i all ära, men idag – det man inte kan, det kan man 

googla fram. Ja, det [läsning] är nog det viktigaste faktiskt” menar Eva.  

4.1.2 Lärarens roll för att främja elevernas läslust 

Lärarnas syn på sin roll för att främja elevernas läslust tycks främst vara att hjälpa 

eleverna att hitta passande böcker, med rätt svårighetsgrad och inom (för eleven) 

rätt intresseområde. Detta kan man göra dels genom att prata om böcker, visa 

vilka som finns, gå till biblioteket. Eva låter sina elever städa i biblioteket för att de 

ska lära sig hitta där, det är ett sätt att hjälpa dem att lära sig välja böcker själva. 

Karin brukar fråga eleven ”vilken är den bästa bok du har läst? Brukar du läsa 

hemma?” för att få en bild av vad eleven tycker om. Hon får också en inblick i ele-
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vens preferenser när de har omröstning om vilken bok de ska ha som högläsnings-

bok.  

Pelle betonar vikten av att läsa högläsningsboken med inlevelse, och berättar 

att han ibland stannar upp i läsningen för att de ska kunna prata om det som läses. 

Även Eva ger exempel på denna typ av frågor, såsom ”vad kan menas med det 

här?” eller ”vad tror du hände nu?”. Eva ger barnen högläsning varje morgon, eller 

tyst läsning när hennes röst inte håller. När eleverna har tyst läsning läser hon 

också själv, dels för att inte vara ett störande moment genom att gå omkring och 

fixa med annat i klassrummet, dels för att eleverna ska se att även Eva läser. Också 

Karin är inne på denna typ av socialisering – att se att alla andra läser kan moti-

vera till läsning för vissa elever. 

Att prata om böcker på olika sätt är något som alla lärarna tar upp – att dis-

kutera handlingen, beskriva karaktärerna, fråga sig vad en huvudroll är. ”För att få 

igång fantasin” säger Pelle. Andra sätt att prata om böcker är att berätta för var-

andra om böcker, ge varandra tips och inspirera varandra. Karin berättar att 

många av hennes elever just nu läser gåtor för varandra. Andra sätt där läslusten 

innebär ett samspel är att låta eleverna göra teaterstycken utifrån gemensamt lästa 

texter, eller låta dem skriva bokrecensioner som alla i klassen kan inspireras av. 

Ytterligare sätt att arbeta vidare med det man läst kan vara att fundera över vem 

man själv är mest lik av karaktärerna i boken, vem man helst skulle vilja vara, eller 

att man skriver ett annat slut på boken.  

Eva brukar tipsa sina svagare elever att välja en lättläst bok för yngre barn, 

som de kan öva sig att läsa själv några gånger och sedan gå in till förskoleklassen 

och läsa – på så sätt tycker ingen i klassen det är konstigt om man väljer en för 

barnslig bok.  

Pelle nämner också ljudböcker som en väg för att hitta läslust och menar att 

det i sin tur kan gynna läsningen. 

Karin är också mån om att se till att eleverna hittar en bra plats i klassrummet 

att läsa på – alla kan inte koncentrera sig i soffan – en plats där de kan få den ro 

och trygghet de behöver för att kunna läsa.  

För att hjälpa elever som inte själva vill läsa har de tre lärarna lite olika meto-

der att ta till. Pelle pratar med dem och förklarar varför det är bra att läsa, förutom 

att han ser till att eleven har tillgång till böcker inom hans eller hennes intresse-

område. Eva tar hjälp av gruppen för att eleven ska ”slippa sitta själv och tråka”, 
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det kan vara parläsning, gruppläsning eller ”bikupeläsning”. För gruppläsning 

skapar hon helst grupper där inte alla medlemmar är på samma nivå, utan ser till 

att grupperna är blandade. Vid bikupeläsning läser alla elever samtidigt så att hela 

klassrummet surrar, ”då får alla som inte kan koncentrera sig på tyst läsning chan-

sen att läsa, om alla hörs”. Eva ger också ett exempel där en pojke i klassen ville 

läsa boken om Zlatan, men tidigare lärare hade tyckt att den var för svår för 

honom och lät honom läsa en enklare deckare i stället. Pojken var arg och ville inte 

läsa, men när Eva lät honom läsa den lite för svåra Zlatan utvecklades hans läsning 

flera steg. Karins knep för motvilliga läsare är att försöka lista ut vilken sorts 

böcker eleven tycker är bra – ska det helst vara stor text och bilder, vad ska det 

handla om och så vidare. Hon ser även läsningen som något man socialiseras in i 

och påpekar för den motvillige eleven att alla vi andra läser. Ibland kan hon få 

framhålla att man inte behöver läsa ut hela boken på en gång (som man gör i bör-

jan, när böckerna är korta), att det är ok att en bok kan ta mer än en vecka att läsa 

ut. Det kräver också i sin tur att man inte bara skumläser, utan att man läser så att 

man kommer ihåg var man var i handlingen nästa gång man tar upp boken.  

En kort sammanfattning av de tre intervjuade lärarnas strategier för att främja 

elevernas läslust visar att Eva har den bredaste repertoaren av strategier. Både 

Pelles och Karins strategier håller sig kring att hjälpa eleven att välja rätt bok, ha 

högläsning samt gemensamma diskussioner kring vad man läser. Utöver detta 

nämner Pelle att ljudböcker kan vara bra för svaga läsare, medan Karin betonar 

miljöns betydelse, litar på socialiseringen (alla andra läser!) och ger eleverna i 

uppdrag att recensera böcker. Även Eva använder sig av högläsning och diskussio-

ner kring det lästa, men hon vill i stället för att hjälpa eleven hitta böcker lära ele-

ven att själv kunna hitta böckerna och menar att det är svårt för en klasslärare att 

hjälpa till med bokval. Utöver detta nämner hon tyst läsning, läsmodell, låta ele-

verna läsa högt för andra, bikupeläsning, recensioner och teaterstycken.  

4.1.3 Vilken metod är mest framgångsrik? 

De tre lärarna kan inte hitta en metod som är bättre än de andra, det handlar i 

stället om att kombinera dem. ”Jag tror det måste till lite av allt, för det passar ju 

olika barn” säger Eva. Karin framhåller vikten av att hitta rätt bok till varje barn. 

Karin nämner också vanliga tips för att stimulera läsningen i klassen, såsom 

stapeldiagram där man åskådliggör hur mycket klassen läser, men ser en risk i att 
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fokus hamnar på själva tävlingsmomentet i stället för att jobba vidare med det man 

läst. Detta är enligt henne därför en mindre framgångsrik metod för att främja 

läslust. 

4.1.4 Hur ser elevernas läsvanor ut hemma? 

Lärarnas bild av sina elevers läsvanor hemma är att det varierar väldigt i gruppen, 

några barn läser av egen lust, några läser bara läsläxor och andra läser inte alls. 

Eva konstaterar att det verkar som om datorerna tar över (vilket i och för sig gör 

att de är duktiga i engelska). Pelle påpekar att det spelar stor roll hur föräldrarnas 

stöttning ser ut – de elever som har mer stöd av sina föräldrar läser mer. Föräld-

rarna kan också vara förebilder, om föräldrarna ofta läser kan detta smitta över till 

barnen, menar Karin. Pelle ser också en koppling mellan hur mycket de läser i 

klassrummet respektive hemma: de som lätt sjunker in i en bok i skolan läser ofta 

mycket även hemma.  

