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ABSTRACT 

By: Johanna Löfgren, spring term 2012.  

English title: Desire to read. A study in how middle school students get desire to read. 

Teacher Education, University College Södertörn.  

Supervisor: Eva Jonsson. 

 

The study aims to find out how to make middle school students want to read and feel the love 

of reading. 

 

The issue of the study were as follows: 

- How do students read? 

- What makes the students feel like reading? 

- How can teachers motivate all their students to want to read? 

 

The study has a theoretical part where both theory and research are presented from relevant 

literature. The method is based on interviews with 15 students (11-12 years old) in a Swedish 

school. It takes a qualitative approach.  

The results show that: 

- Students want to control their own reading time, and what books they read. 

- They want a good reading environment, with comfortable chairs or a sofa and it must be 

quiet when they read. 

- They want to talk about the book they´re reading because they think it is fun to discuss a 

book with their classmates. 

 

The end of the study focuses on the results and analysis. First the results of the interviews is 

presented then there´s a discussion that connects the literature with the results.  
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1. INLEDNING 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett stora skillnader på elevernas läsning. 

Varje morgon får eleverna läsa själva i en halvtimme; detta utnyttjar de på olika sätt. Vissa 

läser flitigt medan andra bläddrar i boken och låtsas läsa eller byter bok vid varje tillfälle 

han/hon får. En morgon frågade jag en elev varför han inte läste. Då svarade han: ”För att det 

är tråkigt.”  

Läsning är något eleverna använder sig av i alla ämnen för att kunna utveckla sitt lärande och 

sina kunskaper. Enligt läroplanen ska de kunna läsa och analysera skönlitteratur samt andra 

typer av texter för olika syften (Skolverket, Lgr11, 2011:222). Läroplanen säger också att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar (Skolverket, Lgr11, 

2011:8). Som blivande lärare börjar man då fundera över; hur ska man få alla elever att bli 

motiverade till att läsa? Hur ska man få alla elever att tycka att läsning är kul? Det är vad jag 

kommer försöka ta reda på i denna studie. 

1.1 Bakgrund  

I sin bok Modig och stark – eller ligga lågt menar litteraturvetaren Lena Kåreland att gruppen 

icke-läsare har ökat mycket och nästintill fördubblats mellan åren 1989 och 1998. Med icke-

läsare menar Kåreland de som inte läser böcker överhuvudtaget (2005:15). Hon menar också 

att denna grupp domineras av tonårspojkar som framförallt har sitt ursprung i lägre sociala 

grupper (2005:15).  

När den internationella studien PIRLS gjordes år 2006 deltog 4000 elever i årskurs fyra. 

Studien visade att Sverige låg ganska bra till gällande läsning. Dock hade Sverige ett mycket 

bättre resultat när studien gjordes 2001. Alltså har nivån sjunkit gällande elevernas 

läsförmåga. Studien visar att det är flest starka och mycket starka läsare som har blivit färre 

(Skolverket, PIRLS, 2007:8).  Studien visar även att de som har en positiv attityd till läsning 

läser mycket. Tycker eleverna att det är roligt att läsa så läser de ofta, inte bara i skolan utan 

även på fritiden (Skolverket, PIRLS, 2007:9).  Kåreland menar att barn har olika anledningar 

till varför de inte har något intresse eller lust att läsa, detta beror främst på olika sociala 

villkor (2005:14). Kommer man ifrån ett hem som gillar läsning och läser ofta och mycket så 

smittar det troligtvis av sig till barnet. Kommer man däremot från ett hem där det knappt finns 

en bok så bidrar det till att barnet inte läser lika mycket som han/hon kanske skulle ha gjort 

om han/hon hade blivit introducerad för böcker i hemmet. 
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I denna uppsats kommer jag intervjua elever och därmed kommer elevperspektivet möta 

vetenskapliga teorier. Då får man se om det forskarna säger stämmer överrens med det som de 

intervjuade eleverna anser är viktigt för att de ska känna läslust och även hur de tycker att 

läraren kan motivera alla elever att vilja läsa.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur man får mellanstadieelever att vilja läsa och att 

känna läslust. 

De frågeställningar jag utgick ifrån var följande: 

– Hur ser elever på läsning? 

– Vad gör så att elever får lust att läsa? 

– Hur kan läraren motivera alla sina elever till att vilja läsa? 

2. TEORIANKNYTNING OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer ordet läslust definieras och man kommer även kunna läsa om att alla 

barn har olika förutsättningar inför läsningen. Under detta kapitel presenteras även olika 

aktiviteter som främjar läslusten, som högläsning, boksamtal, självständig läsning samt miljön 

man läser i.  

2.1 Definition av ordet läslust 

Bibliotekarien och läraren Helen Amborn samt litteraturpedagogen och skolledaren Jan 

Hansson påpekar i deras bok Läsglädje i skolan att begreppet läslust infördes år 1962 i 

grundskolan genom Lgr-62 där det står att skönlitteraturen i undervisningen bör ”stimulera 

läslust, intresse för god litteratur och uppodling av sinnet för språkets skönhet” (Amborn & 

Hansson, 1998:10f).  

Varken nationalencyklopedin eller wikipedia har en definition på vad läslust är, detta kan 

anses lite konstigt eftersom att ordet läslust används ofta i både litteratur, tidningar och på 

internet. 
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Enligt Amborn & Hansson var läslust ett begrepp som användes bland de tidigare 

generationerna som innebar lusten att studera vidare. När skolan sedan började intressera sig 

för elevernas fritidsläsning så har begreppet läslust blivit vad man idag menar (1998:18). 

Detta tolkar jag, efter att ha läst olika böcker om läslust, som att läslust är lusten att vilja läsa, 

inte något som tvingas fram av en lärare eller förälder, utan att eleven själv väljer att läsa just 

för att det är så roligt och spännande att befinna sig i böckernas värld.  

2.2 Barnen har olika förutsättningar för läsning 

Gunilla Molloy säger, i sin bok När pojkar läser och skriver, att när eleverna kommer till 

skolan har de olika bakgrunder, olika förutsättningar och olika attityder till läsning och 

skrivning samt till hur man gör det. Det finns nästan aldrig en gemensam plattform som man 

kan utgå ifrån. Olikheterna bör, på ett kreativt sätt, användas som resurser för ett lärande.  Då 

kan olikheterna bli en grund, på olika nivåer, för utveckling om det sker flera gånger i veckan 

mellan olika elever. Detta kan ha betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling samt för 

deras förmåga att se saker från andras perspektiv (Molloy, 2007:145).  

