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Abstract 

 
The aim of the study was to investigate why some primary school children without any apparent 

reading difficulties have lost their interest in reading. Three children from the 5th and three from the 

8th grade were interviewed about their reading habits in school and at home and the results were 

analyzed in relation to the factors affecting interest in reading identified by reading research and in 

relation to the interviews done with their teachers. The results showed that the younger children saw 

themselves as good readers, expressed interest in reading and had increased their reading whereas 

the older children were much less positive about their reading. The factors that affect children's 

interest in reading found by the research, such as adult support and reading aloud, help and advice in 

finding interesting books to read and talks about the contents in the books before and after reading 

were among the factors identified by both younger and older children as important to their reading 

motivation.  
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1 Inledning 

 

När barnen börjar skolan som 6-7 åringar är de flesta nyfikna på alfabetet och läsning. 

De har i förskolan fått möjlighet att titta i bilderböcker, de har fått sagor och berättelser 

upplästa och de har fått bada i språket och i skriften. Dessa barn går oftast med glädje 

till skolan och nyfikenheten är vanligtvis stor på att lära. Flertalet barn kan redan många 

bokstäver när de kommer till skolan och de kan känna igen vissa ord. Några barn har 

lärt sig läsa på egen hand eller genom andra i deras närhet. Många vet också att man 

läser från vänster till höger och uppifrån och ner. De flesta barnen är nyfikna på att själv 

lära sig avkoda bokstäverna för att lära sig läsa på egen hand och de som redan kan lite 

vill gärna lära sig mer.  

 

Många elever går obehindrat igenom läsinlärningen och blir läsare som läser olika 

mycket. Vissa läser mycket och gärna medan andra läser mindre och sällan. Dessa 

skillnader i hur mycket de läser består även när eleverna blir äldre. På mellanstadiet kan 

man se elever som är starka i sin läsning och har stor glädje av den, men man kan också 

se elever som inte alls upplever läsningen lustfull. Det finns också elever som oavsett 

läsförmåga läser bara när skolan eller omgivningen kräver det. Dessa elever verkar inte 

ha något läsintresse, de läser inte alls eller mycket lite utanför skolan. Många barn 

kommer inte vidare i sin läsutveckling utan de fortsätter kämpa med avkodning och 

bristande läsflyt vilket gör att läsförståelsen påverkas på ett negativt sätt. Som lärare är 

det viktigt att se alla elever och följa deras kunskapskutveckling så att ingen stannar upp 

i avkodningsfasen (Lundberg & Herrlin, 2005). Taube (1997) menar att de lässvaga 

barnen behöver enklare texter där texterna har ett vardagsnära språk som barnen känner 

sig hemma i. När barnet känner igen sig i texten blir texten lättare att förstå och det 

stärker barnets självbild. Om ett lässvagt barn läser en för svår text kan det hända att 

barnet inte förstår delar av innehållet eller sammanhanget. Då finns det en risk för att 

barnets självbild försämras. Om detta sker vid upprepade tillfällen kan det leda till att 

barnets naturliga nyfikenhet och vilja att läsa böcker påverkas negativt. 

 

Oftast är de barn som snabbt går framåt i läsinlärningen de som läser mest, medan de 

barn som är långsammare och svagare i sin läsutveckling läser minst (Carlström, 2010). 

Om lässvagheten beror på lindriga och oidentifierade lässvårigheter som hindrar eleven 

från att finna glädje i att läsa eller om det handlar om ointresse är en fråga som måste 

redas ut för att rätta åtgärder kan sättas in. Läsning är en färdighet som måste övas in 

och övning ger färdighet. Om man inte läser blir man inte heller en bra läsare trots att 

man inte har några specifika lässvårigheter. Om man inte förstår det man läser skapas 

det inte någon läsmotivation. Carlström (2010) menar att läsförståelse och läslust hör 

ihop. 