Elevernas hemmaläsvanor påverkar arbetet i skolan, menar lärarna. För de 

vana läsarna flyter arbetet i skolan lättare, vilket i sin tur gör att läraren får mer tid 

för de svagare eleverna.  

Pelle menar även att läsning är en färdighet som måste hållas igång för att få 

större ordförråd och fantasi, och att det kan vara svårt att hålla dessa färdigheter 

vid liv om man bara läser i skolan.  

4.1.5 Hur mycket bör eleverna läsa hemma? 

Karin ger just nu läsläxa bara till sina svagaste läsare för att de ska få upp mer flyt i 

sitt läsande och därmed lättare klara av de texter som ska läsas i SO och NO. För 

dessa elever rekommenderar hon 5–10 minuters läsning tre eller fyra dagar i 

veckan. Här påpekar hon också att det är viktigt att eleverna läser högt för att 

känna på orden i munnen och höra sin egen röst på ett annat sätt, på så sätt är det 

lättare att få ett flyt i läsningen. 

Eva vill att hennes elever ska läsa en kvart om dagen, eller åtminstone 10 

minuter per dag, ”hellre tio minuter om dagen än en lång stund vid tillfälle”.  

Pelle önskar att hans elever läser 15–20 minuter om dagen och framhåller 

även han att det är viktigt att det är ofta för att hålla igång läsningen.  
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4.1.6 Olika genrer 

Här har de tre intervjuade lärarna lite olika åsikter. Eva tycker att det viktigaste är 

att eleverna läser, sedan får det vara serier eller skönlitteratur, huvudsaken är att 

det är roligt – ett tydligt exempel på det är pojken som läser boken om Zlatan. 

Karin anser visserligen att all läsning är bra, tidningar, text-tv, recept, fakta-

böcker, internet och så vidare, men böcker är bäst att arbeta med eftersom vi har 

mycket böcker, det är lätt att mäta, man får ut mer av böcker och för att det är lät-

tare att ge eleverna i uppdrag att läsa en bok än att ge dem till exempel en länk till 

internet att läsa. För att klara av att läsa tidningar måste man dessutom ha kommit 

långt i sin läsutveckling, förstå tidningens uppbyggnad, tänka källkritiskt och för-

stå att dagstidningar och kvällstidningar skriver olika, menar hon.  

Pelle är mest inriktad på skönlitteratur av de tre intervjuade lärarna. Visst job-

bar de med serier ibland, men när det gäller läsning tycker han skönlitterära 

böcker är bäst.  

4.2 Enkäter 

Här nedan redogörs och analyseras elevernas enkätsvar. Innehållet är uppdelat i 

de olika teman enkäten tog upp och svaren är ofta även grupperade i kön, tal-

språksgrupp respektive klass. Tabell 2 Tabell 2i kapitel 3 visar hur populationen 

är fördelad i dessa grupper. 

4.2.1 Vad läser du hemma, och hur ofta? 

Utifrån åtta olika genrer fick eleverna kryssa i hur ofta de läste respektive genre:  

 

• Skönlitteratur (t.ex. Harry Potter, LasseMaja) 

• Faktaböcker (t.ex. en bok om kroppen) 

• Dagstidningar (t.ex. VLT, Expressen, Aftonbladet) 

• Ungdomstidningar (t.ex. Min Häst, KP, Goal, Robot) 

• Serier (t.ex. Kalle Anka, Fantomen, Manga) 

• Söka information (t.ex. uppslagsbok, Wikipedia, recept) 

• Digital kommunikation (t.ex. sms, chat, e-post, Facebook) 

• Ljudböcker (t.ex. skönlitteratur på CD) 
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Eleverna fick för varje genre kryssa i om de läste denna genre aldrig eller 

nästan aldrig, några gånger om året, ungefär en gång i månaden, flera gånger i 

månaden eller flera gånger i veckan. I de fall en elev inte satte något kryss för en 

genre tolkade jag det som att eleven aldrig läser denna genre för nöjes skull 

hemma. I Tabell 3 nedan redovisas det antal elever som regelbundet läser respek-

tive genre, uppdelat i respektive kön, till exempel att 16 av 28 flickor (57 % av dem) 

regelbundet läser skönlitteratur. Med regelbundet menar jag här att de har kryssat 

flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan. 

 

Tabell 3 Vilken genre läses regelbundet, uppdelat på kön 

 

Flickor 
(n=28) 

Pojkar 
(n=24) 

Totalt 
(n=52) 

Genre Antal % Antal % Antal % 
Skönlitteratur 16 57,1 % 8 33,3 % 24 46,2 % 
Faktaböcker 4 14,3 % 4 16,7 % 8 15,4 % 
Dagstidningar 8 28,6 % 5 20,8 % 13 25,0 % 
Ungdomstidningar 7 25,0 % 9 37,5 % 16 30,8 % 
Serier 10 35,7 % 8 33,3 % 18 34,6 % 
Söka information 4 14,3 % 5 20,8 % 9 17,3 % 
Digital kommunikation 18 64,3 % 17 70,8 % 35 67,3 % 
Ljudböcker 1 3,6 % 3 12,5 % 4 7,7 % 

 

Väljer man att jämföra flickors och pojkars svar ser man att både flickor och poj-

kars regelbundna läsning toppas av digital kommunikation (64 % respektive 

71 %). För flickornas del kommer skönlitteratur (57 %) på en god andraplats, 

medan pojkarna i studien oftare läser ungdomstidningar (38 %) och skönlittera-

tur och serier delar tredjeplatsen med 33 % var, se även Figur 2.  

Få elever söker regelbundet information (17 %) eller läser fakta- eller ljud-

böcker (15 % respektive 8 %).  
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Figur 2 Andel av den regelbundna läsningen som härrör sig till respektive 
genre, uppdelat på kön. 

Tittar vi vidare på resultatet av de som läser regelbundet ser vi i Tabell 4 att den 

största skillnaden mellan talspråksgrupperna återfinns i skönlitteratur, där diffe-

rensen är 33 procentenheter. 

 

Tabell 4 Vilken genre läses regelbundet, olika talspråksgrupper  

 

Svenska 
(n=41) 

Bara annat språk 
(n=11) 

Genre Antal % Antal % 
Skönlitteratur 17 41,5  % 7 63,6 % 
Faktaböcker 6 14,6 % 2 18,2 % 
Dagstidningar 11 26,8 % 2 18,2 % 
Ungdomstidningar 13 31,7 % 3 27,3 % 
Serier 13 31,7 % 5 45,5 % 
Söka information 9 22,0 % 0 0,0 % 
Digital kommunikation 28 68,3 % 7 63,6 % 
Ljudböcker 2 4,9 % 2 18,2 % 

 

De elever som talar svenska hemma i något större utsträckning läser digital kom-

munikation (68 %), dagstidningar (27 %) och söker information (22 %) än de som 

enbart talar andra språk hemma. De elever som enbart talar andra språk än 

svenska hemma läser däremot oftare skönlitteratur (64 %) och serier (45 %) 

hemma än de som talar svenska, och ingen av de tillfrågade som enbart talar annat 

språk än svenska hemma söker regelbundet information, se även Figur 3. Samti-

digt bör man komma ihåg att gruppen som enbart talar andra språk än svenska 

hemma är relativt liten, bara 11 personer av hela populationen, så dessa resultat 

ska därför tas med en nypa salt. 
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Figur 3 Andel av den regelbundna läsningen som härrör sig till respektive 
genre, uppdelat på respektive talspråksgrupp. 