2.3 Varför bör barn läsa? 

Amborn och Hansson menar att pedagogen bör ställa sig vissa frågor innan barnen läser, först 

och främst; varför, vad och slutligen hur (Amborn & Hansson, 1998:5).  

Enligt Amborn och Hansson finns det minst fem olika skäl som svar på frågan varför barn ska 

läsa skönlitteratur, de kommer redovisas kort nedan:  

För att barnen ska få en bra språkutveckling är läsningen av stor betydelse. Vissa 

språkforskare menar att hälften av ett barns ordförråd skapas före de är sju år gamla (Amborn 

& Hansson, 1998:18). Detta är precis vad författaren Mem Fox också menar (se: Högläsning).  

I Markaryds kommun har ett projekt som heter BokNalleprojektet gjorts. Nedan kommer 

resultaten av utvärderingen redovisas utan inbördes ordning.  

1. Det som utvecklar barnets språk mest är om föräldrarna medverkar och engagerar sig i 

språkutvecklande och lässtimulerande insatser samt om de har ett aktivt förhållningssätt till 

språket.  
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2. Genom att läsa utvecklas den empatiska förmågan. Genom litteraturen får man ta del av 

olika människor i olika kulturer och därmed kan man få en större förståelse för hur andra 

människor lever.  

3. När man läser upptäcker man saker hos sig själv som man kanske inte hade upptäckt 

annars.  

4. Barn bör läsa för att utveckla kunskapen och tänkandet. När barn läser stimuleras deras 

begreppsbildning enormt. 

5. Det femte skälet, och kanske det viktigaste, är att det är så himla roligt att läsa (Amborn & 

Hansson 1998:18–24). 

2.4 Aktiviteter som kan främja läslusten  

Forskningen om läslust visar bland annat att de flesta barn väljer att läsa en bok som de vet att 

de klarar av att läsa och att eleverna ska vara omgivna av en positiv lärandemiljö. 

Forskningen visar också på att det finns saker som kan ta död på läslust, som till exempel att 

alla elever får samma text att läsa. Detta kommer att utvecklas mer nedan. 

I Nya Lusboken en bok om läsutveckling, av psykologen och läraren Birgitta Allard och 

läraren Mimmi Askeljung kan vi läsa att de flesta barnen väljer att läsa texter som intresserar 

och tilltalar dem samt att texten ska vara på den nivån de själva befinner sig i sin 

läsutveckling, alltså en text som de vet att de klarar av att läsa (Allard & Askeljung, 2003:11).  

Enligt Birgitta Kullberg, docent vid institutet för pedagogik och didaktik, är det viktigt att ha 

en positiv lärandemiljö. Är omgivningen positivt präglad så leder det till lust att lära, det är 

utvecklande och eleverna tror på sig själva (2004:25f). 

Det finns också vissa saker som tar död på elevernas läslust, som att ge alla elever samma text 

att läsa. Detta kan missgynna några eftersom deras intresse och lust inte tillgodoses och 

därmed så gör de antagligen inte så bra ifrån sig. Att ha något slags prov efter att eleverna har 

läst en text kan också ta död på läslusten. Om läraren åsidosätter elevernas inre drivkraft att 

läsa så kan även det leda till att de tappar lusten att läsa (Allard & Askeljung, 2003:11f). 

Kullberg menar även att en negativ lärandemiljö hämmar lärandet och det kan göra så att man 

blir osäker och detta leder till svettningar, ilska, förtvivlan, stamning och rodnad (2004:26). 
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2.4.1 Högläsning  

Fox menar att man skulle kunna utrota alfabetismen på en generation genom att läsa högt 

(Fox, 2003:19). Att interagera med barnen samtidigt som man läser högt för dem är receptet 

för att lyckas med att barnen senare ska kunna läsa själva. Hennes eget barn började läsa när 

hon var fyra år. Fox hade inte lärt ut hur man skulle läsa, det enda hon hade gjort var att läsa 

högt för sitt barn samtidigt som de hade kul ihop och lekte medan de läste böckerna (Fox, 

2003:9f).  

När ett barn börjar skolan är det nästan försent för dem att lära sig läsa enligt Fox (2003:20). 

Barnen lär sig att prata genom att andra pratar med dem, barn kan inte lära sig att prata om 

ingen pratar med dem. Desto mer man pratar med sitt barn desto intelligentare blir barnet 

(Fox, 2003:21f). När man läser högt så har man ett perfekt tillfälle att samtala om boken, man 

kan prata länge om berättelsen, om bilderna, olika ord, värderingar och tankar som finns med 

i boken. Läser man högt och samtalar om boken så menar Fox att barnens hjärnor ”vässas”. 

Hon menar då att barnen utvecklar en förmåga att koncentrera sig längre, de löser problem 

med hjälp av logiskt tänkande och de uttrycker sig lättare och klarare (2003:23). Även 

Amborn och Hansson menar att man inte bara ska läsa med barnet utan ibland stanna upp och 

samtala om boken. Detta ger barnet större språklig stimulans jämfört med om man enbart 

skulle läsa för barnet (Amborn & Hansson, 1998:20). 

Enligt olika studier kan det vara ett dilemma att läsa högt i en klass, då inte alla barn 

uppskattar samma typ av bok (Kåreland & Brink, 2005:156).  Kåreland och Brink påpekar att 

Astrid Lindgrens böcker brukar vara ett ovanligt säkert val (2005:156). 

Vidare menar även professorn inom utbildningsvetenskap, Caroline Liberg att man borde läsa 

högt för barn i alla åldrar för att det bidrar till en mängd olika positiva effekter, som bland 

annat att de får uppleva glädjen som läsandet innebär, de får ökad kunskap och insikt om 

omvärlden, de lär sig nya begrepp och ord och de utvecklar sin förmåga att lyssna (Att läsa 

och skriva – forskning och beprövad erfarenhet, 2007:29). 

