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Children's language development is highly connected to the success of every school. 

Especially when it comes to the children learning reading and writing skills, regardless of 

what method the schools use in order to achieve this. An early intervention can facilitate the 

learning of reading comprehension. Reading aloud and playing with the language learning is 

the greatest gift we can give our children and students. Children learn how to use a book by 

turning the pages and see how the words and texts are structured. Together you create a 

moment of closeness and discover how you can share your thoughts and experiences using 

pictures and words in the book. 

 

The purpose of this study is to gain insight and understanding into how teachers motivates 

and leads the children towards the discovering their own joy of reading. These also include 

those children that would rather play than sitting still listening to children's literature. The 

survey is a series of interviews with six class teachers from pre-schools in a suburb south of 

Stockholm. 

 

The result shows that teachers believe that reading aloud and having follow up book talks are 

an important part of capturing children’s interest for reading, especially children who do not 

have their own motivation to be involved in learning to enjoy books. Reading aloud using 

intonation and different voices stimulates children's curiosity, and in turn this results in 

children themselves getting involved in the narration. 
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Abstrakt 

Titel: Läslust – En studie om pedagogers uppfattningar om att väcka läslust hos barn i 

förskoleklass.  

Författare: Monica Andersson 

Handledare: Åsa Larsson 

 

Höstterminen 2013 

 

Barns språkliga utveckling har stor betydelse för skolornas framgång. Inte minst då det gäller 

läs- och skriftspråksinlärning och oavsett vilken metod man använder sig av i detta avseende. 

En tidig insats kan underlätta inlärningen i läsförståelse. Att läsa högt och leka in 

språkinlärningen är den största gåva vi kan ge våra barn och elever. Barnen lär sig hur de ska 

använda en bok genom att vända sida och se hur ord och texter är uppbyggda. Att vi 

gemensamt kan skapa en stund av gemenskap och även upptäcka hur vi kan dela med oss av 

våra tankar och upplevelser med hjälp av bilderna och orden i boken.  

 

Syftet men denna studie är att få en inblick och förståelse i hur pedagoger väcker och 

motiverar de barn till läslust som hellre vill leka än att sitta med och lyssna på barnlitteratur. 

Undersökningen är en intervjustudie där sex pedagoger har medverkat och alla pedagoger är 

mentorer i förskoleklass i en förort söder om Stockholm. 

 

Resultatet visar att pedagogerna anser att högläsning och bokprat är en viktig del i att fånga 

upp de barn som inte har den egna motivationen till att vara delaktiga i lärandet. Att läsa högt 

med inlevelse och förställd röst väcker barnens nyfikenhet och det i sin tur resulterar i att 

barnen själva vill vara delaktiga i berättandet. 

 

Nyckelord: Läslust, högläsning, bokprat och läsmiljö 
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1. Inledning 
De flesta barn i förskoleklass har en naturlig nyfikenhet och lust till att lära sig nya saker. Det 

finns barn som inte har samma förutsättningar att ta tills sig kunskap som alla andra, det finns 

barn som hellre vill leka än att lära sig någonting som de uppfattar som tråkigt. 

Bornholmsmodellen kallas en metod som går ut på att man genom lek kan gynna inlärning 

och på så vis göra själva inlärningen lustfylld hos barnen. I kombination med uppmuntran och 

förtroende så blir inlärningen enligt Bornholmsmodellen (Häggström 2011, s.5). Mitt intresse 

för läslust och hur den påverkar språkinlärning specifikt vaknade under delkursen 

Specialisering mot förskola 2: Läs- skriv och matematikinlärning. Jag började se på ämnet 

med nya ögon, och ställde mig själv frågan varför vissa barn väljer att inte delta i lässtunder 

eller bokstavsträning. Dessa frågor har dykt upp allt oftare under min tid på högskolan. Hur 

kan pedagoger motivera dessa barn till att vara delaktiga i arbetet med förskoleklass? Jag 

arbetar själv i förskoleklass och vill med denna studie få nya idéer och kunskap om hur jag 

kan genom att anpassa mitt sätt att agera kan hitta ett bättre sätt att väcka deras lust att läsa 

och lära. Min förhoppning är att jag genom att intervjua pedagoger och läsa litteratur i ämnet 

kommer att få nya idéer och tankar kring hur jag kan uppmuntra läslust och motivera dem till 

att även vilja lära sig skriva. Många barn föredrar den fria leken framför att sitta stilla med en 

bok eller att lyssna på barnlitteratur. Arbetar man på ett annorlunda sätt med dessa barn? 

Behöver alla ha läslust och i så fall varför? Frank Smith (2000) skriver att man inte ska 

förvänta sig att alla barn ska lära sig läsa vid samma tidpunkt eller i samma hastighet därför 

att barn är individer och att de därför påverkas av bristande intresse och dåligt självförtroende 

(s.203). 

 

Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet 

från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur och tankar, som en 

annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår inbillning. Det är ett 

underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts gro. Och 

det sker var stund (Lagercrantz 1985).  

 

  



2 

 

2. Syfte 

 Syftet med denna studie är att få kunskap om, och i så fall hur, pedagoger arbetar aktivt med 

att motivera barn till läsning. Syftet är också att undersöka hur pedagoger motiverar barn till 

läslust i förskoleklass. Även miljöns betydelse för läslust kommer att inkluderas i 

undersökningen.   

3. Frågeställningar 

Alla barn kommer inte med berättelser och sagor till skolan, alla barn kommer inte från trygga 

famnar eller miljöer som ger barnen möjlighet att pröva sina inre förmågor. Men alla barn 

kommer till skolan med erfarenheter som de ska få förvalta och vidareutveckla. Barnen ska få 

känna sig stolta över sig själva (Norberg 2003, s.13). För barn är högläsning en stund av 

ömsesidighet och gemenskap och ett tillfälle där fantasin får stort utrymme. Samtidigt finns 

det barn som har svårt att komma till ro och att sitta still och bara lyssna. För dessa barn 

behöver kanske rutinerna kring högläsning anpassas eller tillämpas på ett nytt sätt, 

pedagogerna måste kanske tänka i nya banor. 

 

- Anser pedagogerna att de arbetar aktivt med att väcka läslust? Det vill säga, finns det 

en medveten plan eller någon planering som har till syfte att främja läslust och hur ser 

den då i sådana fall ut? 

- Vilka metoder använder pedagogerna för att väcka läslusten hos barn och vad anser de 

att det krävs för resurser? 

- Vad anser pedagogerna om läsmiljöns betydelse för läslust?  

4. Avgränsning 

Denna undersökning handlar om läslust generellt och därför kommer det således inte att 

genomföras någon undersökning om skillnader på läsvanor mellan könen.  

Undersökningen kommer att innefatta förskollärare/lärare på de skolor jag besöker, och 

kommer därför att bestå både av förskollärare/lärare med svenska som modersmål och 

förskollärare/lärare med svenska som andraspråk. Däremot kommer det inte att genomföras 

en specifik analys av eventuella skillnader mellan dessa två grupper.   
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5. Bakgrund  

Taube (2007) skriver att fram till 1950 var forskarna mest intresserade av frågor kring hur 

vuxna människor och djur lär sig. Mellan 1950- och 1960-talet skedde en dramatisk ökning av 

antalet publikationer om barns inlärning (s.34).  Lundberg och Herrlin (2005) skriver att fyra 

av våra dimensioner är inriktade på vad elever kan och klarar av och inte på vad barnen vill 

eller har lust till. Utan lust och glädje är det inte mycket med läsningen. Skolan har en otrolig 

viktigt del med att få igång positiva spiraler i elevernas utveckling, där elevernas 

självförtroende stärks. Det är därför viktigt att barnen redan från lägre åldrar får uppleva 

läsandets lust och glädje. Läraren har ett stort ansvar när det gäller att lägga grunden för ett 

bestående intresse för läsning (s.16). 

 

PISA (Programme for Inernational Students Assessment) är en undersökning som jämför 

femtonåringars kunskaper inom de tre områdena läsning, matematik och naturvetenskap i 

olika länder. I december 2001 visade det första resultatet i denna undersökning att Sverige i 

jämförelse med andra länder fick mycket goda resultat. I senare PISA-undersökningar är 

tonen en helt annan, resultaten har stadigt sjunkit och det är särskilt tydligt när det gäller 

läskunskaper. Nästan en femtedel av svenska elever når inte upp till basnivån i läsförståelse 

(PISA, 2009). Några år tidigare (PISA, 2001) låg svenska barn i topp i de flesta 

internationella undersökningar som genomfördes. Barnen var helt enkelt markant bättre både 

på att läsa och på att förstå den text de läst.   