Om vi tittar på hur ofta eleverna över huvud taget läser för nöjes skull, oavsett 

genre och gruppering, kan vi i Tabell 5 se att så många som 73 % av dem läser 

någon genre flera gånger i veckan och att 90 % av de tillfrågade eleverna läser flera 

gånger i månaden eller oftare.  

 

Tabell 5 Hur ofta eleverna läser, oavsett genre 

 

Totalt 
(n=52) 

Läsfrekvens Antal % 
Några gånger om året 1 1,9 % 
Ungefär en gång i månaden 3 5,8 % 
Flera gånger i månaden 9 17,3 % 
Flera gånger i veckan 38 73,1 % 

 

4.2.2 Vad tycker du bäst om att läsa hemma? 

Eleverna ombads att ringa in den av de åtta kategorierna som de tycker bäst om att 

läsa hemma. Vissa glömde bort att ringa in, andra ringade in flera alternativ. Se 

antal svar i Tabell 6, där även antalet elever som inte svarat redovisas. 
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Tabell 6 Vilken genre man tycker bäst om, uppdelat på kön  

 

Flickor 
(n=28) 

Pojkar 
(n=24) 

Totalt 
(n=52) 

Genre Antal % Antal % Antal % 
Skönlitteratur 11 40,7 % 5 19,2 % 16 30,2 % 
Faktaböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Dagstidningar 1 3,7 % 2 7,7 % 3 5,7 % 
Ungdomstidningar 7 25,9 % 4 15,4 % 11 20,8 % 
Serier 3 11,1 % 8 30,8 % 11 20,8 % 
Söka information 1 3,7 %  0 0,0 % 1 1,9 % 
Digital kommunikation 4 14,8 % 7 26,9 % 11 20,8 % 
Ljudböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

       Totalt antal svar 27 100,0 % 26 100,0 % 53 100,0 % 
Bortfall (ej svarat) 5 15,6 % 3 10,3 % 8 13,1 % 

 

Det eleverna över lag tycker bäst om att läsa är skönlitteratur (30 %), följt av ung-

domstidningar (21 %), serier (21 %) och digital kommunikation (21 %), se även 

Figur 4. Men medan den största andelen av flickorna klart uppskattar skönlittera-

tur (41 %), föredrar störst andel av pojkarna serier (31 %), nära följt av digital 

kommunikation (27 %). Dessa resultat tycks strida mot de som redovisades i 

Tabell 3, då flest av både flickor och pojkar svarade att de läste digital 

kommunikation, men naturligtvis kan det vara skillnad på vad man gör och vad 

man tycker bäst om att göra. 

Inga elever angav fakta- eller ljudböcker som sin favoritgenre (0 %), inte eller 

dagstidningar (6 %) eller att söka information (2 %) tycks vara något särskilt 

många elever tycker bäst om. 

 

  

Figur 4 Vilken genre man tycker bäst om att läsa hemma, uppdelat på kön. 
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En jämförelse mellan elever som pratar svenska hemma med de som bara talar 

andra språk finner vi i Tabell 7 nedan. 

 

Tabell 7 Vilken genre man tycker bäst om, olika talspråksgrupper 

 

Svenska 
(n=41) 

Bara annat språk 
(n=11) 

Genre Antal % Antal % 
Skönlitteratur 13 31,0 % 3 27,3 % 
Faktaböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 
Dagstidningar 3 7,1 % 0 0,0 % 
Ungdomstidningar 10 23,8 % 1 9,1 % 
Serier 7 16,7 % 4 36,4 % 
Söka information 1 2,4 % 0 0,0 % 
Digital kommunikation 8 19,0 % 3 27,3 % 
Ljudböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 

    Totalt 42 100,0 % 11 100,0 % 
Bortfall (ej svarat) 5 10,6 %  3 21,4 %  

 

Här ser vi att de svensktalande föredrar skönlitteratur (31 %) och ungdomstid-

ningar (24 %) medan den andra gruppen klart föredrar serier (36 %) följt av skön-

litteratur (27 %) och digital kommunikation (27 %), se även Figur 5. Även här 

tycks resultaten strida mot de som redovisades i Tabell 4, då de svensktalande sva-

rade att de oftare läste digital kommunikation, och de som talar andra språk än 

svenska hemma oftare läste skönlitteratur och digital kommunikation. Återigen, 

gruppen som bara talar annat språk än svenska hemma är relativt liten och resul-

taten är därför osäkra. 

 

  

Figur 5 Vilken genre man tycker bäst om att läsa hemma, respektive tal-
språksgrupp. 
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Slutligen är det intressant att jämföra svaren från respektive klass för denna fråga, 

se Tabell 8. 

 

Tabell 8 Vilken genre man tycker bäst om, respektive klass  

 

4 (Eva) 
(n=17) 

4 (Karin) 
(n=18) 

5 (Pelle) 
(n=17) 

Genre Antal % Antal % Antal % 
Skönlitteratur 7 63,6 % 4 22,2 % 5 20,8 % 
Faktaböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Dagstidningar 0 0,0 % 2 11,1 % 1 4,2 % 
Ungdomstidningar 1 9,1 % 4 22,2 % 6 25,0 % 
Serier 1 9,1 % 6 33,3 % 4 16,7 % 
Söka information 1 9,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Digital kommunikation 1 9,1 % 2 11,1 % 8 33,3 % 
Ljudböcker 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

       Totalt 11 100,0 % 18 100,0 % 24 100,0 % 
Bortfall (ej svarat) 6 35,3 %  0 0,0 %  2 7,7 %  

 

Vi ser att den digitala kommunikationen är betydligt mer populär bland fem-

morna (33 %) än fyrorna (9 % respektive 11 %), se även Figur 6. Evas fyra är den 

som uppskattar skönlitteratur bäst (64 %) medan Karins klass tycker bäst om att 

läsa serier (33 %). 

 

 

Figur 6 Vilken genre man tycker bäst om att läsa hemma, respektive klass. 

4.2.3 Var finns det du läser? 

Vid denna fråga kunde eleverna välja mellan papper, dator, mobil, läsplatta eller 

ljudbok. Här fick de svara med flera kryss om så behövdes, se Tabell 9. 
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Tabell 9 Vilka medier eleverna i respektive klass använder för att läsa 

 

4 (Eva) 
(n=17) 

4 (Karin) 
(n=18) 

5 (Pelle) 
(n=17) 

Totalt 
(n=52) 

Medier Antal % Antal % Antal % Antal % 
Papper 14 45,2 % 15 48,4 % 10 40,0 % 39 44,8 % 
Dator 5 16,1 % 9 29,0 % 4 16,0 % 18 20,7 % 
Mobil 6 19,4 % 6 19,4 % 10 40,0 % 22 25,3 % 
Läsplatta 4 12,9 % 1 3,2 % 1 4,0 % 6 6,9 % 
Ljudbok 2 6,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 2,3 % 

         Totalt 31 100,0 % 31 100,0 % 25 100,0 % 87 100,0 % 

 

Sett över hela populationen (dvs. alla tre klasserna) är pappersformatet fortfa-

rande vanligast, 45 % av eleverna svarade att de läser på papper. De olika digitala 

alternativen kommer därefter, där mobilen med sina 25 % är näst vanligast. Ett 

fåtal, 2 %, kryssade även i ljudbok. Hos femmorna var dock mobil lika vanligt att 

läsa på som papper, båda fick 40 %, medan 45 % respektive 48 % av fyrorna oftast 

läser på papper, se även Figur 7.  