 

Även författaren Aidan Chambers påpekar i sin bok Böcker omkring oss – om läsmiljö att 

högläsning är nödvändigt för att barnen ska utvecklas som läsare. Han menar även att man bör 

läsa högt för eleverna genom hela skoltiden. Idealet är att barnen ska få lyssna på högläsning 

varje dag (1995:66f).  
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Fem anledningar att läsa högt:  

1. Varje gång man lyssnar på en text upptäcker man hur texten är uppbyggd och vad man kan 

förvänta sig av en sådan text. Detta gör så att man förbereds för vad man kan möta och även 

det man ska uppmärksamma när man väl börjar läsa på egen hand. 

2.  Högläsaren gör en ”scen” av de skrivna orden så att barnen upptäcker magin i läsningen. 

Den som läser högt bör dramatisera boken så att barnen förstår hur man kan leva sig in i en 

text och fångas i böckernas magiska värld. De upptäcker även hur man använder meningsrytm 

och skiljetecken för att föra berättelsen framåt. 

3. Att lyssna på sådant som man inte kan läsa på egen hand gör så att man kommer i kontakt 

med texten och detta kan väcka vår lust att utvecklas ännu mer så att man tillslut kan läsa 

dessa texter själv.  

4. För att fånga barnens uppmärksamhet och få dem att vilja läsa en bok som de kanske inte i 

vanliga fall skulle ha brytt sig om så kan man läsa baksidan, ett stycke eller möjligtvis hela 

boken högt. Detta kan man göra genom att dramatisera boken, använda sig av rekvisita, ha 

boksamtal eller ha olika temadagar.  

5. Det sociala samspelet är en av de viktigaste aspekterna när man läser högt. När man är 

tillsammans på detta sätt känner man en gemenskap och en trygghet. Barnen slappnar av och 

lyssnar på läsaren och efteråt använder de sig av ord, fraser, personer och idéer från 

berättelsen när de pratar med varandra (Chambers, 1995:67–72). 

2.4.2 Samtala om texter  

I en annan bok Böcker inom oss – om boksamtal av Aidan Chambers menar han att ett sätt att 

ge form åt de känslor, tankar och tolkningar som en bok kan ha väckt hos en läsande person är 

genom att ha boksamtal (Chambers, 1993:23).  

Enligt Kullberg är det viktigt att ställa frågor på ett sätt som utmanar eleverna när man har 

boksamtal. Dessa frågor ska utveckla tänkandet och kallas öppna frågor för att de inte har ett i 

förväg uttänkt svar (2004:183). 

Det är viktigt för barn i slukaråldern att få mycket information om den text som de kommer 

att möta. Förförståelse är ett nyckelord när det gäller att övervinna lässvårigheter, läsmotstånd 

eller osäkerhet. Läraren skulle kunna läsa inledningen för att fånga eleverna så att de vill veta 

mer, eftersom att författaren oftast har något spännande i inledningen just för att denne vill 
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fånga läsarens intresse. Lyckas inte författaren med det så lägger läsaren istället ifrån sig 

boken och väljer en annan bok att läsa (Amborn & Hansson, 1998:32f). 

Vidare menar Amborn och Hansson att man bör ha samtal med eleverna, antingen enskilt eller 

i grupp beroende på hur långt de har läst. Dessa samtal ska uppmuntra eleverna att läsa vidare 

och samtidigt märker läraren om någon elev inte har förstått berättelsen eller tappat fokusen 

och lusten att läsa texten (1998:34).  

2.4.3 Självständig läsning 

Självständig läsning, även kallad tyst läsning, har stor betydelse för elevernas läsutveckling 

samtidigt som det är väldigt lärorikt (Björk & Liberg 1996:85,90f). Chambers berättar om en 

lärare som heter John Werner som sade att alla barn måste få läsa ofta och regelbundet för att 

de ska kunna få den bästa chansen som möjligt att utvecklas till tänkande och engagerade 

läsare (Chambers, 1995:46).   

Eftersom att läsningen är så pass viktig måste tid ges till att läsa. Varje skoldag bör eleverna 

få en stund för att läsa på egen hand ända tills 16-årsåldern. Föräldrar bör också uppmuntra 

deras barn att läsa självständigt hemma (Chambers, 1995:45–47). Lästiden ska vara så länge 

som barnen orkar behålla intresset och koncentrationen. Enligt Chambers är en rimlig 

målsättning följande: sju-åtta år, minst 15 minuter vid varje lässtund, helst två gånger om 

dagen. Vid nio-tio års ålder bör de få läsa i 30 minuter om dagen och vid 13-årsålder bör 

lästiden vara 40-50 minuter per dag. Det är viktigt att lässtunden är helig, att läraren inte tar 

tid från denna stund till att göra annat med eleverna, utan lässtunden ska vara ostörd. Läraren 

bör också själv läsa under denna tid för att barnen gör helst saker som de vuxna anser vara 

viktigt, ser de då att även läraren läser förstår de att läsningen är en viktig del av skolarbetet 

(Chambers, 1995:47f). 

2.4.4 Miljöns roll 

Aidan Chambers tar upp att läsmiljön är viktig för att var man läser har stor inverkan på hur 

man läser. Det är viktigt att man kan koncentrera sig, känna läsglädje och lugn och ro medan 

man läser (1995:9).  

I skolan bör det finnas speciella platser som enbart är avsedda för läsning, dessa kan kallas 

läshörnor eller läsrum. Denna plats bör vara mysigt inredd så att det känns hemtrevligt och 

inbjudande att sitta där och läsa. Man skulle kunna ha fåtöljer eller en soffa om det finns plats 
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för det. På väggarna kan man sätta upp bokaffischer och om det finns plats så kan man ha 

några böcker i ett bokställ. Det bör även finnas regler för läshörnan/läsrummet; man går 

enbart dit för att läsa tyst, inte störa de andra eleverna som sitter tysta och läser genom att 

springa omkring eller prata med dem (Chambers, 1995:37f).  

3. METOD 

3.1 Val av metod 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur eleverna ser på läsning och läslust, därför 

valdes kvalitativa intervjuer. I det kvalitativa synsättet är huvuduppgiften att tolka och förstå 

de svar som kommer fram, inte att förutsäga, förklara eller generalisera resultaten. När man 

gör en kvalitativ intervju är målet att förstå det enskilda, speciella och unika (Stukát, 

2011:36).  