 

Allard, Rundqvist och Sundblad (2001) skriver att man inte behöver kunna skriva för att 

kunna läsa, att läsandet i sig ger en ytterligare dimensioner av förmågan att skriva. Läsning 

och skrivning går ihop med varandra, både under inlärningsperioden och när man behärskar 

det (s.7). Genom att använda ett Lus-schema ser man på vilken kunskapsnivå barnens 

läsförmåga befinner sig. Exakt hur barn ”knäcker läskoden”, som leder till att barnen blir 

läskunniga, är det egentligen ingen som vet. Däremot kan man tyda de tecken på utveckling 

som barnen gör. Många lärare idag tar också intryck av senare års forskning om hur barn 

utvecklar sitt läs- och skrivande. Idag bejakar man i mycket högre utsträckning barnens 

kreativa skrivande. Barnets skrivande underlättar även deras läsinlärning. Lus säger ingenting 

om vad läraren kan göra för att påverka barns utveckling. Det är endast ett sätt att synliggöra 

den utveckling som barnet redan gör. ”Lus inte är och har aldrig varit en metodisk modell för 

läsundervisning!”(s. 53).  
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Fast (2007) skriver att när läsinlärning pågår så talar man om läsmognad och att barnet ska 

knäcka den alfabetiska koden för att lära sig läsa (s.177).  Liberg (2006) däremot menar att 

när barnet väl har knäckt läskoden så kallas det för effektivt läsande och när barnet lär sig 

höra vilka ljud som finns i orden blir det till ett grammatiskt läsande. Hon menar att barnet 

befinner sig i ett meningsskapande i den språkliga världen, att barnet nu kan läsa sina egna 

krumelurer som omfattar enstaka ord i läs och skrivförmågan (s.31). Fast (2007) skriver även 

att samtidigt lär sig barnen lyssna i den vardagliga verksamheten i förskoleklassen. De lär sig 

en rad bokstäver, ordbilder och ord. Barnen lär sig även genom att lyssna på olika ljud och 

rim. Hon menar även att barnen lär sig av varandra bland annat bakom ryggen på lärarna och i 

”i buskarna”. Där jämför de bilder och texter. De lär sig, de diskuterar och de argumenterar 

med varandra. Allt detta är viktigt för läsandet och skrivandet och mycket centralt i barns läs 

och skrivutveckling (s.171-172). Hon skriver även att det finns två metoder att för att knäcka 

den alfabetiska koden. Den ena metoden innebär att man utgår från de enskilda ljuden, vilken 

kallas den syntetiska metoden och innebär att barnen lär sig ljuda en bokstav i taget. Den 

andra metoden, den analytiska metoden utgår däremot från helheten där barnet istället läser 

orden i sin helhet (s.177). Liberg (2006)  menar att när barnen lärt sig läsa orden i sin helhet 

upptäcker de snart att orden går att plocka isär i något som kallas bokstäver (s.31).  

5.1 Läslust 

Taube (2007) menar att första och viktigaste förmågor barn skall lära sig i skolan är att läsa 

och skriva. Nyckeln till läskunnighet ska sedan ge dem tillträde till all annan kunskap. Man 

kan inte ta för givet att alla barn kommer till skolan med en naturlig läslust hemifrån utan 

skolan måste ta på sig ansvar för att väcka den hos barnen. (s.47). Taube (2007) skriver även 

med fet stil ”Att kunna läsa är viktigt” och att människans förmåga att prestera är det som 

avgör människans värde i samhället. Läs- och skrivkunnighet är det första steget mot en 

intellektuell karriär och samhället är uppbyggt på sådant vis att om människan inte behärskar 

dessa områden är det svårt att utbilda sig och få ett arbete. Förutom utbildning och arbete kan 

detta också leda till förödmjukelse i samband med att okunnigheten upptäcks av andra i 

omgivningen (s.80). 

 

Norberg (2003) skriver att många barn i dag läser markant mindre än vad man gjorde förr. En 

förklaring till detta kan vara att barn i dag saknar läsande förebilder och att barns föräldrar 

inte engagerar sig i barnens läsning, när barnen väl har lärt sig läsa själva. Barn är även 
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alltmer uppbokade på andra aktiviteter eller så har boken fått låg status i förhållande till andra 

medier som finns idag (s.61). Författaren menar även att läsning är en sysselsättning som 

kräver lugn och ro, tid och tysta miljöer och det är något som ofta saknas idag och många 

barn är väldigt tidspressade. Därför ägnar sig barn istället åt mer lättillgängliga intressen på 

fritiden (s.61).        

 

Amborn och Hansson (1998) förklarar begreppet läslust med att det förr i tiden bara gällde 

elever som var intresserade av att studera vidare. Idag ser man på begreppet som något 

tillgängligt för alla och att det handlar om att fånga läslusten, och att det är vuxna förebilder 

som ska hjälpas åt att skapa läslust hos barnen. Det är även viktigt att man låter läslusten vara 

fri och inte stänga in den inom institutionella ramar och förlamande måsten (s.18). Häggström 

(2001) menar att språklekar ska vara lustfyllda och roliga. Det är också är viktigt att ha 

variation på lekarna så att barnen inte känner av upprepning, vilket kan leda till att barnen 

annars ledsnar (s.8). Häggström (2001) menar även att det är viktigt att lärare sprider 

entusiasm till barnen vilket leder till att barnen blir engagerade i att själva vara aktiva och 

bidra med exempel, som till t.ex. är hämtade från deras egen verklighet. Bästa resultatet får 

man om språklekarna leks i mindre grupper med max tio till tolv barn (s.8). 

 

 

5.2 Motivera till läslust 

Häggström (2011) skriver att barnen skall känna att det är lustfyllt och roligt att leka med 

språket. Inget barn får känna sig misslyckat eller tappa självförtroendet. Därför är det 

nödvändigt att särskilt hjälpa och uppmuntra de barn som har det jobbig och svårt. Att leka 

språklekar en stund varje dag är det som ger bäst effekt menar hon. Genom språklekar får 

många barn en bra start inför den första läsinlärningen (s.5). 

 

Rydja (2006) skriver hur viktigt det är att föräldrarna är delaktiga i sina barns 

språkutveckling. Det är väsentligt att föräldrar får kunskap och blir mer medvetna om hur 

viktigt det är med tidig språkstimulans. Hon menar även att önskedrömmen vore att den 

språkliga medvetenheten går som en röd tråd från föräldrar till förskola och vidare till 

grundskolan (s.4). Författaren menar även att förskolan har den största rollen när det gäller att 

stimulera barns språkliga medvetenhet och språklust. Pedagogers arbete har visat sig vara 

nödvändigt när det gäller det tidiga arbetet i språkstimuleringen, och framförallt till de barn 
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som inte får tillräcklig språkstimulans i hemmet (s.4). Ekström och Isaksson (1997) skriver att 

språklust hos barn inte väcks av vuxna utan av språket självt genom förmedling från vuxna. 

Med hjälp av rim, ramsor, enkla rörelsesånger och lekar tränar man kombinationen rörelse, 

rytm och tal. När barnen börjar i förskolan frågar förskolan om mat-, sov- och andra vanor. 

Ifall pedagogerna även frågar vad barnen gillar för rim, ramsor och sånger så kan även det 

utgöra en länk som binder ihop hemmavärlden med förskolan och gynna inlärningen (s.19). 

 

Nasiell (2007) tar upp att det är viktigt att låta läsningen ske på barnens villkor. Att låta 

barnen läsa vad de tycker är intressant och att de ska få läsa hur länge de vill. Dessa riktlinjer 

bör gälla både i hemmet såväl som i skolan. Det viktiga är att under inga som helst 

omständigheter tvinga barnen till läsning vilket snarare kan ge motsatt effekt (s.24-30). 

Nasiell (2007) skriver även att finns många orsaker till varför barn är omotiverade när det 

gäller litteratur. Det kan bero på att en del barn har ett begränsat ordförråd, men det kan även 

vara så att de skönlitterära böckerna i skolan är för svåra och räddningen kan då vara att 

barnen får läsa faktaböcker istället (s.24-30). Liberg (2006) skriver att det har stor betydelse 

att barnenen har god kunskap om språkljuden och bokstäverna innan de börjar skolan. Barn 

som har fonologisk medvetenhet, har en mycket god prognos att bryta läskoden (s.22). 

 

Chambers (1995) menar att varje gång vi ska läsa går vi igenom en rad olika saker. Han anser 

att det ena leder till det andra och att vi måste välja en bok innan vi kan börja läsa. För att 

knyta ihop läsandet har han gjort en” läsande cirkel” (s.13) som han menar både är början och 

slutet av själva läsprocessen. Cirkeln visar hur viktigt vuxenstödet är för barn som ska välja 

en bok som de vill läsa. All läsning börjar med ett val och alla val är beroende av tillgången 

på böcker. Finns det få böcker att tillgå är chansen större att barnen inte hittar något de vill 

läsa, finns det däremot gott om böcker de kan välja mellan så ökar chanserna att de hittar rätt 

bok för dem (s.11). Chambers (1995) skriver även att vuxenstödet är viktigt för att hjälpa 

barnen undanröja eventuella hinder som kan komma i vägen för läsningen. Barnen lär sig 

genom att se hur deras vuxna förebilder gör samtidigt som de även kan få den hjälp de 

behöver i sin egen utveckling (s.13).  
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                                                     Läsandets cirkel 

                             

 

                         

  

                                                                                                                 

                        Figur 1: (modiefierad från Chambers, 1995, s. 11).                                          

 

 

5.3 Högläsning 

Högläsningen har stor betydelse när det handlar att locka barn in i litteraturens värld. När 

barnen så småningom erövrat läskoden, så överger vuxna ofta högläsningen, istället för att 

låta högläsningen blir än mer intensiv. Eftersom barn behöver massor av läsande förebilder 

för att även väcka lusten och glädjen till litteraturen så är detta ett stort misstag. Detta är ett 

kritiskt ögonblick i barnens utveckling och vi kan inte ta det som självklar att de utan 

vägledning hittar ända fram även om de knäckt själva läskoden (Norberg 2003, s. 111). Barn 

imiterar och tar efter de vuxna i sin närhet. Är de vuxna som befinner sig i barnens närhet 

intresserade av att läsa böcker så återspeglas det genom att även barnen blir intresserade av 

böcker (Dominković 1984, s.26). Ekström och Isaksson (1997) menar att ett stort 

engagemang i grundskolan är nödvändigt eftersom många barn lever i en miljö utan läsande 

förebilder. Därför är risken att dessa åtgärder kommer mycket sent i jämförelse med barn som 

kommer från läsande hem. Dessa barn riskerar att under hela sin skolgång komma efter när 
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det gäller läsning och läsinlärning. Att läsa högt dagligen för barn från ett år och uppåt har en 

mycket god effekt. Kan man sedan även få till stånd ett samarbete mellan hem och skola, det 

vill säga uppmuntra föräldrarna till högläsning hemma så är det ännu bättre. De barn som 

redan kan läsa, tränar sin läsförmåga ännu mer om de får läsa för sina föräldrar hemma och 

sedan samtala om vad de läst i boken (s.39). Chambers (1994) menar att en av de viktigaste 

aspekterna när det gäller högläsning är när barnen känner gemenskap och att det inte finns 

någonting som skapar så starka band mellan individer som gemensamma upplevelser i 

fantasin (s.72). Lindö (2005) skriver att det finns ett antal viktiga kriterier som hon anser att 

varje pedagog bör ha i åtanke innan valet av barnlitteratur:  

 Litteraturen skall fängsla sina lyssnare/läsare 

 Lustfyllda upplevelser och samtidigt ge kunskap 

 Aktivera barnens fantasi och stimulera ordförråd och språkliga begrepp 

 Att inte ge falska föreställningar om samhället och världen 

 Att orientera barnen om deras verklighet i tid och rum  

 Att berätta om relationer mellan människor på ett nyanserat sätt 

 Att välja litteratur där barnen kan känna igen sig i 

 Att utmana deras föreställningar genom att låta dem ta del av livsstilar och 

erfarenheter (s.14-15). 