 

 

Figur 7 Andel elever i respektive klass som läser på olika typer av medier. 

4.2.4 Varför läser du hemma? 

På denna fråga kunde eleverna svara att det är spännande, roligt, jag lär mig nå-

got, för att få beröm, för att bli bättre på att läsa eller för att jag tycker om att 

läsa. Även här kunde de sätta fler kryss om de ville, alla elever besvarade frågan, se 

Tabell 10. 
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Tabell 10 Anledningar till nöjesläsning hemma, uppdelat på kön 

  

Flickor 
(n=28) 

Pojkar 
(n=24) 

Totalt 
(n=52) 

Anledning Antal % Antal % Antal % 
Spännande 9 18,8 % 4 11,1 % 13 15,5 % 
Roligt 11 22,9 % 8 22,2 % 19 22,6 % 
Lär mig 8 16,7 % 9 25,0 % 17 20,2 % 
Få beröm 1 2,1 % 1 2,8 % 2 2,4 % 
Läsa bättre 7 14,6 % 7 19,4 % 14 16,7 % 
Tycker om 11 22,9 % 5 13,9 % 16 19,0 % 
Annat 1 2,1 % 2 5,6 % 3 3,6 % 

       Totalt 48 100,0 % 36 100,0 % 84 100,0 % 

 

Det svar som flest elever kryssade i var roligt med 23 %, följt av jag lär mig något 

(20 %), för att jag tycker om att läsa (19 %), för att bli bättre på att läsa (17 %) 

samt spännande (15 %). Färst kryss fick för att få beröm (2 %). Två pojkar i fem-

man angav ”gillar inte att läsa” och en flicka i femman angav ”har inget att göra”. 

Medan flickornas svar domineras av roligt (23 %) och jag tycker om att läsa 

(23 %) fick jag lär mig något flest svar av pojkarna (25 %) följt av roligt (22 %), se 

även Figur 8.  

 

 

Figur 8 Andel flickor, pojkar respektive totalt som angett de olika 
anledningarna till varför de läser hemma. 

Jämför vi i stället olika talspråksgruppers anledningar till att läsa för nöjes skull 

hemma ser vi fördelningen av svar i Tabell 11. 
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Tabell 11 Anledningar till nöjesläsning hemma, olika talspråksgrupper 

 

Svenska 
(n=41) 

Bara annat språk 
(n=11) 

Anledning Antal % Antal % 
Spännande 11 15,9 % 2 13,3 % 
Roligt 16 23,2 % 3 20,0 % 
Lär mig 15 21,7 % 2 13,3 % 
Få beröm 0 0,0 % 2 13,3 % 
Läsa bättre 11 15,9 % 3 20,0 % 
Tycker om 14 20,3 % 2 13,3 % 
Annat 2 2,9 % 1 6,7 % 

    Totalt 69 100,0 % 15 100,0 % 

 

De elever som talar svenska hemma läser för att det är roligt (23 %), för att de lär 

sig något (22 %) eller för att de helt enkelt tycker om att läsa (20 %), medan de 

elever som enbart talar andra språk än svenska hemma oftast läser för att det är 

roligt (20 %) eller för att bli bättre på att läsa (20 %), se även Figur 9. Den största 

skillnaden mellan de två grupperna hittar vi i anledningen för att få beröm, som 

ingen av de svensktalande har angett som anledning, medan 13 % av de som bara 

talar annat språk än svenska hemma anger detta som en anledning att läsa 

hemma.  

 

 

Figur 9 Andel av respektive talspråksgrupp som angett de olika anledning-
arna till varför de läser hemma. 

4.2.5 Vem bestämmer att du ska läsa hemma? 

Här kunde eleverna kryssa för om det var de själva, deras lärare eller föräldrar som 

bestämmer att de ska läsa hemma. Fyra flickor angav flera alternativ, en pojke 

angav sin storebror som initiativtagare. 
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Tabell 12 Initiativtagare till läsning, uppdelat på kön 

  

Flickor 
(n=28) 

Pojkar 
(n=24) 

Totalt 
(n=52) 

Initiativtagare Antal % Antal % Antal % 
Jag 27 84,4 % 16 66,7 % 43 76,8 % 
Läraren 1 3,1 % 1 4,2 % 2 3,6 % 
Föräldrar 4 12,5 % 6 25,0 % 10 17,9 % 
Annan 0 0,0 % 1 4,2 % 1 1,8 % 

       Totalt 32 100,0 % 24 100,0 % 56 100,0 % 

 

Hur man än sorterar och filtrerar svaren är det eleverna själva som till största 

delen tar initiativ till läsning hemma, 77 % för hela populationen. För 18 % är det 

föräldrarna som bestämmer. För pojkarna är det något vanligare att föräldrarna 

bestämmer (25 %) än vad det är för flickorna (13 %), se även Figur 10.  

 

 

Figur 10 Andel elever som angett olika initiativtagare till att de ska läsa 
hemma, uppdelat på kön 

4.2.6 Hur mycket tid använder du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull 

hemma? 

Eleverna ombads att kryssa i hur mycket tid de vanligtvis läser för nöjes skull 

hemma, de kunde välja på följande alternativ: 

 

• Jag läser inte för nöjes skull 

• 30 minuter eller mindre per dag 

• Mer än 30 minuter men mindre än 60 minuter per dag 

• 1 till 2 timmar per dag 

• Mer än två timmar per dag. 
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Det visade sig att de allra flesta eleverna valde 30 minuter eller mindre per dag 

(48 %), och att endast 8 % läste mer än en timme per dag, se Tabell 13 nedan. I de 

följande tabellerna har därför de tre sista alternativen summerats för att resultatet 

ska bli mer överskådligt.  

 

Tabell 13 Tid till nöjesläsning, antal och procent för alla 

  
Totalt 
(n=52) 

Tid till nöjesläsning Antal % 
Läser inte för nöjes skull 13 25,0 % 
0–30 min 25 48,1 % 
30–60 min 10 19,2 % 
1–2 h 3 5,8 % 
>2 h 1 1,9 % 

 

Här återfinns dock stora skillnader i alla de tre olika grupperingar jag har gjort av 

resultatet, vi börjar med att titta på fördelningen mellan flickor och pojkar i Tabell 

14. 

 

Tabell 14 Tid till nöjesläsning, uppdelat på kön 

  
Flickor 
(n=28) 

Pojkar 
(n=24) 

Totalt 
(n=52) 

Tid till nöjesläsning Antal % Antal % Antal % 
Läser inte för nöjes skull 4 14,3 % 9 37,5 % 13 25,0 % 
0–30 min 16 57,1 % 9 37,5 % 25 48,1 % 
>30 min 8 28,6 % 6 25,0 % 14 26,9 % 

 

Här kan man se att en mer än dubbelt så stor andel pojkar som flickor inte läser 

för nöjes skull hemma (38 % respektive 14 %). Andelen elever som läser mer än 30 

minuter per dag är däremot mer lika mellan pojkar och flickor (25 % respektive 

29 %). Skillnaden ligger alltså mellan att läsa lite, 30 minuter eller mindre per dag, 

eller inte alls. 