3.2 Genomförande 

Intervjuerna utfördes på min VFU-skola. Jag kontaktade min handledare och fick en hel dag 

till att utföra mina intervjuer på. För att få föräldrarnas godkännande skickades två olika 

papper via min handledare, ett som innebar att de kunde maila om de godkände intervjun och 

ett som skulle skickas hem och sedan tillbaka till skolan med ett eventuellt godkännande. I 

samråd med min handledare skickades mailversionen till föräldrarna (se Bilaga 1). Detta val 

gjordes för att föräldrarna kollar sin mail dagligen och därför skulle hon få flest svar snabbast 

genom mailen.  

3.3 Urval, tillförlitlighet och validitet 

Undersökningsgruppen bestod av 15 elever. De går i årskurs fem och är mellan 11-12 år 

gamla. Alla elever i klassen har högutbildade föräldrar, området de bor i är ett fint 

villaområde söder om Stockholm. Jag fick möjlighet att intervjua hela klassen (20 stycken), 

men fem av föräldrarna hade inte svarat på om jag fick tillstånd att utföra intervjun så därför 

deltog enbart 15 elever.  De personer som deltog i undersökningen medverkade för att det var 

dem som tilläts att bli intervjuade, det var inga elever som valdes ut av mig. Enligt Jan Trost 

kallas detta bekvämlighetsurval (2010:140).  

Jag har följt den här klassen i 3,5 år så de känner mig väl. Frågan är hur de ser mig? Ser de 

mig som en auktoritet, som de känner att de måste ge rätt svar inför? Vill de vara snälla mot 
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mig och hjälpa mig och därmed ge de svar som de tror att jag vill ha? Jag har inget svar på 

dessa frågor. Däremot uppmuntrades eleverna att säga precis vad de ville, de informerades om 

att intervjun enbart var till för mina öron och att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar. 

Förhoppningsvis tog de till sig detta.  

Eftersom att jag har varit med på många lässtunder i klassen vet jag vilka som hellre gör något 

annat än att läsa för att de tycker läsning är tråkigt. Tre av dessa elever blev intervjuade. Men 

hela intervjun genomsyrades inte av att läsning var tråkigt, de kunde också se positiva saker 

med läsning och ge förslag på hur läsning kunde bli roligare. Detta kan ha berott på att de 

intervjuades parvis då jag satte ihop grupperna så att en var positiv till läsning och en mindre 

positiv eller en väldigt pratglad och en lite blygare. Detta fungerade utmärkt då eleven som 

var mindre positiv blev mer positiv när han/hon hörde sin kompis prata passionerat om 

läsning och den som var blyg öppnade upp sig mer under samtalets gång. Tillslut pratade de i 

munnen på varandra vilket kan bero på att den blyga personen blev inspirerad av den 

pratglada och ville själv också vara med i samtalet och göra sin röst hörd. 

Hade intervjuerna skett i en skola som ligger två minuters bilväg ifrån skolan som jag gjorde 

intervjuerna på hade svaren antagligen sett helt annorlunda ut för att föräldrarna på den skolan 

inte är högutbildade och de bor i ett lägre klassamhälle (se Bakgrund). På grund av detta är 

inte undersökningen ett resultat av elevers tankar om läsning i hela Sverige, utan resultaten 

gäller enbart för de elever som blev intervjuade, förutsatt att de svarade ärligt på frågorna. 

3.4 Intervjuer 

Eleverna intervjuades parvis för att det skulle bli en mer avslappnad stämning i rummet. 

Skulle det bara ha varit en elev och jag så är risken att eleven skulle bli avskräckt för att det 

kändes som ett förhör. Varje intervju tog ca 15-30 minuter. För att skapa en avslappnad 

stämning under intervjun bjöds eleverna på saft och kex. Detta gav en positiv effekt då 

eleverna slappnade av mer och tyckte att det var roligt att intervjuas. Man behöver skapa en 

avslappnad atmosfär under en intervju för att man då minskar den oro som brukar finnas vid 

intervjutillfället (Lantz, 2007:73) Om eleven känner oro så påverkar det dennes tankar och 

handlingar. Eleverna fick även veta att de var helt anonyma under intervjun för de blir mer 

trygga i situationen om de vet att de är anonyma (Johansson & Svedner, 2010:32).  

Varje elev blev tillfrågad om det var okej att bandspelaren spelade in hela intervjun. Samtliga 

elever tyckte överlag att det var okej. Vissa tyckte att det var lite jobbigt att bli inspelade 
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medan andra tyckte att det var väldigt roligt. Jag förklarade för eleverna att inspelningen 

enbart var till för mina öron och då verkade det som att de tyckte att det inte var lika läskigt 

att bli inspelade så då slappnade de av mer (Trost, 2010: 61). Bandinspelning var ett väldigt 

bra sätt att fånga intervjuerna på för då kunde hela min koncentration ligga på eleverna, 

istället för att man skulle behövt anteckna allt de sa, då hade man nog missat mycket värdefull 

information.  

De frågor användes i intervjun var: 

1. När du hör ordet läslust, vad tänker du på då? 

2. När brukar du läsa? Vad läser du helst? Hur kommer det sig att du läser? Vad gör så att du 

inte vill läsa?  

3. Kan du berätta lite hur ni arbetar med läsning i skolan? Vad tycker du om det?  

4. Tycker du ibland att det inte är roligt att läsa? När är det? Har du några förslag på vad 

läraren kan göra för att det ska bli roligare? 

5. Hur tycker du att en lärare ska jobba med läsning i skolan? 

6. Kan du berätta om något ställe där du bäst tycker om att läsa? Hur kommer det sig att du 

gillar just det stället? 

7. Har du några förslag på hur man skulle kunna inreda klassrummen eller skolan så att man 

gärna vill läsa? 