 

Skolverket (2013) rapporterar om PISA-undersökningen 2012 (Programme for 

International Student Assessment) som visade att de svenska grundskoleelevernas 
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läsförståelse har försämrats. Undersökningen 2012 visade ett sämre resultat jämfört med 

2009. Det är viktigt att skaffa kunskaper om orsaken till det dåliga resultatet, och om 

hur skolan kan hjälpa och motivera elever till att läsa. Bristande läsning kan ge stora 

konsekvenser för resterande skoltid där bra läsförmåga krävs för att klara skolans 

teoretiska ämnen och kunskapskrav. Det är därför viktigt att uppmärksamma de elever 

som visar tecken på bristande avkodningsförmåga men också de elever som inte tycker 

om att läsa. Dessa elever behöver stöd och stimulans som kan motivera dem att läsa så 

att deras läsutveckling blir så bra som möjligt.   
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens övergripande syfte är att kartlägga faktorer som ligger bakom mellan- och 

högstadieelevers minskade lust att läsa genom att undersöka några berörda elevers 

läsupplevelser. Elevernas syn på sin egen läsning undersöks även i relation till de 

stödåtgärder som skolan har erbjudit. Studiens forskningsfrågor är följande: 

 

 Vad det är som gör att elever kan tappa sin läslust?  

 Vilka faktorer påverkar läslusten?  

Vilket stöd för sin läsning och läslust upplever eleverna att de får och har 

fått?  

 Hur stödjer berörda pedagoger lässvaga elever? 

 

Studiens mål är att få fram kunskaper om de faktorer som ligger bakom varför ett antal 

elever inte har någon läslust och om vilka åtgärder som skulle kunna stimulera deras 

läslust och att motivera dem till att läsa mera.   
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3 Bakgrund 

3.1 Skolans mål för läskunnighet 

 

Skolans undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011). Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god lärmiljö för 

utveckling och lärande. 

 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärarande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skolverket, 2014) 

 

I skolans uppdrag står det även att rika möjligheter ska ges till att samtala, läsa och 

skriva så att varje elev får utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till 

sin språkliga förmåga. Eleverna ska i mötet med olika texter ges förutsättningar för att 

utveckla sitt språk, sin egen identitet och sin förståelse för omvärlden. Det ska finnas ett 

aktivt samspel mellan skolans personal, elever, hem och det omgivande samhället. 

Skolan ska ge eleverna lässtrategier för att de kan förstå, tolka och analysera olika texter 

samt att eleverna ska få utveckla sina kunskaper om skönlitteratur och om olika former 

av sakprosa (Skolverket, 2011).  

 

PISA 2012 visade att de svenska grundskoleeleverna ytterligare har försämrat sina 

kunskaper i läsförståelse i jämförelse med PISA 2009. Undersökningen visade att 

läskunnigheten har minskat och att det har en negativ effekt på elevers prestationer i 

skolämnen som kräver goda kunskaper i läsning. Även andra undersökningar visar 

samma nedslående resultat. Skolverket (2013) skriver att det krävs studier och forskning 

för att finna orsaken till försämringen.  

 

En undersökning som gjordes för tredje gången i Sverige är PIRLS 2011 (Progress in 

International Reading Literacy Study) som är en internationell undersökning som ger 

information om läsförmåga hos fjärdeklassare. Sverige har deltagit i undersökningen år 

2001, 2006 och år 2011. Eftersom det är tredje gången som Sverige deltar kan resultaten 

jämföras. Resultaten från år 2011 visar i likhet med PISA att det har skett en tydlig 

tillbakagång i läsprovsresultaten mellan åren 2006 och 2011. Intresset för läsning har 

sjunkit och det är färre elever som presterar på hög och avancerad nivå och fler som 

presterar på den medelgoda nivån. Den största försämringen handlar om läsning av 

sakprosatexter. I Sverige är det vanligare att eleverna får läsa skönlitterära texter mer än 

faktatexter i skolan, vilket till en del kan förklara det dåliga resultatet eftersom 

faktatexterna kräver ett större ordförråd än skönlitterära texter (Skolverket, 2012). 

Undersökningarna visar ett tydligt mönster inom läsförståelsen. Pojkarna försämras mer 

än flickorna och den största försämringen sker hos de lågpresterande eleverna medan de 

högpresterande eleverna har försämrats mindre.  
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PIRLS 2011 visade på en stor skillnad i arbetet med lässtrategier i deltagande länder. De 

svenska skolorna arbetar i mycket mindre grad med lässtrategier jämfört med andra 

länder (Skolverket, 2012). Skolverket anser att eleverna behöver utveckla sin 

läsförståelse och detta kan ske genom att eleverna får öva på olika lässtrategier i sin 

läsning. Lärare behöver utbildas i att undervisa i lässtrategier för att kunna stödja 

elevers läsning av olika typer av texter. Textanpassade strategier och hjälp med val av 

litteratur främjar elevens läsintresse, menar Skolverket (2012). Skolverket betonar även 

skolbibliotekens betydelse i främjandet av elevers läsintresse. Elever ska få hjälp i valet 

av lämplig litteratur av engagerade bibliotekarier (Skolverket, 2012).  