Vi går vidare och tittar på nästa grupp, de som talar svenska hemma respektive 

de som bara talar annat språk än svenska hemma. Resultatet återfinns i Tabell 15. 

 

  



 
37 

Tabell 15 Tid till nöjesläsning, olika talspråksgrupper 

  

Svenska 
(n=41) 

Bara annat språk 
(n=11) 

Tid till nöjesläsning Antal % Antal % 
Läser inte för nöjes skull 9 22,0 % 4 36,4 % 
0–30 min 21 51,2 % 4 36,4 % 
>30 min 11 26,8 % 3 27,3 % 

 

Även här ser vi en stor skillnad mellan de olika grupperna: nästan dubbelt så 

många av de som bara talar annat språk än svenska hemma läser inte för nöjes 

skull (36 %) jämfört med de svensktalande där 22 % inte läser för nöjes skull 

hemma. På samma sätt som i den föregående grupperingen är andelen som läser 

mer än 30 minuter per dag lika stor för de två olika talspråksgrupperna, skillna-

den ligger återigen mellan de som läser lite varje dag respektive de som inte läser 

alls. 

Ännu en intressant jämförelse får vi om vi tittar på vilken inverkan initiativ-

tagaren till läsning har på mängden tid eleven lägger på nöjesläsning hemma, se 

Tabell 16 nedan. Här har tre elever svarat både jag och föräldrarna, och återfinns 

därför i båda kategorierna. De tre elever som angett läraren respektive storebror 

redovisas inte i denna tabell. 

Här kan vi se att hos den grupp som föräldrarna stöttar är det betydligt lägre 

andel som inte läser för nöjes skull jämfört med den grupp som bestämmer själva. 

Samtidigt är det bland de som bestämmer själva som vi hittar de elever som läser 

riktigt länge. Återigen är gruppen där föräldrarna bestämmer väldigt liten och 

resultatet därför statistiskt osäkert. 

 

Tabell 16 Tid till nöjesläsning, olika initiativtagare 

  

Jag bestäm-
mer 

(n=43) 

Föräldrarna 
bestämmer  

(n=10) 
Tid till nöjesläsning Antal % Antal % 
Läser inte för nöjes skull 11 25,6 % 1 10,0 % 
0–30 min 20 46,5 % 6 60,0 % 
30-60min 8 18,6 % 3 30,0 % 
1-2h 3 7,0 % 0 0,0 % 
>2h 1 2,3 % 0 0,0 % 

 

Till slut finns även en skillnad mellan de tre olika klasserna, se resultatet i Tabell 

17 nedan. 
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Tabell 17 Tid till nöjesläsning, respektive klass 

  

4 (Eva) 
(n=17) 

4 (Karin) 
(n=18) 

5 (Pelle) 
(n=17) 

Tid till nöjesläsning Antal % Antal % Antal % 
Läser inte för nöjes skull 3 17,6 % 4 22,2 % 6 35,3 % 
0–30 min 9 52,9 % 7 38,9 % 9 52,9 % 
>30 min 5 29,4 % 7 38,9 % 2 11,8 % 

 

Här kan vi se hur eleverna i femman har betydligt högre andel icke-läsare (35 %) 

än vad fyrorna har (18 % respektive 22 %), samtidigt som de har lägst andel elever 

som läser mer än 30 minuter om dagen: hos femmorna läser bara 12 % mer än 30 

minuter per dag. De två fyrorna skiljer sig också åt, då Evas fyra har en mindre 

andel lång-läsare, 29 %, medan det i Karins fyra är 39 % som läser mer än 30 

minuter per dag. 

4.3 Sammanfattning och jämförelser  

Här nedan följer en jämförelse mellan lärarnas och elevernas svar i några av de 

områden som intervjuerna och enkäterna tog upp. 

4.3.1 Hur ofta, hur mycket och varför? 

Lärarnas syn på elevernas läsvanor var att det var stor variation i klassen, och 

detta är verkligen något som stämmer – totalt sett läser ca 25 % av eleverna mer än 

30 minuter per dag, 25 % läser inte alls och ungefär hälften av eleverna läser 30 

minuter eller mindre per dag.  

Likaså skiljer sig anledningarna till varför eleverna läser hemma, de flesta läser 

för att de på något sätt tycker om att göra det, men ett fåtal (2 %) gör det för att få 

beröm, vilket skulle kunna betyda att de läser på föräldrarnas initiativ. Intressant 

nog är det dock inte samma elever som har kryssat för att de läser för att få beröm 

som de som angett att föräldrarna är initiativtagare till deras läsning. Precis som 

Pelle beskrev är det alltså olika hur mycket stöttning eleverna får från sina föräld-

rar när det gäller läsning, och enkäterna visar också att de som får stöttning har en 

mindre andel icke-läsare. 

4.3.2 Vilken genre? 

Lärarna hade lite olika åsikter om vilken genre eleverna bör läsa – Karin och Pelle 

var mer inriktade på enbart skönlitteratur, medan Eva var mer tillåtande till olika 

genrer. Det som flest elever regelbundet läser visade sig dock vara digital kommu-



 
39 

nikation (67 % av eleverna), följt av skönlitteratur (46 %) och serier (35 %). Det 

eleverna tycker bäst om att läsa är dock skönlitteratur (30 %), även om det är rela-

tivt stor skillnad mellan flickor och pojkar då flickorna helst läser skönlitteratur 

(41 %) och pojkarna serier (31 %). 

4.3.3 Varifrån kommer elevernas läslust? 

Lärarnas mångfald av metoder och strategier för att öka elevernas läslust tycks 

påverka både vilken genre eleverna helst läser samt hur mycket de läser per dag. 

Eva räknade upp flest strategier för att främja elevernas läslust, och i hennes klass 

svarar en övervägande del (41 %) att de tycker bäst om att läsa skönlitteratur. Pelle 

angav färst strategier för att främja elevernas läsning, och i hans klass tycker flest 

elever, 31 %, bäst om att läsa digital kommunikation, medan bara 19 % av eleverna 

helst väljer skönlitteratur. 

Likaså är det Pelles klass som har störst andel elever som inte alls läser för 

nöjes skull hemma (35 %), medan det bara är 18 % av Evas elever som inte läser 

för nöjes skull hemma. 

5 Diskussion 

Här följer en diskussion av resultaten av min undersökning, ställt mot den forsk-

ningsbakgrund som återfinns i kapitel 2, samt en utvärdering av min metod. 

5.1 Diskussion av resultaten 

Att kunna läsa är viktigt för att klara sig på ett bra sätt i dagens samhälle, och för 

att bli en bra läsare behöver man ha läslust. Parks Duncan (2010) menar att läs-

lusten är lika viktig som läsförmåga medan Taube (2007) även lägger till en positiv 

självbild. Läslusten är enligt dem båda central för att elever ska utveckla sin läs-

ning. Även de mätningar som gjorts i PIRLS 2006 respektive PISA 2009 (Skolver-

ket, 2007; 2010) visar ett tydligt samband mellan elevernas läsförmåga och deras 

läslust. 