 

5.4 Boksamtal 

Molloy (1996) skriver att man genom att lyssna och återberätta även tränar eleverna i att tala. 

Metoden förutsätter dock ett aktivt lyssnade vilket kan vara svårt att träna, på ett kreativt sätt, 

i klassrummet (s.51). Amborn och Hansson (1998) menar att det är en konst att introducera 

böcker för barn, men att den möda läraren lägger ner på bokprat får denne tillbaka igen när 

elevernas ögon tindrar och när de självmant kastar sig över böcker som läraren just 

presenterat. De menar även att det inte går att presentera en bok om inte läraren själv har läst 

den (s.32). ”På alla nivåer är det viktigt att läsa högt för eleverna. Det är ett tilltalande sätt att 

få erfarenhet av det skrivna språket och kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen” (s. 

68). Läsning börjar med att man väljer något att läsa och alla samtal börjar med att man 

fokuserar på en viss händelse som vi väljer att samtala om. Chambers (1995) menar att när 

man pratar om innehållet i en bok, är det bra om pedagogen börjar samtalet med ” Jag undrar” 

vilket betonar det uppriktiga intresset hos den som frågar och visar tydligt att inte denna ”vet” 

svaret på frågan. ”Jag undrar” går även att använda som en inledning till andra frågor (s.62) 
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Chamber (1994) skriver även att boksamtal är ett sätt att ge form till de känslor och tankar 

som väcks av boken och den tolkning vi gör tillsammans med barnen (s.23). 

 

5.5 Läsmiljö 

Fredriksson och Taube (2012) skriver om olika faktorer som kan påverka läsförmågan och att 

det till stor del handlar om den miljön barnet växer upp i och denna miljö är i regel nära 

kopplad till familjen. Det som finns i hemmet kan återspeglas i inlärningen hos barnen, till 

exempel genom antal böcker. Men det handlar även om vad familjen faktiskt gör, med andra 

ord vad familjen har för läsvanor. Skolrelaterade faktorer innefattar en hel rad olika 

omständigheter relaterade till skolan, det vill säga klassen, läraren och undervisningen. 

Klassens storlek, klassens sammansättning och skolans tillgängliga resurser kan alla vara av 

betydelse för vilka möjligheter barnen får att utveckla sin läsning. Dessa är, enligt Fredriksson 

och Taube (2012), faktorer som nödvändigtvis inte behöver påverka läsinlärningen, men kan 

ha viss betydelse. Läsvanor däremot är en mycket mer avgörande faktor som påverkar 

läsinlärning och läsförmågan. Läsvanor handlar om vad man läser och hur ofta man läser men 

även om hur attityden till läsningen ser ut. Rimligen är barnens läsvanor nära knutna till 

familjens läsvanor, men det behöver inte alltid vara så, det finns även barn som vuxit upp utan 

läsande förebilder som läser mycket och ofta (s.58-59). 

 

 

Chambers (1995) kallar läsningens sociala sammanhang och det vi gör tillsammans för 

läsmiljö (s.9). Han menar även att erfarenhet visar hur mycket lättare det blir om det finns 

speciella platser för eleverna, platser som brukar kallas för läsrum eller läshörnor (s.37). 

Chambers (1995) talar vidare om att man bör sätta upp regler för läshörnan. Läshörnan tycker 

han att barnen endast får gå till för att sitta och läsa tyst samt att inte störa de andra som sitter 

och läser genom att prata eller springa omkring. Att skapa speciella läsplatser/läshörnor har 

betydelse eftersom man på så vis framhäver läsandets värde. ”Man reserverar inte en plats åt 

en enda aktivitet om man inte anser den vara oerhört viktig” (s.38-39).  

 

Lindö (2005) skriver att många pedagoger skapar läshörnor med sagokuddar och tända ljus, 

hon skriver även att det är viktigt att tänka på hur vi som pedagoger sitter i förhållande till 

barnen. Att sitta i hästskoform eller i en halvcirkel är till fördel då man får ögonkontakt med 

alla barn. ”Den återkommande ritualen skapar förväntan, koncentrationen och en speciell 

magisk atmosfär hos barnen” (s.54).  Björk och Liberg (1996) menar att en del barn skapar sin 
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egen läsmiljö genom att sitta under sin bänk för att få en avskild plats, en läsgrotta (s.18). I 

boken Lyckas med läsning skriver de att en bekväm vrå med bra belysning, matta och några 

kuddar är en utmärkt stund för lässtunden, samt att läsmiljön inte får vara en plats där det 

förekommer spring som kan göra att de som läser blir störda. Författarna menar även att det 

går bra att sitta vid ett bord eller vid en skolbänk i klassrummet och läsa och att de inte läser 

mer än tio minuter till en kvart för att sedan öka ut suggestivt till en halvtimme (s.88). 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) menar att även när barnen är yngre bör det skapas 

en läsmiljö som påminner om en hemsituation för att det ska vara givande för de små barnen 

(s.141). 

6. Tidigare forskning  

6.1 Litteracitet 

 I ett åtta månaders långt projekt 1988 undersöktes effekten av språklekar. Projektet skulle 

mäta barnens medvetenhet om fonem. Fonetisk medvetenhet hade tidigare visat sig vara en 

kritisk faktor när det gäller den första läsinlärningen. Undersökningen gjordes i Danmark och 

omfattade 200 barn från Bornholm, som fick ingå i en experimentgrupp, som dagligen lekte 

språklekar samt 150 barn som var med i en så kallad kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick inte 

någon speciell tillrättalagd träning. Det fanns inslag av rim och ramsor och andra typer av 

språkträning på deras förskolor men inte på ett medvetet och strukturerat sätt. Resultatet från 

undersökningen visade att experimentgruppen utvecklade sin språkliga medvetenhet markant 

på ett positivt sätt i jämförelse med kontrollgruppen, som inte kunde uppvisa jämförbara 

resultat (Häggström 2011, s. 6). 

 

Björklund (2008) undersöker vad själva litteraciteten har för betydelse när det gäller de yngsta 

barnens språkutveckling. Björklund skriver att på 1960-talet låg nästan all forskning i princip 

helt och hållet på barns läsförmåga. Det fanns även lite fokus skrivandet men inte alls i 

samma grad. Läsförbered (Reading readiness) var ett dominerande begrepp inom den 

anglosaxiska (engelskspråkiga länder) forskningen och syftade till att få en inblick i barnets 

utveckling inom olika områden - socialt, motoriskt och kognitivt. Alla viktiga förutsättningar 

för att kunna påbörja läsandet och skrivandet (s.52). En anledning till att uppmärksamma 

litteracitet menar Björklund i sin avhandling är att man bör relatera till barn som framtida 

medlemmar i samhället. För att kunna bli en samhällsmedborgare och sedan kunna fungera i 

samhället är det viktigt att barnen tidigt får de redskap som behövs. Hela samhället är 



11 

 

uppbygg på att människor ska kunna ta del av och förstå informationen som nästintill 

uteslutande är uppbyggd på textmässig grund (s.24). Det är en demokratisk rättighet att få lära 

sig läsa och skriva vilket står i Konventionen om barns rättigheter (Räddabarnen 2012). 

Litteracitet har en social bas och börjar när barn kommer i konkreta händelser 

(litteracitethändelser) som sker i vardagen och där text i någon form finns med (s.24). 

Resultaten i studien framhäver att berättandet och läsandet existerar utan inbördes ordning. 

Berättarkunskap är något som erövras och barn föredrar att läsa böcker med mer komplext 

(Björklund 2008, s. 234).  

 

Fast skriver (2007) att litteracitet är kopplat till olika områden av barnens liv, som till 

exempel hemmet, arbetsplatsen, kyrkan etcetera. Hon menar att hemmet uppmuntrar och 

värdesätter en annan typ av litteracitet än vad skolan och arbetsplatsen gör. Alla människor 

oavsett ålder har erfarenheter av litteracitet. För barnet som kommer med en bok och vill få 

den läst för sig är ritualen antagligen att barnet vill sitta i någons knä, något som är förenat 

med positiva känslor (s.36-37). Syftet med Fasts studie är att undersöka i vilka sociala och 

kulturella sammanhang som barnen möter textorienterade aktiviteter och vilka av dessa 

textorienterade aktiviteter barnen sedan medverkar i, och utövar, på egen hand. Hon studerar 

även övergången mellan hem, förskola, skola och på vilka sätt barnen tillåts och uppmuntras 

att använda sina tidigare erfarenheter (s.16). Resultatet av studien visar att barn redan tidigt i 

livet utövar en rad textorienterade aktiviteter, ofta i samspel med föräldrar, syskon och andra 

närstående. Dessa aktiviteter har dessutom ofta någon anknytning till kultur, modersmål och 

religion. Fast (2007) menar att det är detta samspel som skapar grunden för barnet och leder 

denne in i skriftspråket. Fast studie visar också att barn tycks finna stor glädje i att röra sig i 

en värld av texter knutna till populärkultur och medier. Dessa erfarenheter delar barnen sedan 

med sig av till andra barn (s.16). 