3.5 Databearbetning 

När alla intervjuer hade genomförts avlyssnades bandspelaren och de svaren eleverna gav 

transkriberades ordagrant på datorn. Olika kategorier har bildats utifrån intervjusvaren; känna 

läslust, positiva faktorer vid läsning, negativa faktorer vid läsning och hur läraren kan, enligt 

eleverna, väcka deras läslust. Citaten som valdes ut är ett exakt återberättande av vad eleven 

sagt.  
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4. RESULTAT OCH ANALYSREDOVISNING 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna redovisas. Därefter följer en analys där 

teori och tidigare forskning kopplas till intervjuerna. Mycket av det som eleverna tyckte var 

positiva faktorer vid läsning var även de förslagen som de hade gällande hur läraren kunde 

motivera dem till att läsa. 

4.1 Vad är läslust? 

Alla elever tyckte att ordet läslust betyder att man känner lust att läsa. De berättade att man 

har mer lust att läsa när man själv vill det, inte när någon tvingar en. Därför tyckte de bäst om 

(mer eller mindre) att läsa hemma, på kvällarna för att då kunde de koppla av för det var lugnt 

och skönt hemma och de kunde läsa på sitt favoritställe som antingen var i soffan eller 

sängen.  

                 Man har lust att läsa. Jag brukar vilja läsa hemma i sängen för att då  

                 kan man koncentrera sig bättre. (flicka, 12 år)                              

4.2 Positiva faktorer vid läsning 

Under intervjuerna berättade eleverna om olika saker som gjorde att de kände läslust. De 

ansåg att det var viktigt med böckernas innehåll och att man ska få välja själv när man vill 

läsa, det var roligt att läsa en bok när man fastnade i bokens värld och några skulle gärna vilja 

ha boksamtal och även recensera böckerna. De positiva faktorerna vid läsning var väldigt lika 

det som eleverna tyckte att läraren skulle göra för att motivera dem att läsa.  

Alla elever utom en gillade skönlitteratur mest, den eleven tyckte att faktaböcker var bäst. 

Gällande skönlitteraturen skilde elevernas åsikter sig åt i vad boken helst skulle innehålla. 

Majoriteten tyckte spänning, kärlek, brott, mysterier och att boken skulle vara rolig, en 

tilltalades av fantasyböcker mest och några tyckte om olika slags böcker - de kunde helt 

enkelt inte välja enbart en genre. Eleven som tyckte om faktaböcker uppskattade att han lärde 

sig mycket av de böcker som han läste.  

Eleverna har schemalagda lässtunder varje morgon i 15-30 minuter. De tyckte att det var 

skönt att få läsa en stund på morgonen för då var man lite trött och ville bara koppla av. En 

elev villa ha en kvarts läsning vid början av alla lektioner. Några av eleverna skulle vilja lägga 

till en till lässtund i schemat, på slutet av dagen för då orkade de inte jobba utan skulle hellre 

läsa en bok.  
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                    Men jag vill att vi ska läsa i slutet av dagen också.  

                    Jag orkar typ inte jobba i slutet för min hjärna är  

                    så trött. (pojke, 12 år)                        

De flesta eleverna som var med på intervjun ansåg att en bok blev väldigt bra om man drogs 

in i den och inte ville sluta läsa. Då kunde de läsa hur länge som helst.  

                  Ibland när jag ska sova så har det gått en halvtimme liksom helt  

                  plötsligt. (pojke, 11 år) 

Detta skedde främst i hemmet, där de kunde läsa helt ostört, i en skön soffa eller i sängen. Det 

ansågs vara mycket bättre än skolans hårda stolar. Några av eleverna berättade att de kunde se 

bilder i huvudet när de läste och ibland, när de hade slutat läsa boken, kunde de fantisera 

vidare om hur fortsättningen i boken kunde vara. 

                  Jag får typ bilder i huvudet när jag läser, typ som TV i  

                  huvudet. (flicka 11 år) 

Eleverna berättade att de inte har haft några boksamtal eller gjort recensioner av böcker under 

de senaste åren, men de visste vad det var för att de hade jobbat med det när de var yngre. 

Samtliga elever tyckte att både recensioner och boksamtal var något som de skulle vilja göra 

när de läst ut en bok. Anledningen till att de ville göra det var för att då kunde de få tips på bra 

böcker av sina kamrater och diskutera gemensamt vad boken handlade om och vilket budskap 

den ville förmedla.  

                        Det vore ganska kul för då får man veta vad dom andra tycker så  

                        kan man tipsa varandra om olika böcker. (pojke, 12 år) 

En av eleverna kunde tänka sig att göra en recension, men han tyckte att det var väldigt privat 

och ville inte att någon annan än läraren skulle läsa den.  

4.3 Negativa faktorer vid läsning 

Under intervjuerna kom det fram olika faktorer som gör att eleverna tappar lusten att läsa. Det 

kunde vara om de tvingades att läsa, om boken var tråkig, om de inte hade orken att läsa eller 

om de blev störda. Två av de intervjuade eleverna tyckte även att högläsning var väldigt 

tråkigt. 
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Större delen av eleverna ansåg att de tappade läslusten om läraren ville att de skulle läsa, när 

de egentligen inte alls kände för det.  

                         Om man blir tvingad till det så är det tråkigt, men har  

                         man valt det själv så är det kul. (pojke, 11 år) 

Ibland så hade de inte lust att läsa och då skulle de vilja att läraren respekterade detta och lät 

dem göra något annat, som till exempel rita eller skriva en berättelse.  

Däremot verkade det som att om föräldrarna ville att barnet skulle läsa så gjorde de det. 

Anledningen till att föräldrarna ville att de skulle läsa var för att de skulle koppla av innan det 

var dags att sova. Detta tyckte eleverna var okej och ett ganska skönt och avslappnade sätt 

som gjorde att de somnade lättare.  

                         Ibland blir jag tvingad till det när jag inte kan sova,  

                         då får jag inte titta på TV och då måste jag läsa. 

                         Det är skönt för då blir jag trött. (flicka, 11 år)           

Alla elever ansåg att det var tråkigt att läsa en bok om boken var dålig. Det som gjorde en bok 

dålig var om den inte var tillräckligt intressant, om det inte hände något spännande och att det 

blir tråkigt om handlingen inte går framåt.  

                              Om det går långsamt och det inte händer så mycket,  

                              att det står still i boken, inget spännande. (flicka, 12 år) 

Eleverna kände ibland att de inte orkar läsa för att de är trötta, mår dåligt, om de har en dålig 

bok eller om de har en roligare uppgift som de föredrar framför läsningen. 