Här nedan följer en diskussion kring mina frågeställningar – vilka metoder 

lärarna använder, vilka genrer som ska läsas, samt hur elevernas läsvanor hemma 

ser ut. 
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5.1.1 Metoder för att främja läslust 

Högläsning är den enda läslustfrämjande metod som både forskarna (Chambers, 

1994; Taube, 2007; Körling, 2003b; Parks Duncan, 2010) och alla tre intervjuade 

lärare nämner och fäster stor vikt vid. Vidare betonar de nämnda forskarna alla 

även vikten av att det ges tid till egen läsning för eleverna. Detta är något som 

enbart Eva nämner explicit, hur Karin och Pelle ställer sig till detta vet vi inte 

exakt.  

Vi vet däremot att Karin och Pelle hjälper alla elever att hitta böcker på rätt 

nivå, medan Eva mer framhåller hur hon lär eleverna att själva hitta böcker de 

tycker om att läsa. Även Taube (2007) pekar på denna metod, att lära eleverna att 

hitta på biblioteket ökar deras läslust menar hon, och alla tre lärarna brukar också 

gå till biblioteket med sina elever. Chambers (1994) och Parks Duncan (2010) 

understryker vikten av att eleverna får välja själva, för att få en mer positiv attityd 

till läsning. Detta stöds även av Bråten (2008) som menar att valmöjlighet och 

självbestämmande ökar den inre motivationen, vilken är en viktig del i läsmotiva-

tionen. Eva ger ett tydligt exempel på detta med den elev som när han äntligen fick 

läsa om Zlatan snabbt utvecklade sin läsning. 

Chambers (1994), Taube (2007) och Parks Duncan (2010) tar alla upp betydel-

sen av läsmodeller, att eleverna får uppleva att andra personer läser och talar om 

det som de läser. Eva är tydlig med detta i och med att hon själv sätter sig ner och 

läser när eleverna har tyst läsning. Likaså är Karin inne på detta när hon talar om 

att eleverna socialiseras in i läsningen, och hur hon kan peka på detta när hon har 

en motsträvig elev. 

Miljön är en stor och viktig del för Chambers (1994), och även Körling (2003a) 

pekar på hur den måste uppmuntra läsning. Karin är den enda av de tre lärarna 

som i intervjun tog upp denna aspekt som ett medel för att främja läslusten. 

Att bearbeta det som läses, genom att tala, skriva recensioner eller uppföra 

teaterstycken utifrån det man läst, beskrivs av både Chambers (1994), Taube 

(2007) och Körling (2003a). Bland lärarna är det främst talandet kring det lästa 

som lyfts fram, även om Karin och Eva även nämner recensioner, och Eva även 

teater. 

Eva är den enda av lärarna som tar upp att olika typer av läsning (till exempel 

parläsning, bikupeläsning) kan få det att bli mer lustfyllt för eleverna med läsning. 

Inte heller någon av de forskare jag läst tar upp denna aspekt. 
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Så vad är då bästa sättet att främja läslust? Alla tre lärarna anser att det är 

själva kombinationen av olika strategier som är bäst – att erbjuda många olika 

metoder för att nå olika barn. Karin nämnde ett i hennes tycke dåligt exempel som 

ofta tipsas om, att räkna hur mycket klassen läser och på så sätt få ett tävlingsmo-

ment som sporre. Hon ansåg att fokus då lätt hamnar på själva tävlingen och inte 

på det som läses, vilket hon ansåg viktigare. Även Bråten (2008) berör detta då 

han pekar på att motivation till att läsa bland annat beror på huruvida man har en 

inre motivation. Har man det läser man för att man har lust, inte för att få någon 

form av beröm eller belöning, menar han. Körling (2003a) är också inne på detta 

spår när hon vill släppa på alla krav som kan finnas kring läsning – just för att läs-

ningen ska vara lustfylld i sig själv. 

Som en sammanfattning kan sägas att lärarna använder en mängd olika meto-

der för att främja elevernas läslust, något som också stöds av övrig forskning 

(Chambers, 1994; Taube, 2007; Körling, 2003b; Parks Duncan, 2010), för att 

kunna nå alla elever. Det som sticker ut, som lärarna trots allt betonar mest, är att 

hjälpa eleverna att hitta en bok som passar dem, både i svårighetsgrad och i intres-

seområde.  

5.1.2 Genrer 

Precis som de forskare jag har refererat i min forskningsbakgrund har olika åsikter 

om vilken genre elever bör läsa, har de intervjuade lärarna det också. Chambers 

(1994) och Taube (2007) ställer sig i den ena änden av skalan, som lite diffust 

anser att eleverna ska ha tillgång på bra litteratur, medan Parks Duncan (2010) 

representerar den andra ytterligheten som vill tillåta läsning av alla tänkbara gen-

rer, från skönlitteratur till veckotidningar, för att eleverna ska hitta något de lockas 

att läsa. Pelles tankar kring genrer tycks ligga närmast Chambers och Taube, då 

han starkt förespråkar skönlitteratur för eleverna.  

Körling (2003a) och Norberg (2003) håller sig i mitten, är relativt tillåtande 

men har ändå en klar uppfattning om vad som är god litteratur. Norberg poängte-

rar också att det ju är elevernas läslust som är viktigast, på samma sätt som Eva 

framhåller att läsningen måste vara rolig för barnen, om det så innebär att man 

väljer serier eller en för svår bok om ett för eleven spännande ämne.  

Karin tycks å ena sidan hålla med Parks Duncan (2010) när hon först räknar 

upp en mängd genrer som eleverna kan läsa, men å andra sidan landar hon ändå 
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hos Chambers (1994) och Taube (2007) när hon konstaterar att det trots allt är 

bäst med böcker. Anledningen som Karin framhåller till att läsning på internet 

eller i tidningar inte är lika bra för eleverna är att det kräver en större läsförmåga 

än många elever har. Detta påpekar även Strømsø och Bråten (2008) när de 

beskriver hur många fler färdigheter digitala texter kräver av läsaren, även om de 

samtidigt anmärker att detta är något som elever av idag måste lära sig.  

Tittar vi på elevernas syn på genre skiljer den sig något beroende på om vi tit-

tar på vad de oftast läser och vad de tycker bäst om att läsa. Av de som läser regel-

bundet, läser flest digital kommunikation såsom sms, e-post eller sociala medier 

som Facebook. Den genre som de tycker bäst om att läsa hemma är dock skönlitte-

ratur (förstahandsvalet för 30 % av eleverna), följt av ungdomstidningar (21 %), 

serier (21 %) och digital kommunikation (21 %). Även här ser vi alltså en mångfald 

av genrer, där skönlitteraturen fortfarande står sig ganska väl i konkurrensen, men 

där även flera andra genrer finns representerade. Den skillnad mellan pojkar och 

flickor som PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) pekade på, att flickor lade mer tid på 

att läsa i böcker medan pojkar läste mer på internet, återfinns även i min under-

sökning. 

PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) visar att regelbunden läsning av faktatexter 

ger bäst resultat i mätningarna av läsförmåga, följt av läsning av berättelser. PISA 

2009 (Skolverket, 2010) visar däremot det omvända förhållandet – här är det 

regelbunden läsning av skönlitteratur som ger bäst utdelning, följt av faktaböcker 

och tidningar. Sambandet mellan regelbunden läsning och hög läsförmåga är dock 

tydligt i båda dessa undersökningar och visar på vikten av att läsa mycket. I min 

undersökning är det endast 15 % av eleverna som uppger att de regelbundet läser 

faktaböcker för nöjes skull hemma. 