 

6.2 Högläsning är positivt 

Mot bakgrund av intervjuer med tjugofyra olika forskare inom läs- och skrivinlärning och 

Bornholmsmodellen så skriver Myrberg (2003) om högläsningens effekter på läs- och 

skrivinlärning (s.39). Högläsning har en tydlig koppling mellan talspråk och skriftspråk och är 

ett effektivt redskap för utvecklingen av båda dessa färdigheter. De texter vuxna läser för barn 

ger dem en god uppfattning om skriftspråkets uppbyggnad långt innan barnen själva lärt sig 

läsa och skriva. Myrberg (2003) skriver vidare att högläsningen har flera olika positiva 
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effekter då barn lär sig utveckla semantik, grammatik, syntax och fonologisk förmåga såväl 

som sedvanliga berättelsestrukturer (s.39). Myrberg (2003) skriver även om hur viktigt det är 

att pedagoger uppmuntrar föräldrar att läsa för sina barn och att det i sin tur leder till att 

barnen möter nya ord mer frekvent. Dessutom menar han att högläsning är ett pedagogiskt 

verktyg för äldre barn som har en läs och skriftspråksproblematik (s.40). Lundberg (2011), 

professorn vid Göteborgs universitet och en av Sveriges mest erfarna forskare inom läsning 

säger i en artikel att barn upptäcker språkets symboliska kraft genom högläsning vilket leder 

till att de får tillgång till världar av äventyr och möjligheter. Lundberg (2011) menar även att 

barnen utvecklar sina föreställningar om hur berättelser är uppbyggda vilket skapar mönster 

som barnen senare kan känna igen i nya berättelser. En oerhört viktig del av detta, menar 

Lundberg, är att barn som får möjlighet till högläsning även kommer att utveckla ett 

långsiktigt och varaktigt intresse för läsning. Han menar även att högläsning gör barn 

delaktiga i en social inlärningsprocess där vuxna fungerar som viktiga förebilder när de 

tydliggör läsandets förtjusning och långsiktiga värde. Myrberg (2003) menar däremot att det 

inte räcker med enbart högläsning utan att även en bearbetning av lästa texter är en viktig 

aspekt för barnens inlärningsprocess (s.40).   

                     

… Det räcker inte bara att läsa högt och så smälla igen boken ”och nu gör vi  

något annat”, utan det ska vara det här att man frågar dem och får igång samtal 

och resonemang, för de delar ju erfarenheterna av att ha hört samma berättelse, 

så att det är inte högläsning rätt upp och ner utan det är ju mer än så. 

 (Myrberg 2003, s.40). 

 

Myrberg (2003) menar att kravet på att motivera på ett lustfyllt sätt i undervisning inte endast 

handlar om att få en bra start på läs och skriftspråksinlärningen. Han säger att man bör hjälpa 

barnen till en långsiktig och hållbar läs och skriftspråksinlärning (s.38). Pedagogen måste ha 

som mål att lära ut ett ”metakognitivt förhållningssätt” vilket gör det möjligt för barnen att 

bilda meningsfulla strukturer av en text, och även att kunna avgöra vad som är viktigt och vad 

som är mindre viktigt i en text, samt att kunna bedöma sin egen läsförståelse (Myrberg 2007, 

s.38). 
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7. Metod 

7.1 Hermeneutisk forskningsmetod 

Denna studie kommer att baseras på den hermeneutiska forskningsmetoden vilket innebär att 

forskaren utifrån sin egen förståelse och uppfattning tolkar och analyserar insamlad fakta, 

resultat av undersökningar samt intervjuer. Patel och Davidson (2011) skriver att detta 

kommer att leda till att resultatet blir subjektivt (s.29). Det hermeneutiska förhållningssättet 

passar denna studies frågeställning och syfte bäst, då det istället för att bara ge en förklaring 

leder till en ökad förståelse för ämnet. 

7.2 Kvalitativt och Kvantitativt förhållningsätt 

Det finns två övergripande sätt att få fram, bearbeta och analysera det empiriska materialet 

som samlats in, antingen genom en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Kvantitativ 

metod innebär att forskaren är mer inriktad på mätningar vid datainsamlingen och analysen. 

Den kvalitativa metoden innebär att forskaren fokuserar på kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser (Patel & Davidson 2011, s. 13-14).  

 

7.3 Val av undersökningsmetod 

I denna undersökning kommer en kvalitativ metod användas. Jag är intresserad av vad 

pedagogerna har att säga och försöka förstå vad som kan ligga bakom svaren de ger. Avsikten 

med undersökningen är inte att mäta, generalisera eller att formulera ett konkret svar, utan 

snarare att försöka förstå pedagogernas världsbild och analysera helheten utifrån deras 

perspektiv. Den kvalitativa metoden i denna studie, kommer att bestå av intervjuer med 

förskollärare i förskoleklass samt lärare i grundskolans lägre åldrar. Jag har intervjuat fem 

förskollärare och en grundskollärare mot yngre åldrar som arbetar i skolor söder om 

Stockholm. Med hjälp av de rektorer på respektive skola som väljer att delta i studien kommer 

tillfrågades förskollärarna/lärarna. Anledningen till att jag valde kvalitativa samtalsintervjuer 

är att det ger en djupare förståelse och kunskap samt möjlighet till diskussion. Den kvalitativa 

metoden ger mig även en friare intervju där jag inte behöver vara helt bunden till ett manus. 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver hur man går till väga för att utföra en kvalitativ 

intervju. De menar att för informanten bör frågorna vara okomplicerade och lätta att förstå 

och de bör även få god tid på sig att besvara frågorna. För att ställa relevanta frågor gäller det 

att jag som intervjuare är påläst inom ämnet och även lyhörd gällande de svar informanten ger 

(s. 146- 147). 
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7.4 Validitet  

En god validitet är att forskaren i hög grad undersökt det område denne ämnar undersöka 

(Kullberg 2004, s.73). Det innebär att jag som forskare är påläst inom det område jag skall 

forska kring. I min undersökning vill jag granska vad för typ av kunskaper 

förskollärare/grundskollärare har vad det gäller läslust och vad dessa pedagoger gör för att 

väcka läslust hos barnen i sina förskoleklasser. För att göra det med en god validitet använde 

jag mig av intervjuer. På detta vis kunde jag få en tydligare bild av vilken kunskap 

förskollärare/grundskollärare besitter gällande läslust. 

7.5 Etik 

Pedagogerna informerades i förväg om de fyra etiska forskningsområden som finns.  Det 

betyder att de delgavs tydlig information om vad som kommer ingå i studien och att det är 

frivilligt att delta, samt att de när som helst under undersökningens gång kan välja att avsluta 

sin medverkan. Pedagogerna informerades även om att de kommer att vara fullständigt 

anonyma samt att materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Det finns fyra huvudkrav som forskare måste tänka på innan en intervju, dessa krav är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

(Forskningsrådet, 1990). 

 

Informationskravet 

Innebär att forskaren måste upplysa informanten om syftet med dennes deltagande, att det är 

frivilligt, att de har rätt avbryta sin medverkan samt att ingen person kommer att kunna spåra 

informanten då denne är anonym. (Forskningsrådet, 1990).    

 

Samtyckeskravet 

Innebär att forskaren ska söka godkännande från informanten. I vissa omständigheter måste 

samtycke inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare om informanten är under femton år och om 

intervjun är av etiskt känslig karaktär. Informanten ska ha rätt att självständigt bestämma om 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. Om de vill avbryta sin medverkan så får inte 

forskaren utsätta informanten för otillbörlig påtryckning eller påverkan. (Forskningsrådet, 

1990). 

 

Konfidentialitetskravet 
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Innebär att informanten som är med i en undersökning/intervju ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Det innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

(Forskningsrådet, 1990). 

 

Nyttjandekravet  

Innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller 

lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Forskningsrådet, 1990). 

  

7.6 Urval 

Jag valde att intervjua förskollärare och grundskollärare mot lägre åldrar i skolor söder om 

Stockholm. Jag tog kontakt med skolornas respektive rektor för att få tillåtelse såväl som tips 

om vilka pedagoger jag kunde tillfråga. Rektorerna var mycket tillmötesgående och gav mig 

namn på pedagoger de trodde skulle vara intresserade av att delta i undersökningen. Jag 

kontaktade dessa pedagoger och vi bestämde tid och plats. Urvalet bestod slutligen av fem 

kvinnliga pedagoger och en manlig pedagog. 

 

7.7 Genomförande 

Jag intervjuande sex pedagoger, en i taget under tre dagar i oktober 2013. Intervjutiden 

stäckte sig mellan 45 minuter och 1 timme. Innan varje intervju berättade jag för pedagogerna 

att deras namn inte kommer att förekomma i c-uppsatsen. Jag förklarade tanken bakom min 

intervju och varför jag valt att skriva om ämnet läslust. Genom att småprata lite innan själva 

intervjun skapade jag en trygg och positiv kontakt med pedagogerna som sedan fortgick under 

hela intervjun och fick dem att känna sig bekväma i situationen. Ingen av de sex pedagoger 

hade något emot att jag spelade in intervjun med mobiltelefon. Jag föredrog att spela in 

samtalet eftersom jag då kunde fokusera mer på pedagogerna och frågorna jag ställde istället 

för att fokusera på att anteckna.  