                             Ibland när jag har en dålig bok och ifall jag är trött  

                             och verkligen inte orkar läsa för då blandar man ihop  

                             orden för man inte orkar läsa ut hela ordet. (flicka, 11 år) 

Samtliga elever tyckte att det var jobbigt att läsa när de blev störda av sina klasskamrater för 

att de inte kunde koncentrera sig på boken då.  

                              Det är inte kul att läsa när det är stökigt. Folk pratar och  

                              stör och fröken kanske blir arg. (flicka, 12 år) 



17 
 

De ville ha tyst och lugnt i klassrummet, med eventuellt lite tyst, lugn musik i bakgrunden. 

Deras lösning på om man blev störd var att de kunde få hörselkåpor eller hörlurar som gjorde 

att allt oljud stängs ute.  

Det var två elever som hade en negativ inställning till högläsning. De tyckte att högläsningen 

aldrig kom framåt för att man inte läste tillräckligt ofta så de tappade hela tiden bort sig och 

glömde vad som hade hänt sist. De tyckte också att de förstod boken bättre när de läste på 

egen hand för att de annars lätt tappade koncentrationen. 

                               Jag fattar mycket bättre när jag läser själv. Annars är  

                               det allt annat som man tänker på. Jag tycker det är  

                               ganska tråkigt för då kommer man nästan aldrig fram  

                               i boken man är nästan på samma ställe i boken hela tiden  

                               och så glömmer man bort vad det handlade om för att dom  

                               kanske bara läser en gång i veckan. (pojke, 12 år) 

 

4.4 Hur kan läraren, enligt eleverna, väcka deras lust att läsa? 

Under samtliga intervjutillfällen gav eleverna förslag på hur läraren kunde göra för att de 

skulle känna större lust att läsa. Förslagen var att hon/han skulle schemalägga läsningen, låta 

eleverna ta egna beslut, tipsa om bra böcker, låta eleverna välja var de ska sitta under lästiden 

och läsa högt. Nedan kommer en längre förklaring till vad varje förslag egentligen innebär. 

Alla elever var överrens om att de ville ta mer egna beslut när det gällde läsningen, dels 

gällande att de skulle vilja ha fler lässtunder under dagen, som man kan läsa mer om under 

”Positiva faktorer vid läsning” och även gällande bokval. Eleverna ville ha möjlighet att välja 

själva exakt vilka böcker de skulle läsa. Idag fick de inte läsa serietidningar eller tunnare 

böcker. En elev uttryckte det såhär: 

                                Läsa väldigt mycket tyst och alla får läsa exakt  

                                vad dom vill. Typ serietidningar eller en liten  

                                bok eller vadsomhelst. (pojke, 12 år) 
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Samtliga elever gav förslaget att läraren kunde tipsa om bra böcker för att hon oftast visste 

precis vad de gillade eller så frågade hon vad eleven tyckte bäst om att läsa och då kunde 

han/hon få tips på en/flera böcker som kunde passa just den eleven.  

                            Om man gillar nåt speciellt så kan läraren ta fram en bok om det  

                            så läser man det och så gillar man det och så kanske man lånar  

                            fler böcker som handlar om samma sak. (flicka, 12 år) 

Att miljön är en viktig del för att man ska känna läslust kan vi nog alla vara överrens om. 

Därför vill eleverna kunna välja själva var de ska läsa sin bok. I nuläget måste de sitta vid sina 

bänkar och läsa. Det uppskattas inte av olika anledningar, som att klasskamraterna stör och att 

stolarna är hårda. De vill hellre sitta eller ligga någonstans, antingen på golvet eller där det 

finns mjuka stolar/en soffa/fåtölj och där det är tyst och lugnt.  

                               Sen ska man typ få ligga vart man vill.  

                               Golvet eller nåt. (pojke, 12 år) 

Alla elever förutom två gillade när läraren läste högt för dem. De som tyckte om högläsning 

uppskattade om läraren läste på ett bra sätt, med inlevelse. En elev förklarade detta väldigt 

bra: 

                                Ja och hon ska inte läsa för stressigt eller inte för lugnt  

                                utan hon ska läsa bra och så om det är nån som säger något  

                                mer aggressivt då ska hon vara aggressiv i rösten. Då blir  

                                det mycket mer spännande. Typ spela teater med rösten.  

                                Med känsla och lite passionerat. Om det är nån som är arg ska  

                                hon höja rösten och sådär. (flicka, 12 år)                              

5. ANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna jämföras med relevant litteratur.  

5.1 Vad tycker eleverna att läslust är? 

Eleverna ansåg att läslust var när man kände lust att läsa och gjorde det självmant. Detta var 

även min egen tolkning när jag läste Läsglädje i skolan, då Amborn och Hansson påpekar att 

läslust blev det begreppet när skolan började intressera sig för barnens fritidsläsning 

(1998:18). Läslust är lusten att vilja läsa, det kan inte tvingas fram av någon annan. Därför 
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kan det tyckas lite konstigt att man har schemalagda tider i skolan som är avsedda för läsning. 

Chambers (1995:47f) menar att det är positivt med schemalagda lässtunder, men om läslusten 

ska infinna sig hos eleven på frivillig basis, hur ska man kunna ha det schemalagt? Många av 

eleverna jag pratade med uttryckte att de vill läsa när de känner för det och alla känner inte för 

det klockan åtta på morgonen. Då kanske man istället bör införa valfria lässtunder under 

dagen, då eleverna har exempelvis tre stunder, på cirka en halvtimme, om dagen då de får 

välja själva om de vill läsa eller ha eget arbete då de jobbar med något som de behöver. 

Alla elever som uppskattade att läsa, vilket var de flesta, tyckte bäst om att läsa hemma. Deras 

föräldrar ville att de skulle läsa och uppmuntrade det. Precis som Kåreland (2005:14) säger 

har barn olika anledningar till varför de inte har något intresse eller lust att läsa och att detta 

främst beror på olika sociala villkor.  Chambers (1995:47f) påpekar att de vuxna ska läsa 

under tiden barnen läser för då ser de att läsning är viktigt, det är inte något som de vuxna 

bara säger. Utvärderingarna från BokNalleprojektet visar också att det som utvecklar barnen 

språk mest är om föräldrarna medverkar och engagerar sig i språkutvecklande och 

lässtimulerande insatser samt om de har ett aktivt förhållningssätt till språket (Amborn & 

Hansson 1998:18–24). 