När det gäller genre är alltså lärarna mest inne på skönlitteratur, medan ele-

verna mest frekvent läser digital kommunikation utanför skolan. Det eleverna 

helst läser är dock skönlitteratur. Jag drar två slutsatser av detta, dels att lärarna 

borde dra nytta av elevernas erfarenheter kring digital kommunikation och ta in 

det i undervisningen, dels att lärarna måste säkerställa att eleverna även läser 

skön- och facklitteratur. Den digitala kommunikationen kräver andra förmågor 

och kunskaper än kommunikation via andra medier, och jag anser att skolan har 

en viktig roll i att lära barnen detta. Eftersom tidigare forskning (Skolverket 2007; 

2010) visar att regelbunden läsning av skön- och facklitteratur ger störst framgång 
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i läsförmåga, är det viktigt att skolan hjälper eleverna att läsa de mängder i dessa 

båda genrer som krävs för att uppnå goda resultat i läsning – att man ser alla 

ämnen som språkutvecklande. Läslusten tycks också avta med stigande ålder. Här 

har läraren en tydlig uppgift i att se till att eleverna läser, både i skolan och hemma 

– läsläxa är alltså inte så dumt – och att de då läser både skön- och facklitteratur. 

5.1.3 Elevernas läsvanor hemma 

Så hur ofta och mycket bör eleverna läsa? Chambers (1994) poängterar att barn 

behöver läsa en stund varje dag, helgdag som vardag, något som även Eva och 

Pelle är inne på när de önskar att eleverna läser 10–15 minuter respektive 15–20 

minuter per dag. Karin tänker kanske främst på läxor när hon anger att eleverna 

bör läsa 5–10 minuter tre eller fyra dagar per vecka. Av eleverna är det 73 % som 

läser någon eller flera genrer flera gånger per vecka och ytterligare 17 % som läser 

flera gånger per månad. Om vi ska ha detta som mått för regelbundna läsare, kan 

vi konstatera att 90 % av eleverna läser regelbundet för nöjes skull. 

Elever bör enligt Fylking (2003) läsa minst 20 minuter per dag, Chambers 

(1994) säger 30 eller så länge eleven orkar, och lite till. Jag förutsätter att detta är 

den sammanlagda tiden över dagen, det vill säga både i skolan och hemma. 

Lärarna i min undersökning angav tider mellan 5 och 20 minuter per dag för ele-

verna att läsa hemma. Enkäterna visade att 25 % av eleverna inte alls läser hemma 

för nöjes skull och 27 % av dem läser mer än 30 minuter per dag. Den stora mas-

san, 48 % av eleverna, läser 30 minuter eller mindre per dag hemma, men vi kan 

tyvärr inte veta mer exakt än så.  

I Skolverkets rapport från PISA 2009 (2010) redogör man inte för fördel-

ningen av de svenska eleverna mer än om de svarat att de läser för nöjes skull 

(63 %) eller inte läser för nöjes skull (37 %). För att kunna jämföra detta med mina 

resultat adderade jag därför mina data på samma sätt, se Tabell 18 nedan: 

 

Tabell 18 Jämförelse med PISA 2009 

Läsfrekvens 
PISA 2009 

svenska elever 
Min under-

sökning 
Läser inte för nöjes skull 37,3 % 25,0 % 
Läser för nöjes skull 62,7 % 75,0 % 

 

PISA 2009 mäter visserligen 15-åringarnas läsvanor och eleverna i min undersök-

ning går i årskurs fyra respektive fem, men vi kan ändå se att dessa yngre barn har 
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en högre andel som läser för nöjes skull. Kanske kan det ha med det som Bråten 

(2008) nämner, att motivationen för läsning avtar med stigande ålder?  

En annan reflektion från Bråten är att läsningen måste kunna konkurrera med 

andra intressen och att läsningen därför kräver motivation. Eva pekar på att dato-

rerna tycks ta över allt mer av elevernas fritid och har nog ringat in en av anled-

ningarna till att läsandet avtar med stigande ålder. Detta visar sig också i min 

undersökning, där eleverna i femman var ensamma om att välja digital kommuni-

kation som bästa genre att läsa, medan fyrorna valde skönlitteratur respektive 

serier, på samma sätt som 40 % av femmorna men bara 19 % av fyrorna läste på 

mobil. 

Elevernas hemmaläsvanor påverkar indirekt arbetet i skolan, menar de inter-

vjuade lärarna, eftersom arbetet i alla ämnen flyter bättre för de elever som är vana 

läsare, vilket i sin tur gör att läraren får mer tid för de svagare eleverna. Med tanke 

på att så låg andel av eleverna regelbundet läser faktatexter hemma (15 %), och att 

detta är något som PIRLS 2006 och PISA 2009 (Skolverket, 2007; 2010) påpekar 

höjer läsförmågan, borde det vara något som påverkade lärarnas val av läsmaterial 

i skolan. Kanske är dock detta något som kommer automatiskt då eleverna läser 

texter i andra ämnen än svenska?  

Sammanfattningsvis tycks lärarnas bild av elevernas läsvanor stämma, så till-

vida att de är väldigt varierande från elev till elev, både avseende frekvens, mängd 

och genre.  

5.2 Utvärdering av metod 

Metoderna som sådana, tycker jag har fungerat bra i stort sett. Kanske hade jag 

fått annorlunda svar om jag i stället för att ställa öppna frågor i intervjuerna räknat 

upp ett antal metoder som andra forskare kommit fram till och bett lärarna berätta 

hur ofta de använder sig av respektive strategi? Risken är dock då att lärarna säger 

att de gör mer än vad de verkligen gör, för att de i princip håller med om att en 

metod låter bra. Risken med de öppna frågor jag använde i mina intervjuer är för-

stås att lärarna i stället glömde bort att berätta om någon eller några av de metoder 

de faktiskt använder, eller att de inte reflekterar över att arbetssättet påverkar läs-

lusten. 

När det gäller enkäten skulle jag (om jag hade haft mer tid till mitt förfogande) 

kunna ha valt att i stället genomföra en strukturerad intervju (Denscombe, 2000), 
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där jag genom att samtala med varje elev hade kunnat fylla i enkäten åt dem. Då 

hade jag nog kunnat vara mer detaljerad men fortfarande få god kvalitet på svaren. 

Jag ser dock en risk att färre elever hade velat ställa upp, då intervjuareffekten 

hade blivit större om de hade suttit själva med mig, som de inte känner. 

I några av enkätfrågorna förekom ett visst bortfall. Detta var dock inte större 

än totalt 13 % och jag bedömer att det inte inverkat menligt på enkätstudiens 

resultat. 

I enkätens sista fråga tillfrågades eleverna hur ofta de läser för nöjes skull. När 

jag sammanställde resultaten insåg jag att det intervall som de flesta svarade med, 

30 minuter eller mindre per dag, egentligen var för stort intervall. Här hade jag 

velat kunna skilja på de som läser 5, 10, 15 respektive 30 minuter per dag.  

6 Avslutning 

Med detta arbete har jag hittat många konkreta exempel på metoder och strategier 

för att öka elevers läslust, både från forskare och aktiva lärare. Det som de inter-

vjuade lärarna poängterade mest var att varje elev hittade en bok som passade just 

dem – här inser jag vikten av att själv aldrig sluta läsa barnlitteratur för att stän-

digt ha en aktuell kunskap om böcker som kan passa olika barn. Återigen har jag 

även blivit påmind om att variation i undervisningen är viktig för att hela tiden 

kunna nå så många elever som möjligt.  