 

De sex informanter jag valt att intervjua är alla anonyma, därför att jag anser att 

informanternas namn inte är relevant för uppsatsen. Informanterna har fått en bokstav, som är 

från A till F. Informanterna är mellan 44-58 år, och alla arbetar i förskoleklass. 
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Informant A, grundskollärare mot yngre åldrar. 

Informant B, förskollärare. 

Informant C, förskollärare. 

Informant D, förskollärare. 

Informant E, förskollärare. 

Informant F, förskollärare. 

 

7.8 Bearbetning av material  

När jag var klar med intervjuerna lyssnade jag på alla inspelningar och transkriberade i detalj 

vad som sagts under intervjuerna. Detta gjorde jag för att få en bättre överblick på svaren på 

mina intervjufrågor. Jag skrev sedan ut allt material för att i lugn och ro sedan kunna läsa 

igenom svaren och reflektera kring dessa. Sedan gjorde jag en sammanfattning av 

transkriberingarna utefter vad som var relevant för min undersökning och som hade en tydlig 

koppling till mina frågeställningar, allt annat rensades bort. Efter denna rensning 

kategoriserade jag all information och sorterade in dem i grupper baserade på följande 

rubriker: läslust, skapande av läslust, barnens delaktighet, boksamtal, högläsning och 

läsmiljö. När det arbetet var klart hade jag en mängd information under varje 

frågeställningsrubrik som jag sedan i lugn och ro kunde analysera och utvärdera. Denna 

egeninsamlade fakta kunde jag sedan jämföra med den fakta jag läst mig till i den angivna 

litteraturen. Informanternas uttalanden är i texten återgivna ordagrant då de återges i form av 

blockcitat, men i löpande text så är däremot formuleringarna ibland anpassade utifrån mina 

tolkningar av vad de sagt. 

8. Resultat och analys 

8.1 Läslust 

Jag har genom min studie kommit fram till att pedagogerna på de tre skolor jag har intervjuat 

till stor del främjar läslusten på liknande sätt. Det som skiljer pedagogerna åt är vad de lägger 

fokus på. Anledningen till att likheterna är flera än olikheterna är att pedagogerna genom sin 

kunskapsnivå vet vad som är viktigt när det gäller att stimulera barnen till läslust, men även 

att pedagogerna arbetar inom samma geografiska område där bakgrunden är mångkulturell. 

Samtliga pedagoger har poängterat att för att främja och väcka barnens motivation och 

intresse för läsning, är det oerhört viktigt att pedagogerna själva är medvetna om vilket 
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enormt ansvar de har. Om barnen ännu inte utvecklat en lustfylld relation till läsningen så är 

det svårt för dem att komma dit utan stöd från vuxna. Häggström (2011) menar även hon att 

det ska vara lustfyllt och roligt att leka med språket. Det är nödvändigt att särskilt hjälpa och 

uppmuntra de barn som har det jobbigt och svårt, inget barn får känna sig misslyckat eller 

tappa självförtroendet menar hon (s.5). Pedagogerna kan med hjälp av lek, bokprat och 

högläsning få barnen både motiverade och intresserade av läsning vilket i sin tur skapar en 

positiv självkänsla hos barnen. 

 

Det framkommer även i min studie att alla informanter är överens om att läsning ska vara 

både roligt och lustfyllt. Fantasin, kreativiteten, barnens tankar och funderingar är ord som 

nästan alla pedagoger lyfter upp till ytan när de samtalar om böcker. Informanterna C och B 

menar också att en bra bok ska innehålla enkel text och mycket bilder. Textförmedlingen av 

sagan ansåg alla infor var av stor betydelse för barnens mottagande av innehållet.  De menar 

att man måste levandegöra berättelsen och kunna ändra sitt röstläge för att skapa spänning.  

 

Läslust innebär lusten och intresset av det som är nedskrivet, det handlar om fantasi och 

förmågan att kunna försvinna in i en annan värld menar samtliga pedagoger.  En positiv 

relation till böcker är bra enligt informant C som menar att barnen när som helst ska kunna gå 

fram till hyllan, hämta en bok och bara sjunka ner var som helt i rummet och drömma sig bort 

i fantasins värld en stund. Alla informanter är även eniga om att det i varje klassrum ska 

finnas ett stort utbud av barnlitteratur och att läslust innebär att eleverna tar eget ansvar för sitt 

läsande och självmant lånar böcker de är intresserade av. De anser även att det är oerhört 

viktigt att som pedagog finnas tillgänglig både som ledsagare i litteraturen och som läsande 

förebilder. Informant E tycker även att det är svårt att välja böcker när det gäller läslust på 

grund av att barnen ofta vill lyssna på olika sagor. Men att när de väl har hittat en bok som 

alla vill lyssna på så får man lättare alla barn delaktiga i lässtunden.  

 

Det är både för min egen del att välja en bok som är rolig att läsa som ger 

någonting och att få barnen att lyssna, när man ser i deras ögon att det är 

intresserade. Det är svårt att välja när det gäller läslust.  

    (Informant E) 

 

Informant E beskriver läslust med ordet lycka, hon menar då den lycka hen ser i barnens ögon 

när de beger sig in i fantasins värld. Även barn som inte kan läsa själva texten blir lyckliga av 
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att läsa bilderna och detta gör dem positiva till läsning redan på ett tidigt stadium menar hen. 

Samtliga pedagoger menar även att alla pedagoger har ett tydligt ansvar att ta reda på vad 

barnen själva är intresserade av när det gäller val av böcker. Informanterna A, D och F tycker 

att läslust är när barnen självmant tar initiativ till läsning, oberoende av andras uppmuntran. 

 

För mig, privat, är det väldigt mycket avkoppling att läsa och få försvinna in i en 

annan värld. Jag läser väldigt mycket själv, kriminalromaner tycker jag är 

spännande, att få hamna i en annan farlig värld som jag inte befinner mig i 

annars. 

    (Informant F) 

     

Det här med läslust handlar ju också om att man tar reda på vad barn är 

intresserade av. 

(InformantA) 

   

 

Samtliga pedagogerna var eniga om vikten av biblioteksbesök och hur viktigt själva 

mottagandet på biblioteket är för att barnen ska få en positiv upplevelse av besöket. De tycker 

också att det är av stor vikt att barnen får låna sina egna böcker, som de sedan får berätta om 

för sina kamrater och lärare.  

 

Där kan jag tycka att det har funnits stora brister tidigare. Man kan ju se vilka 

som har varit bibliotekarier, till exempel många medelålders kvinnor i övre 

medelåldern, vad vet de om killars intressen till exempel. Det gäller som 

bibliotekarie att vara med om det som händer och sker nu också, i barnens värld. 

Det tror jag är jätteviktigt. 

    (Informant A) 

      

Informant A tycker att de regelbundna boksamtalen med barnen skapar läslust eftersom 

diskussioner handlar om vad de har läst eller sett på bilderna. Dessa samtal gör att barnen får 

en chans att känna stolthet över att kunna dela med sig av det de uppfattat om berättelsen till 

de andra. 
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8.2 Skapande av läslust 

Alla informanter var överens om att läslust skapas tillsammans med barnen genom att som 

pedagog vara positiva när det gäller böcker. Om pedagogen är engagerad och entusiastisk i 

sin attityd till läsning smittar det av sig på barnen. Högläsning är en viktig ingrediens när det 

gäller själva skapandet av läslust, att läsa med inlevelse har även det stor betydelse. Men 

betydligt avgörande är även själva bokpratet efter att man läst en berättelse tillsammans. Här 

får barnen en chans att bearbeta sin förståelse av texten och spegla sin egen tolkning mot de 

andras.  

 

Vi arbetar tematiserat med undervisningen i stora sjok och åldersintegrerat. De 

utgår ifrån barnen vad barnen vill veta vad de kan i ett visst ämnesområde. 

Skönlitteratur har vi vävt in i varje nytt projekt, vi läser högt för dem och barnen 

läser för varandra och det är åldersintegrerat. De skapar egna berättelser 

tillsammans och det har gett mycket. 

    (Informant A) 

     

Informant A var den av pedagogerna som arbetar med teman i stråk, det vill säga att barnen 

jobbar i smågrupper i olika åldrar från F-3.  

 

Mellanstadiet har temaarbete och tanken är att vi på låg också ska ha det, vi har 

haft diskussioner om det. 

    (Informant C)  

      

Informant C berättar att de jobbar med teman, men inte tillsammans med andra stråk.  

 

Utöver boksamtal och högläsning så arbetar alla pedagoger med Bornholmsmodellen för att 

väcka läslust hos sina elever. Bornholmsmodellen innebär att man arbetar fonologiskt med 

medvetenheten om vad läsning handlar om och man använder sig av rim, ramsor och lek. 

Poängen är att det ska vara luststyrt. Metoden har visat sig var mycket framgångsrik när det 

gäller skapande av läslust. Via högläsningen menar Fast (2007) att barnen även lär sig att 

lyssna till kamrater och pedagoger i den vardagliga verksamheten. Barnen lär sig dessutom 

mycket av varandra genom leken, och på skolgården där barnen diskuterar och argumenterar 

kontinuerligt vilket är viktigt för läsandet och skrivandet och är en central del i barnens 

läsutveckling (s.171-172). Informant A pratar även om hur man med hjälp av 
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Bornholmsmodellen i god tid kan fånga upp de barn som senare kommer få problem med 

läsinlärningen. Vad hen syftar på, är de barn som inte lyckas knäcka läskoden eller har svårt 

att knäcka läskoden.  Hen säger att mer än hälften av barnen lär sig läsa innan de börjar i 

årskurs ett, med hjälp av Bornholmsmodellen. De leker mycket med språket på 

morgonsamlingen, till exempel med hjälp av rim och ramsor. De pratar och diskuterar olika 

saker som barnen finner intressanta vilket i sig banar vägen för ett rikare ordförråd hos 

barnen, samt gynnar barnens självförtroende. Informant A menar att alla barnen vill vara 

delaktiga i det lekande lärandet, barnen tänker inte på att det är inlärning, de bara leker. 