Eftersom att alla elever kommer från olika bakgrunder och hem så har inte alla samma 

förutsättningar. Molloy (2007:145) menar att man ska använda dessa olikheter som en resurs 

för lärande för att det kan ha betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling och deras 

förmåga att se saker från olika perspektiv. 

Det finns, som sagt, olika saker som kan ta död på elevernas läslust. Att ge alla elever samma 

text kan göra det för att alla elever har olika intressen. Eftersom de helst vill läsa om sådant 

som intresserar dem är det nog nästintill omöjligt att hitta en text som passar alla elever. 

Ytterligare en sak som kan ta död på läslusten är om man har något slags prov efter att ha läst 

en text (Allard & Askeljung, 2003:11f). Detta kan man koppla till boksamtal, för jag har sett 

och hört under min VFU att alla lärare använder boksamtal på väldigt varierade sätt. Vissa 

pratar muntligt om en läst bok, medan andra låter eleverna recensera (vilket kan ses som ett 

slags prov på om de har förstått bokens budskap osv.). Det finns inte bara ett rätt sätt som man 

kan utföra boksamtal på. Många forskare förespråkar boksamtal (Chambers, 1995:23, 

Kullberg, 2004:183, Amborn & Hansson, 1998:34) men det gäller att variera boksamtalen så 

att eleverna hela tiden tycker att det är roligt. Börjar de ogilla boksamtalen för att det är 
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samma sak varje gång kommer de antagligen inte vilja läsa böcker längre bara för att de vill 

slippa boksamtalen. 

5.2 Vad gör så att eleverna vill läsa? 

Som jag tidigare nämnt går mycket av det som eleverna tyckte gjorde läsningen positiv och 

det de tyckte att läraren kunde göra för att motivera till läsning ihop. Därför kommer vissa 

saker stå under ”Vad gör så att eleverna vill läsa” medan andra står under ”Vad kan läraren 

göra, enligt eleverna, för att motivera dem att läsa?”. Vill man se exakt vad eleverna gav för 

svar kan man läsa det under resultatdelen. 

Det fanns flera olika faktorer som spelade in för att eleverna skulle känna läslust. En av dem 

var miljön. När jag frågade eleverna om hur man kunde förbättra miljön i skolan för att göra 

läsningen så bra som möjligt fick jag ganska liknande svar av allihopa. De ville ha något 

mjukt att sitta eller ligga på, det kunde vara en madrass på golvet, en fåtölj med tillhörande 

fotstöd eller en soffa med mysiga kuddar i. De ville också att det skulle vara tyst och lugnt 

under lässtunden då deras koncentration blev störd om det var pratigt. Alla ville även att det 

skulle vara lite tyst, lugn musik på i bakgrunden. Helst av allt skulle de vilja ha ett läsrum, där 

man inte gjorde något annat än att just läsa. I läsrummet kunde det vara en soffa, några 

bokförslag och en bandspelare så att de kunde sätta på lugn musik. Det allra viktigaste med 

läsrummet var att det skulle vara tyst, utom lite lugn musik på låg volym. Chambers (1995:9) 

förespråkar att man ska ha en bra läsmiljö för att kunna få ut det mest av läsningen. Han 

menar att det är bra om det finns ett rum, eller en hörna som enbart är till för läsning. Då vet 

eleverna att man går dit om man ska läsa tyst och då är det enbart tyst läsning som gäller där. 

Inget springande, lekande eller pratande. Detta skulle verkligen gynna de elever som blev 

intervjuade för att de påpekade att de ville läsa i en tyst miljö och en läshörna skulle lösa det. 

En annan viktig faktor som eleverna tog upp var böckernas innehåll. Precis som Allard och 

Askeljung (2003:11) säger så väljer barnen texter som intresserar och tilltalar dem. Större 

delen av de intervjuade eleverna ville helst läsa skönlitteratur medan en elev helst läste 

faktaböcker. 

Under intervjuerna märktes även att de elever som hade positiv attityd till läsning verkligen 

gillade att läsa. När studien PIRLS (Skolverket, 2006:9) gjordes visade den också på att om 

barnen tycker att det är roligt att läsa så läser de ofta, inte bara i skolan utan även i hemmet.  
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En fjärde sak som var positiv för läsningen var när eleverna tyckte en bok var så himla bra att 

de inte kunde lägga ifrån sig den, utan bara ville fortsätta läsa. Om läraren då åsidosätter 

elevens inre drivkraft att läsa så kan det, enligt Allard och Askeljung (2003:11f), leda till att 

eleven tappar lusten att läsa. Detta kan leda till ett dilemma i skolan, då läraren å ena sidan 

måste vara lyhörd för att eleven vill fortsätta läsa så att han/hon inte tappar läslusten, å andra 

sidan måste läraren också följa kursplanen och sin planering så att alla elever utvecklas som 

de målen uttrycker att de ska.  

Ytterligare en faktor som eleverna ansåg var viktigt för att läsningen skulle kännas rolig och 

positiv var att samtala om böckerna. Eleverna tyckte att det verkade roligt att få ha boksamtal 

och gör recensioner. Frågan man kan ställa sig är om de verkligen vet vad det innebär 

eftersom de inte har haft det på flera år. Chambers menar att boksamtal ger form åt de känslor, 

tankar och funderingar som man kan ha efter att man läst en bok (1993:23). Amborn och 

Hansson tycker också att man bör ha använda sig av boksamtal. De anser att man bör ha 

enskilda- eller gruppsamtal som ska uppmuntra eleverna att fortsätta läsa och för att läraren 

ska kunna se om en elev har fastnat någonstans i boken och inte förstår texten så att denne kan 

hjälpa eleven att komma vidare.  

5.3 Vad gör så att eleverna inte vill läsa? 

Under intervjuerna kom det fram fem olika faktorer som gör att läsningen blir negativ. En av 

faktorerna var att många av eleverna ansåg att de tappade läslusten om läraren tvingade dem 

att läsa. De ville hellre bestämma sina lässtunder själva (se nedan). Det som kan vara 

problematiskt med att alla elever får välja själv när de vill läsa är att det kanske är några som 

inte läser överhuvudtaget. Ska man ha valfri lästid, som jag beskriver nedan, måste det bygga 

på en tillit mellan elever och läraren så att eleverna läser åtminstone en gång om dagen.  