Jag har i detta arbete studerat läsning och läslust både ur lärarnas och ur ele-

vernas perspektiv, men när det gällde metoder för att främja läslusten undersökte 

jag bara hur lärarna gjorde. Här skulle det vara intressant att även fråga eleverna 

vad som får dem att känna läslust, vilka metoder som eleverna anser vara bäst. Ett 

annat område som skulle vara intressant att forska vidare kring är digital kommu-

nikation, dels vad lärare vill lära elever kring hur man läser digitala texter och hur 

man använder sociala medier, dels hur lärare nyttjar den digitala kommunikatio-

nen i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Information om undersökning: Hur främjas elevers läslust? 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syfte och innehåll 
Jag läser nu sista terminen på lärarprogrammet och ska skriva mitt examensarbete inom 
språk och språkutveckling. Syftet för mitt arbete är att ta reda på vilka metoder och strate-
gier några lärare som undervisar i svenska i årskurs 4 eller 5 använder för att främja ele-
vernas läslust. Jag vill också kartlägga dessa lärares elever med avseende på deras läsva-
nor hemma för att få en bild av vad och hur mycket de läser för sitt eget nöjes skull. 

Bakgrunden till undersökningen är den EU-rapport som kom i höstas där man uppmärk-
sammar att var femte 15-åring i Europa inte har uppnått tillräcklig läskunnighet för att 
kunna fungera på ett bra sätt i vårt moderna samhälle. En aspekt som togs upp i rapporten 
var att fokus inte bara ska vara att läsa bra, utan också att läsa för sitt eget nöjes skull, 
därför vill jag hitta vägar som lärare kan använda för att hjälpa eleverna att få läslust. 

Praktiskt genomförande 
I undersökningen vill jag intervjua 4–6 lärare i årskurserna 4 och 5, samt genom enkäter 
ta reda på deras elevers läsvanor. Intervjun beräknas ta ca 15–30 minuter för läraren, 
enkäten beräknas ta ca 10 minuter i klassrummet. Självklart bjuder jag dig på en choklad-
kaka som tack för hjälpen med intervjun! 

Allt material kommer att behandlas anonymt, varken lärarens eller elevernas identiteter 
kommer att anges i uppsatsen, inte heller vilken skola det handlar om. Intervjuerna 
kommer att spelas in som en ljudfil som bara jag kommer att ha tillgång till, elev-enkä-
terna görs i pappersform. Både ljudfiler och enkäter kommer att förstöras så fort exa-
mensarbetet är godkänt. Ljudfilerna kommer att transkriberas.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Var vänlig meddela mig om du har möjlighet att ställa upp i intervjun eller inte, via e-post, 
sms, eller personligen i korridorerna, så att vi kan boka in en tid. Mitt önskemål är att vi 
kan genomföra intervjun så snart som möjligt, absolut senast under vecka 47. 

Ytterligare information lämnas av Maria Pind (student) eller Håkan Landqvist (hand-
ledare): 

Maria Pind Håkan Landqvist 
070-000000 021-000000, 070-000000 
xxx@student.mdh.se yyy@mdh.se 
 
 
Z (stad) 2012-11-08 
 
 
Maria Pind 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor: Hur främjas elevers läslust? 

• Ålder? Utbildning? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken årskurs 
undervisar du i nu?  

 

• Vad innebär begreppet läslust för dig? 

• Är det viktigt att eleverna känner läslust? Varför? 

• Vilken roll har du som lärare när det gäller att öka elevernas läslust? 

• Bland allt som du undervisar i klassen, hur viktigt är främjandet av läslust? 

• Vilka metoder/strategier använder du för att öka elevernas läslust? Exempel? 

• Vilka metoder anser du är mest framgångsrika? 

• Spelar det någon roll vilket språk eleverna läser på (svenska, engelska, 
modersmål)? 

• Hur ser dina elevers läsvanor ut hemma tror du? På vems initiativ läser de? 
För vems skull anser du att eleverna ska läsa? Varför? 

• Hur påverkar elevernas hemmaläsvanor din undervisning? 

• Kan man se på läslust ur ett perspektiv där eleverna samspelar med varandra? 
Individuellt perspektiv? Hur ser ditt eget arbete ut ur sådana perspektiv? 

• Finns det någon genre som du anser är bättre eller sämre för elever att läsa? 
Vilka typer av texter anser du vara mest lämpade för eleverna att läsa hemma? 

• Hur gör du när du försöker få elever att läsa som själva inte vill? 

• Hur mycket tid anser du att dina elever bör lägga på läsning hemma? 

• Hur ofta anser du att dina elever bör läsa hemma? 

• Om man tänker i spannet årskurs 3–5, hade dina svar blivit annorlunda för de 
andra årskurserna? 
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Bilaga 3: Enkät 

Läsning hemma – allt utom läxorna 

1. Jag är � flicka � pojke 

2. Vilket/vilka språk talar du hemma? � svenska � engelska � annat: _________  

3. Vilket/vilka språk läser du på hemma?  � svenska � engelska � annat: _________  

4. Brukar du prata med andra om det du har läst hemma?  � ja � nej 

5. Vad läser du hemma? Sätt kryss i rutorna (kan vara flera). 

 

Skönlitteratur  
(t.ex. Harry Potter, 
Lassemaja) 

 

 

Faktaböcker 
(t.ex. en bok om 
kroppen) 

 

 

Dagstidningar 
(t.ex. VLT, Expressen, 
Aftonbladet) 

 

 

Ungdomstidningar 
(t.ex. Min Häst, KP, Goal, 
Robot) 

 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 

� Flera gånger i veckan 
 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 

� Flera gånger i veckan 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 

� Flera gånger i veckan 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 

� Flera gånger i veckan 

 

Serier 
(t.ex. Kalle Anka, 
Fantomen, Manga) 

 
 

 

Söka information  
(t.ex. uppslagsbok, 
Wikipedia, recept) 

 

 

Digital kommunikation 
(t.ex. sms, chat, e-post, 
Facebook) 

 

 

Ljudböcker (t.ex. 
skönlitteratur på CD) 

 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan 

 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 

� Flera gånger i veckan 

� Aldrig el. nästan aldrig 

� Några gånger om året 

� Ungefär en gång i 

månaden 

� Flera gånger i månaden 
� Flera gånger i veckan 

 

6. Ringa in  det du tycker bäst om att läsa hemma!  
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7. Var finns det du läser?  

� På papper (t.ex. böcker) 

� Som text i datorn 

� Som text i mobilen 

� Som text på läsplatta/surfplatta (t.ex. iPad) 

� Som ljudbok 

 

8. Varför läser du hemma? 

� Det är spännande 

� Det är roligt 

� Jag lär mig något 

� För att få beröm  

� För att bli bättre på att läsa 

� Jag tycker om att läsa 

� Annat:  __________________________________  

 

 

9. Vem bestämmer att du ska läsa hemma? 

� Jag själv 

� Min lärare 

� Mina föräldrar 

� Annan:  __________________________________  

 

 

10. Hur mycket tid använder du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull hemma?  

� Jag läser inte för nöjes skull 

� 30 minuter eller mindre per dag 

� Mer än 30 minuter men mindre än 60 minuter per dag 

� 1 till 2 timmar per dag  

� Mer än två timmar per dag 
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