 

8.3 Barnens delaktighet 

Informant E använder sig av Flano-bilder som hon gjort om till magneter.  Litteraturen hen 

väljer är de är böcker som redan finns på skolan eller böcker som har lånats på biblioteket.  

Biblioteket är en viktig del i skapandet av läslust menade hen. Informant C tycker att alla 

skolor borde ha tillgång till ett mindre bibliotek på skolan.  Samtliga informanter var överens 

om att barnen måste få vara delaktiga och ha inflytande gällande valet av litteraturen. 

Informant B berättade att barnen får ta med sig barnlitteratur hemifrån om de vill, detta på 

grund av den stora bristen på barnlitteratur i klassen. Chambers (1995) skriver att om det finns 

för få böcker att tillgå är chansen större att barnen inte hittar något de vill läsa, än om det 

finns gott om böcker att välja (s.11). De böcker informant F har i klassrummet är endast från 

biblioteket. Samtliga pedagoger är eniga om att det måste finnas böcker som passar alla barn, 

allt från pekböcker till faktaböcker till skönlitterära barnböcker. 

  

 I samband med vårt biblioteksbesök som alla förskoleklasser får göra så har de 

bjudit in oss till en workshop […] och det innebär att det kommer mynna ut i en 

utställning. 

    (Informant B) 

 

Det handlar även om att väcka barnens intresse och hur jag gör det, jag måste 

veta vad de är intresserade av. Olika barn är olika svåra att fånga och motivera 

och det är viktigt att se vad det är intresserade av och presentera bra saker, bra 

litteratur som passar alla. 

    (Informant A) 
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Jag tycker inte barnen har så stort intresse faktiskt, det kan vara om jag läser en 

bok som de har hört på förskolan då kan barnen själva säga att – den där boken 

har jag hört på förskolan. Det har blivit att vi läser böcker som de känner igen, 

som Alfons Åberg med mera, bara för att det ska lyssna och kunna berätta 

efteråt vad sagan handlade om. 

    (Informant F)   

       

Informanterna B, D och F pratade även en del om hur viktigt det är att bjuda in föräldrarna till 

biblioteksbesök så att även föräldrarna kan få ledsagning av en bibliotekarie, som kan berätta 

och visa dem runt på biblioteket. De menar om de kan få föräldrarna intresserade av böcker så 

kan det smitta av sig på deras barn. Informanterna E och F är båda eniga om att barnen kan ta 

med sig böcker hemifrån som de sedan kan läsa högt för alla barn och på så sätt känner 

barnen sig stolta över att det är just deras bok de läser för stunden.   

  

8.4 Boksamtal 

Boksamtalen, tycker informant A och B, är viktiga. Att prata om böckerna ger barnen 

möjlighet att fråga om sådant de inte förstått likväl som om det var något de tyckte var bra 

eller dåligt i boken. Att lyssna och återberätta menar Molloy (1996) är en viktig aktivitet där 

barnen även tränar sig på att tala. Men hon säger att de kan vara svårt att få alla barn att lyssna 

aktivt på grund av att det krävs att alla barn är fokuserade (s.51). Amborn & Hansson (1998) 

menar att det är en konst att introducera böcker för barn, att den möda pedagoger lägger ner 

på bokprat får de tillbaka när barnens ögon tindrar och när de sedan självmant väljer en bok 

som pedagogen tidigare presenterat (s.32). Alla intervjuade informanter använder sig av en 

variation av bilderböcker, kapitelböcker och bilderböcker både under bokprats- 

högläsningstillfällena. 

 

Jag läser mycket för barnen och regelbundet, jag tänker på mitt sätt att läsa 

spelar en stor roll. Jag har min teaterbakgrund där textframställning har varit en 

stor del och den har jag väldigt stor nytta av idag, att jag kan levandegöra texten. 

    (Informant A)  

 

I och med sin teaterbakgrund är det lätt för informant A att levandegöra de olika karaktärerna 

i sin uppläsning. Hen lever sig in i böckerna och får med minsta lilla humörskiftning hos de 
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karaktärer han gestaltar, detta leder till att hen utan större ansträngning än så lyckas få med sig 

vartenda barn i barngruppen. Alla barn sitter därför hänfört och lyssnar när hen läser högt för 

dem. 

     

 

Säg något du tyckte om i texten? Säg något du inte tyckte om i texten? 

    (Informant A) 

 

Informant A säger även att boksamtalen är något hen fokuserar mycket på. Hen pratar 

tillsammans med barnen om vad de har läst och försöker hela tiden använda sig av öppna 

frågeställningar, det vill säga undvika ja- och nej-frågor. Hen menar också att det är viktigt att 

inte som pedagog ta över diskussionen själv utan att låta barnens åsikter och tankar komma 

fram. Utifrån de öppna frågorna går de sedan vidare till något mer specifika frågeställningar, 

som till exempel vad de tycker om en specifik händelse i berättelsen eller en specifik karaktär.  

 

Informant E säger att hen tycker att biblioteket spelar en framträdande roll i skapandet av 

läslust, att det är viktigt med tillgången till ett stort urval av barnlitteratur. Hen berättar sedan 

att barnen blir mer fokuserade när hen använder sig av bilder än vad de blir när hen har en bok 

i händerna. Hen brukar ofta lära sig sagan utantill och sedan själv återberätta den samtidigt 

som hen visar upp bilder, istället för att läsa direkt ur boken. Informant F tycker att det är bra 

att använda sig av bilderböcker, hen menar att de barn som har kommit längre i sin 

läsutveckling kan man använda sig av genom att låta de få läsa enklare ord. Genom att lyfta 

de barnen som kan läsa litegrann så smittar det viljan att lära sig läsa av sig på övriga. Hen 

beskriver det som en dominoeffekt.  

  

Genom att använda mycket ord, bilder och skriva på tavlan och låta barnen rita 

efter en saga och vi skriver dit orden vad det har ritat.  

    (Informant C) 

 

Vi låter barnen tillverka en egen saga och skapa en egen figur och att de själva 

får berätta om sen för de andra. 

    (Informant D) 
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Vi låter barnen rita egna bilder som vi hänger upp på väggen och varje barn får 

berätta vad det har ritat. Det är även träning att våga berätta för de andra i 

klassen.  

    (Informant B) 

 

Vi har drama också, även det väcker läslusten. 

    (Informant D) 

 

8.5 Högläsning     

Alla informanter var eniga om att daglig högläsning är ett måste för att skapa läslust, de 

menar att om barnen inte får högläsning varje dag i skolan så är det många barn som inte får 

det alls. Många barn har inte föräldrar som läser för dem hemma säger de. Rydja (2006) 

skriver att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sina barns språkutveckling (s.4). Det är 

väsentligt att föräldrar får den kunskap de behöver och att de blir mer medvetna om hur 

viktigt det är med tidig språkstimulans. Önskedrömmen, menar Rydja (2006), vore att den 

språkliga medvetenheten går som en röd tråd från föräldrar till förskola vidare till skolan (s.4). 

 

Vilket stöd ger vi i skolan föräldrarna? Vi måste presentera på ett sätt hur de kan 

arbeta med att träna hemma med det också. Hur viktigt det är med föräldrar som 

läser högt för sina barn och hur mycket det verkligen ger. 

    (Informant A) 

 

Informant A framhäver att samarbetet mellan hem och skola kan vara det som är avgörande 

när det gäller barnens språkutveckling och läsförmåga. Många barn kommer inte från familjer 

med läsande traditioner och där föräldrarna ibland jobbar flera jobb för att klara vardagen och 

att de därför omedvetet kanske prioriterar bort högläsning och andra skolrelaterade uppgifter 

hemma.    

8.6 Läsmiljö 
Informant A påpekar även att det är svårt att få till en bra läsmiljö i ett vanligt traditionellt 

klassrum på grund av att de inte har plats för en stor matta eller en ”myshörna” därför att 

bänkarna tar så stor plats. Det gör att barnen får sitta vid sina bänkplatser när informanten 

läser för dem. Chambers (1995) skriver att det blir lättare att skapa läslust om det finns 
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speciella läsrum eller läshörnor (s.37). Björk & Liberg (1996) menar att en del barn skapar sin 

egen läsmiljö genom att sätta sig under sin bänk och på så vis få en avskild plats (s.18). 

 

Det måste finnas ro i klassen och den skapar jag tillsammans med barnen som 

en överenskommelse. Sen tycker jag att de kan få sitta på golvet. De får till och 

med ligga ner när vi läser. För mig är en god läsmiljö om det finns lugna vrår 

som barnen kan sitta och läsa i, då behöver inte alla sitta på samma ställe när de 

läser. I möjligaste mån ska det finnas valmöjligheter det tycker jag är en bra 

läsmiljö. 

    (Informant A) 

 

  

Alla pedagoger utom informant A använder sig av en stor rund matta som är placerad mitt på 

golvet i klassrummen och där sitter barnen i ring. Informant B poängterar att det är viktigt att 

ha barnen nära sig och då är mattan bra. I informant A klassrum finns dock inte utrymme nog 

till en matta eller en läshörna vilket hen saknar, däremot har hen tillgång till ett grupprum som 

ligger i anslutning till hans klassrum. Rummet i sig är däremot inte särskilt mysigt. 

 

Vi har alla en rund matta i våra klassrum, det spelar ingen roll om man går i 

ettan, tvåan eller trean så har man en rund matta i klassrummet. 