En annan faktor var om de hade en tråkig text att läsa. Precis som Allard och Askeljung säger 

kan det därför vara lite farligt att ge samtliga elever samma text att läsa för att alla elever har 

olika intressen och kommer troligtvis inte gilla samma bok, då kommer de antagligen inte 

göra så bra ifrån sig som om de hade fått valt en bok utifrån deras egna intressen (2003:11f). 

Däremot menar Kåreland att Astrid Lindgren brukar vara ett säkert val, som de flesta elever 

uppskattar (2005:156). 

Alla elever som var med på intervjuerna ansåg att det var väldigt jobbigt att bli störd under 

läsningen. De påpekade flera gånger hur viktigt det var med en lugn miljö omkring sig om 
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man skulle kunna koncentrera sig på att läsa. Chambers lyfter också fram vikten av lugn och 

ro när man läser för om eleverna inte känner lugn och ro under lästiden så kan de inte 

koncentrera sig på boken och därmed får de inte ut lika mycket av boken som de skulle ha fått 

om de hade kunnat läsa utan att bli störda (1995:9).  

Två av eleverna ansåg att högläsning gjorde så att läsningen blev tråkig för att de kunde 

koncentrera sig bättre när de läste på egen hand och för att högläsningen gick långsammare än 

tyst läsning. Detta är tvärtemot vad de flesta forskare inom detta ämne säger, de är rörande 

överrens om att högläsning är positivt för eleverna.  Kanske har inte dessa elever haft en 

lärare som läser på ett dramatiskt sätt samtidigt som han/hon interagerade med eleverna, som 

alla andra elever och forskare (Fox, 2003, Liberg, 2007, Chambers, 1995) var överrens om, 

gjorde att man uppskattade boken mycket mer. 

5.4 Vad kan läraren göra, enligt eleverna, för att motivera dem att läsa? 

I dagsläget är läsningen schemalagd, varje morgon får eleverna läsa i 15-30 minuter. Enligt 

Chambers bör barn som är i 9-10 årsålder läsa i 30 minuter om dagen och barn som är i 13-

årsåldern borde läsa i 40-50 minuter om dagen (1995:47f). De flesta elever kände att de hellre 

skulle vilja bestämma själva när de ville läsa. Skolverket (Lgr11, 2011:8) säger att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Därför borde eleverna 

kunna få möjligheten att själva bestämma över sina lässtunder då de inte alltid känner att de 

vill läsa under den schemalagda lässtunden. Som nämndes tidigare (se Negativa faktorer vid 

läsning) så tyckte de inte om att bli tvingade till att läsa och därför kunde man istället införa 

valfri lästid några gånger under dagen, då eleverna får välja om de vill läsa eller jobba vidare 

med något annat som de behöver. Eftersom att läsning är en så pass viktig del så skulle de 

behöva läsa minst en gång under lästidstillfällena. Men som jag nämnde tidigare kan detta 

vara ett dilemma ifall eleven inte läser någon gång under lästidstillfällena.  

Högläsning var något som alla elever, utom de två jag berättade om tidigare, uppskattade. 

Förutsättningen för att de gillade högläsning var att läraren skulle läsa på ett bra sätt, en flicka 

uttryckte det genom att säga att läraren ska spela teater med rösten. Det säger även Chambers 

att man ska göra vid högläsning, han anser att högläsaren ska göra en scen av de skrivna 

orden så att eleverna upptäcker magin i läsningen (1995:67–72).  



23 
 

6. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta hela denna uppsats kan man först och främst börja med att säga att alla 

barn är olika, de kommer från olika bakgrunder, de har olika intressen och därmed gillar de 

olika saker. Man kan aldrig utgå ifrån att alla elever ska vara stöpta i samma form utan varje 

elev måste få tid och rum att kunna utvecklas till att bli en egen individ. Som lärare måste 

man kunna möta dessa olikheter och göra det bästa av dem så att eleverna möts i klassrummet 

och lär sig att det finns så mycket olika människor ute i världen som har andra värderingar 

och tankar än de själva.  

Det finns flera saker som spelar in på hur pass stor barnen läslust är. En sak som är väldigt 

viktig är att föräldrarna är insatta i barnens läsutveckling och att de stöttar och uppmuntrar 

deras barn till att läsa. Det blir väldigt svårt för dem barnen som inte får det stöd de behöver 

hemifrån för att kunna klara målen i skolan.  

Det är även viktigt för barnens läslust att de får tillfälle att läsa på olika sätt. Ibland får de 

lyssna på när läraren eller föräldern läser högt och diskuterar boken emellanåt. En annan gång 

får de läsa tyst och en tredje gång kanske de inte alls känner för att läsa och då bör man inte 

tvinga dem till det. Boksamtal är också något som är positivt för barnens läslust och även 

deras läsförståelse. Det finns flera olika sätt att ha boksamtal på och läraren bör variera sig så 

att inte barnen tröttnar på att de alltid måste göra samma sak varje gång efter att ha läst ut en 

bok. 
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BILAGA 1 

 

Information till föräldrar 

Jag heter Johanna Löfgren och läser på den interkulturella lärarutbildningen på 

Södertörns högskola. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som handlar 

om elevers motivation till att vilja läsa. Under vecka 14 kommer jag att intervjua 

barn i 5C, om deras tankar kring läsning. Eleverna kommer att intervjuas i 

grupp, med 2-3 stycken i varje grupp, och jag kommer att spela in samtalen med 

bandspelare. Varje gruppintervju beräknas ta ca 30 minuter. Informationen från 

intervjun kommer endast användas som underlag i mitt examensarbete. Allt 

material behandlas helt anonymt. När jag har transkriberat intervjuerna kommer 

de att raderas. Jag vore väldigt tacksam om ert barn får delta i gruppintervjun. 

Om erat barn får delta i intervjun så kan ni maila Marie erat godkännande på 

marie.lampinen@tyreso.se innan den 30/3. 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