    (Informant D) 

  

Vi spenderar ganska mycket runt den runda mattan det är viktigt ha barnen nära 

sig när man läser för dem. 

    (Informant B)  

 

Det ska alltid finnas böcker framme i klassrummet så klart. Barnen ska kunna gå 

och ta en bok när de är färdiga med det som ska göras, ibland sätter sig barnen 

tillsammans och bläddrar, det är en bra läsmiljö. 

    (Informant C) 

      

Informant C och B tycker att barnen kan ligga ner under lässtunden, de dämpar belysningen 

för att skapa stämning och under vinterhalvåret när det är som mörkast ute tänder de ljus. 

Informanterna E och F önskar att de kunde samla barnen i en soffa med lite kuddar i.  
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Ett mindre rum där det inte finns något annat som stör, där det bara fanns en stor 

soffa och böcker och inte en massa saker som tar fokus från barnen det vore en 

bra läsmiljö. 

    (Informant E)  

 

Det blir bara att de ramlar omkull och lägger sig ner på golvet, det blir en 

lugnare stund faktiskt. Sen kan man ju önska att man kunde sätta sig ner med två 

barn och en bok. Men! Det finns ingen möjlighet till det och det är lite synd. 

    (Informant F) 
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9. Diskussion  
Avsnittet omfattar diskussion och slutsats uppdelat i olika underrubriker. Resultatdiskussion, 

Metod till läsutveckling, Högläsning och boksamtal, Läsmiljö och Läsande förebilder.  

9.1 Resultatdiskussion 

Syfte med den här studien var att ta reda på vad pedagoger i förskoleklass har för syn på 

ämnet läslust samt på hur de i praktiken arbetar med att väcka läslust hos sina elever. 

Dessutom ville jag veta vad de intervjuade själva anser vara en god läsmiljö och hur de jobbar 

för att uppnå både läslust och en god läsmiljö för eleverna på sin arbetsplats. Jag kunde tydligt 

se att samtliga informanter arbetade efter Bornholmsmodellen för att föra barnen från 

läsningen vidare in i skriftspråket. Jag ville även få tips och idéer på hur jag i mitt fortsatta 

yrkesliv som förskollärare ska kunna motivera och främja till läslust för barnen i min 

förskoleklass. 

 

Björklund (2008) skriver i sin studie att för att kunna bli en samhällsmedborgare och sedan 

kunna fungera i samhället är det viktigt att barnen tidigt får de redskap som behövs för detta. 

Hon menar att hela samhället är uppbyggt på att människor ska kunna ta del av och förstå 

informationen som nästan uteslutande är uppbyggd på textmässig grund. Det är en 

demokratisk rättighet att få lära sig läsa och skriva vilket står i Konventionen om barns 

rättigheter (s.24). Med bakgrund till detta spelar det stor roll hur pedagoger introducerar det 

skrivna ordet för små barn. Lyckas man som pedagog skapa läslust hos barn redan i tidig 

ålder så kommer barnen så småningom in i en bokslukarfas där de själva väljer att fortsätta 

läsa utan stöd. Detta leder i sin tur fram till att barnens läs- och skrivförmåga utvecklas på ett 

sätt som den inte gjort utan litteraturen. När de sedan träder in i vuxenlivet så har de genom 

läsningen utvecklat två av de allra viktigaste färdigheterna man behöver för att klara sig i ett 

modernt samhälle, nämligen förmågan att läsa och skriva.  

 

9.2 Metod för läsutveckling 

Informanterna i studien använder sig övergripande av en specifik metod för att skapa och 

arbeta med läsning och läslust, nämligen Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen bygger 

på, som tidigare beskrivet, att genom lek lär sig. Men eftersom alla barn är olika så lär de sig 

givetvis att läsa och skriva sig på lite olika sätt och med tanke på det skulle det vara bra att 

presentera en variation läs- och skrivinlärningsmetoder. Myrberg (2003) menar att en skicklig 

pedagog behärskar och använder många olika metoder, arbetsmaterial och arbetssätt (s.39). 
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Pedagogen bör välja det arbetssätt som passar för den specifika gruppen eller för det enskilda 

barnet.  

9.3 Högläsning och boksamtal 

Högläsning och boksamtal är av stor vikt menar informanterna i studien. De var alla överens 

om att de i sin roll som pedagog har ett stort ansvar både för barnens framtida relation till 

läsande och genom att vara läsande förebilder. Detta togs på stort allvar och att informanterna 

levde upp till sin egen vision om skapandet av läslust och dess roll i läs- och 

skrivutvecklingen hos sina elever. Informanterna lyckades enligt dem skapa en god atmosfär 

av mystik och intresse kring lässtunden i och med deras talanger för uppläsningskonsten.  

 

Genom att levandegöra själva berättandet med hjälp av bilder och uppläsningskonster fångas 

elevernas intresse för själva berättelserna och de får träning i att skapa bilder i huvudet, något 

som man har nytta av när man börjar läsa självmant, detta är därför ett viktigt steg i 

utvecklingen. Informanterna utesluter däremot ibland helt själva boken från framställningarna 

av en berättelse och mister således sin ytterst viktiga funktion som läsande förebild. För att 

vara en lyckad läsande förebild krävs det nämligen, att man inte bara berättar en historia utan 

att man även synliggör själva boken, så att barnen lär sig att magin kommer just därifrån.  

 

I resultatet framgår det att sagostunden ska vara en slags vilostund mer än ett tillfälle att lära 

sig något. Läsning i samband med lugn och ro, som en slags lugn stund mitt på dagen, kan 

absolut fylla sin funktion och skapa en positiv effekt till läsning hos barnen. Informanterna 

poängterar hur viktig det är med boksamtal efter sagoläsning och att det sker på ett 

pedagogiskt sätt vilket är bra ur litteracitetsynpunkt. Genom att låta barnen delta i 

gemensamma litteracitetsaktiviteter som högläsning och bokprat medför att barnen utvecklar 

nya kunskaper om de symboler och teckensystem som finns i olika texter (Björklund 2008, 

s.24). Även Myrberg (2003) menar att det inte bara räcker med högläsning utan att även 

bearbetning av texten tillsammans med barnen är en viktig aspekt (s.40). Det visades sig att 

informanterna hade en särskild metod som de använde sig av i sina samtal. Utan att de själva 

var medvetna om det så följde deras sätt att ”bokprata” med barnen den metod som Chambers 

(1994) menar är att föredra, nämligen den att man ställer öppna frågor och undviker frågor 

som leder till ja- och nej-svar från eleverna. Chambers (1994) skriver att man genom att ställa 

rätt frågor och följdfrågor lockar fram mer reflektioner från barnen än vad man annars skulle 

lyckas med. Denna typ av bokprat är även gynnsam för barnens självkänsla (s.23). 
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Det är viktigt att introducera böckerna på rätt sätt och det finns en mängd olika ingångar och 

kopplingar man kan välja mellan, till exempel kan man ta fasta på de kulturer barnen kommer 

från och välja litteratur utifrån det. Fast (2007) säger att barn utövar en rad textorienterade 

aktiviteter redan tidigt i livet i samband med familjens kultur, modersmål och religion (s.16). 

Lundberg (2011) talar om högläsningens positiva följder om hur barnen upptäcker språkets 

symboliska kraft, vilket i sin tur leder till att barnen försvinner in i världar av äventyr och 

möjligheter. Lundberg (2011) menar även att barnen utvecklar sina föreställningar om hur 

berättelser är uppbyggda vilket skapar mönster som i sin tur leder till att barnen kan känna 

igen i nya berättelser. En viktig del som Lundeberg (2011) även tar upp i artikeln är att barn 

som får möjlighet till högläsning kommer att utveckla ett långsiktigt och varaktigt intresse för 

läsning.  

 

9.4 Läsmiljö 

I studien framkommer det att det ibland är svårt att få till en bra läsmiljö i ett vanligt 

traditionellt klassrum på grund av att de inte har plats för en stor matta eller en ”myshörna” 

därför att bänkarna tar så stor plats. Det gör att barnen får sitta vid sina bänkplatser när 

högläsning sker. Chambers (1995) skriver att det blir lättare att skapa läslust om det finns 

speciella läsrum eller läshörnor (s.37). Björk & Liberg (1996) menar att en del barn skapar sin 

egen läsmiljö genom att sätta sig under sin bänk och på så vis få en avskild plats (s.18). 

Informant A påpekar även att det är svårt att få till en bra läsmiljö i ett vanligt traditionellt 

klassrum på grund av att de inte har plats för en stor matta eller en ”myshörna” därför att 

bänkarna tar så stor plats. Det gör att barnen får sitta vid sina bänkplatser när pedagogen läser 

för dem. Chambers (1995) skriver att det blir lättare att skapa läslust om det finns speciella 

läsrum eller läshörnor (s.37).  

 

I de informanters klassrum där det finns mer utrymme så använder alla sig av en stor rund 

matta som är placerad mitt på golvet där barnen kan sitta i ring. De upplever alla detta som 

någonting positivt eftersom det blir lättare att få till lugn och läsro när de samlas på mattan 

istället för att vara utspridda överallt i rummet.  
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9.5 Läsande förebilder 

Björklund (2008) skriver i sin avhandling att litteracitet har en social bas och börjar när barn 

kommer i konkreta händelser (litteracitethändelser) som sker i vardagen och där text i någon 

form finns med (s.24). Fast (2007) skriver även hon att litteracitet är kopplat till olika 

områden i barnens liv som till exempel hemmet, arbetsplatsen och kyrkan. Fast (2007) menar 

även att hemmet uppmuntrar och värdesätter en annan typ av litteracitet än vad skolan gör 

(s.36-37). Informanterna i studien menar att föräldrarna har en viktig roll i barnens läslust och 

att samarbetet mellan skola och hem måste bli tydligare. Man finner det oerhört viktigt att 

pedagoger berättar för föräldrarna om högläsningens betydelse för barnens fortsatta läs- och 

skriftspråksutveckling.  

 

Det är viktigt att ge rätt stöd åt föräldrarna. Informanterna menar att pedagoger måste 

presentera högläsning på ett sådant sätt att barnen tillsammans med sina föräldrar kan läsa 

hemma också. De understryker hur viktigt det är med föräldrar som läser högt för sina barn 

och hur mycket det verkligen ger när det gäller elevernas utveckling av läs- och skrivförmåga, 

såväl som läslust. Myrberg (2003) menar att det är viktigt att pedagoger uppmuntrar föräldrar 

att läsa för sina barn och att det i sin tur leder till att barnen möter och lär sig nya ord (s.40). 

Att se någon av föräldrarna eller en annan närstående vuxen djupt försjunken i en bok väcker 

en nyfikenhet hos barnen som gör att de bli ivrigare i sina försök att förstå vad det är som är 

så spännande med böcker. Viktigt att ha i åtanke är även att det kan finnas flera olika faktorer 

som spelar in på varför barn ofta saknar läsande förebilder i hemmet som exempelvis 

analfabetism, låg utbildning, ointresse, med mera.  

 

Fast (2007) skriver att hemmet uppmuntrar och värdesätter en annan typ av litteracitet än vad 

skolan gör. Det kan även vara så att kulturen i hemmet är att berätta istället för att läsa (s.37). 

Norberg (2003) poängterar dock att tidsbrist, många barn per familj, och en ökning 

uppbokade på aktiviteter gör att många barn i dag läser markant mindre än vad man gjorde 

förr (s.61). Ytterligare en förklaring till detta kan, enligt mig, vara att barn i dag, i större 

utsträckning än tidigare även saknar läsande förebilder, och att barns föräldrar inte engagerar 

sig i barnens läsning i lika stor utsträckning som tidigare generationer. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför Sveriges resultat i Pisa-undersökningen har minskat så markant 

de senaste tio åren. Med andra ord får barnen numer klara sig själva i sin väg till läslust, och 

tyvärr faller flertalet ifrån boken innan de ens kommit i närheten av att själva utvecklas till 

läsande individer och förebilder för kommande generationer. Jag måste sorgligt nog hålla med 
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Norberg (2003) om att boken har fått allt lägre status i dagens samhälle på grund av det finns 

så många andra, mer lättillgängliga medier, att ta till istället, såsom film, tv och datorer (s.61).  

 

10. Slutsats 

10.1 Läslust 

I studien framkommer det att informanterna utifrån sina egna intervjusvar, liknar varandra i 

sitt sätt att arbeta för att skapa motivation och läslust. De anser allihop att de i allra högsta 

grad både har en tydlig planering för hur detta skall genomföras i den praktiska verksamheten 

och att de sedan arbetar utifrån den planeringen. De ser generellt på läsning läslust utifrån två 

olika perspektiv. För det första som en metod för vila och mysig samvaro, läsning som 

påminner om den typ av kvällsläsning som ofta sker i läsande familjer. Här är inte syftet 

någonting annat än att skapa en mysig berättarstund (sagostund) och i förlängningen en 

positiv inställning till böcker. Böckerna kopplas ihop med positiva känslor och ren 

underhållning. För det andra så sker läsningen som en gemensam, mer aktiv syssla, där 

barnen sitter i ring, lyssnar och sedan själva återberättar, diskuterar och reflekterar kring 

teman i de olika berättelserna. Detta menar informanterna skapar en annan sorts lästräning 

och gynnar också själva läslusten. 

10.2 Metoder 

De två mest framträdande metoderna som informanterna i denna studie använde sig av var 

Bornholmsmodellen och Chambers teori om boksamtal. Bornholmsmodellen använde de sig 

medvetet av, det vill säga de läste om metoden, planerade utifrån den modellen och 

genomförde sedan den i praktiken, ofta med gott resultat. Chambers teori däremot använde de 

men på ett mer omedvetet sätt. Ingen av informanterna hade medvetet utformat sin 

pedagogiska planering med Chambers teori om boksamtal i åtanke. Däremot stämde sättet de 

genomförde sin högläsning och efterföljande samtal med eleverna mycket bra in på den teori 

som Chamber förespråkar för att nå en djupare förståelse för berättelsen, och i förlängningen 

mer läslust.  

 

Informanterna anser även att det är av stor vikt att skolan har de resurser som krävs för att 

man som pedagog skall kunna arbeta aktivt med lästräning och läslust. Med resurser menar de 

främst tillgång till bra och varierad skönlitteratur som är anpassad till åldersgruppen. De 

nämnde att det bör finnas fyllda bokhyllor i varje klassrum så att det på så vis blir enkelt att 
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bara hämta en bok då man får en stund över. Barnen kan då även själva på ett enkelt sätt välja 

de böcker de vill läsa eller få lästa för sig. Informanterna nämner att de lägger stort fokus på 

tillgång till böcker och högläsning. En viktig del anses följaktligen som komplement även 

vara ett gediget samarbete med bibliotek och kunnig bibliotekspersonal som kan vägleda och 

stötta pedagogerna i att välja lämplig litteratur. Informanterna talade även mycket om vikten 

av få till ett positivt samarbete med barnens föräldrar och att uppmuntra till ytterligare 

läsning.  

 

10.3 Läsmiljö 

Miljön är viktig för att uppnå goda resultat enligt informanterna. Däremot uttrycker flera av 

dem att det är svårt att få till en lämplig miljö i ett traditionellt klassrum eftersom utrymmet 

helt enkelt är för litet Att som pedagog aktivt och målmedvetet motiverar och uppmuntrar 

barnen till att ta egna initiativ till lärande och läsande. Att ha kunskap om hur vi ska motivera 

och uppmuntra barnen är något som varje pedagog måste lära sig och ta in i sin repertoar av 

olika metoder. Men även om informanterna har kunskapen kan det vara en utmaning att få till 

goda lärandemiljöer. Som Lindö (2005) poängterar så är det viktigt att skapa en miljö kring 

läsningen som förstärker den positiva upplevelsen av lässtunden och detta verkar 

informanterna i denna studie även sträva efter i sitt dagliga arbete, i den mån det är möjligt. 

Resultatet av studien hade förmodligen sett annorlunda ut om jag inkluderat intervjuer med 

förskollärare som arbetar utifrån en annan metod än Bornholmsmodellen. Jag hade då inte 

bara kunnat jämföra hur olika förskollärare och grundskollärare arbetar med att motivera och 

väcka barnens läslust, men också hur de olika metoderna stod sig gentemot varandra.  

 

10.4 Reflektion 

Man kan med stor tydlighet dra slutsatsen att både högläsning i mys-syfte och boksamtals-

syfte gynnar både läs- och skrivförmågan och skapandet av läslust hos barnen. Gemensamt 

både för de teoretiska och de undersökande delarna av denna studie är att samtliga författare 

såväl som informanterna anser att läslust är en viktig del av pedagogens uppdrag i förskolan 

och skolan. Även föräldrar fyller en viktig funktion när det handlar om att locka barnen till 

läsning. Det som skiljer sig lite åt är metoderna olika personer använder och anser vara de 

mest gynnande för läslusten. Man utifrån det jag presenterat i denna studie tydligt se att alla är 

överens om att det är viktigt med läslust, men man fokuserar på läsning från två olika synsätt. 

Å ena sidan ser man på läsningen som någonting mysigt och underhållande, dvs läs-mys-
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stunder. Å andra sidan talar man om reflekterande läsning som en väg till en djupare 

förståelse av temat, dvs. bokprat. Jag anser att det ena inte behöver utesluta det andra, att båda 

metoderna fyller en varsin viktig funktion som båda i förlängningen väcker läslusten hos 

individen. Mysläsningen tränar läsaren (eller barnet som får en berättelse läst för sig) i att 

skapa bilder för sin inre syn och som underlättar all framtida läsförståelse av skönlitteratur. 

Detta bildskapande gör även att läsningen får en underhållande funktion. Den reflekterande 

läsningen tar det hela ytterligare ett steg då man lär barnen att återberätta och jämföra 

varandras förståelse av texten. Man tränar på så vis både deras förmåga att reflektera och 

deras förmåga att tänka kritiskt, då alla inte kommer att ha uppfattat allting på samma vis. 

 

Om man lyckas väcka läslust redan i en tidig ålder så har man lagt grunden för ett livslångt 

läsande, och i förlängningen, lärandet hos dessa barn. Jag kan inte tänka mig en större gåva att 

ge ett barn. 
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13. Bilaga  

13.1 Intervjufrågor 

 

 Vad har du för utbildning?    

 Vad innebär läslust för dig?   

 Vilka metoder använder du dig av som pedagog för att väcka läslust?   

 På vilket sätt arbetar ni i er skola med att aktivt öka läslusten hos barnen? Hur ser den 

planeringen ut i så fall?  

 Hur tar ni vara på barnens eget intresse när det gäller läslust? 

 Arbetar ni med något tema angående läslust? Vad i så fall? 

 Vad har barnen för intresse när det gäller barnlitteratur? 

 Är läsmiljön viktig för dig? På vilket sätt? 

 Arbetar du/ni för läsmiljön på den här skolan?  

 Hur ser en bra läsmiljö ut enligt dig? 

 Många barn är mer för leken än att sitta stilla med en bok eller att lyssna på 

barnlitteratur. Ska de inte få vara olika, för olika individer? I så fall varför? 

 Arbetar man på ett annorlunda sätt med dessa barn?  

 Behöver alla barn ha läslust och i så fall varför? 

 

 