 

Det har under se senaste åren fattats flera beslut om förändringar i grundskolan som har 

som syfte att vända den negativa utvecklingen som syns i studierna. Man har skrivit nya 

kursplaner, skapat ett nytt betygssystem och lärarutbildningen har reformerats. En 

satsning som Skolverket genomför för närvarande är Läslyftet där staten och 

kommunerna tillsammans ska skapa förutsättningar för en fortbildning i språk-, läs- och 

skrivdidaktik för lärare. Syftet med satsningen är att öka elevernas läsförståelse och 

skrivförmåga genom att förbättra och utveckla kvaliteten i undervisningen.  

 

3.2  Att skapa läsintresse 

 

Många forskare (Chambers, 2011; Fox, 2003; Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 

2005; Westlund, 2009) anser att tidig högläsning skapar grunden för ett blivande 

läsintresse. Lundberg (2009) menar att lusten att läsa finns hos barn redan innan de kan 

läsa själva. Barn har ett naturligt intresse för läsning och de förstår att läsning är viktigt. 

Högläsningen behövs även i skolan menar Chambers (2011) och den ska fortsätta under 

hela skoltiden, även efter att barn har lärt sig läsa på egen hand.  Högläsning ska göras 

till en rutin (Fox, 2003; Westlund, 2009). Läraren ska läsa högt en stund varje dag för 

eleverna oavsett ålder. Det är också viktigt att man läser med inlevelse. Detta gör att 

barnen blir intresserade och kommer ihåg det lästa. Det spelar inte någon roll om de 

lästa texterna är för stora eller små barn menar Fox (2003). Nästan alla barn tycker om 

högläsning. När barn själva ska läsa tar de med sig den positiva känslan som de fått 

tidigare när de lyssnat på upplästa texter (Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Högläsning är inte bara viktigt för att skapa ett blivande läsintresse hos barn. Lundberg 

(2010) menar att barn utvecklar sitt ordförråd och sin ordförståelse i ett effektivt 

samspel under högläsningen. Det är viktigt att man även diskuterar de texter som läraren 

läser högt (Aukrust, 2008). Samtal kring det lästa leder till bättre läsförståelse. Den 

vuxna läsaren kan förklara svåra ord och skapa en kontext för deras användning. Det är 

viktigt att vara uppmärksam på barns behov av förklaringar och anknytningar till egna 

erfarenheter (Lundberg, 2010). Högläsning stimulerar nämligen inte bara barns fantasi 

och förmåga att lyssna utan får även barn att fundera och reflektera kring det lästa. Barn 

får också på ett avslappnat sätt läserfarenheter om texter som de inte skulle klara av att 
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läsa själva (Carlström, 2010) och detta förbereder barn för olika textstrukturer och de 

kan utveckla sitt ordförråd som är viktig för deras läs- och skrivutveckling (Fox, 2003). 

 

De flesta barnen, som uppskattar högläsning och vill prata om det lästa, vill gå vidare 

till att läsa själva. För att kunna bygga på det intresse som högläsningen har väckt 

behöver barnen hitta texter som utvecklar intresset till lust att läsa. Det viktigaste i 

läsutvecklingen är att barnet känner lust att läsa och att barnet läser (Lundberg, 2010). 

Förutsättningen för läsning är fungerande avkodning. Barnet måste klara av att avkoda 

text så att de kan komma åt textens innehåll utan problem. Barn som klarat 

läsinlärningen brukar tycka om att läsa; de läser allt som de ser i sin omgivning 

(Lundberg & Herrlin, 2005), det kan vara skyltar, löpsedlar, gatunamn som barnet ser 

skrivna och läser högt. Lyckad läsning leder till att barnet ser positivt på läsningen och 

vill läsa mer (Taube, 1997). Ju mera barnet läser desto bättre fungerar läsningen 

(Stanovich, 2008). Men det är viktigt för läslusten att barnet får välja sin litteratur 

(Nasiell, 2007). Barnen ska få läsa vad de vill. Det viktigaste är inte vad barn läser utan 

att de läser menar till exempel Nasiell (2007). Läsning kan tränas upp genom att läsa 

serietidningar, mangatidningar eller vilka böcker som helst. Lagercrantz (1999) menar 

att läslust främjas av läsning av skönlitteratur och återkommande besök på bibliotek i 

skolan. Här behövs stöd från en engagerad bibliotekarie som kan hjälpa barn att hitta 

böcker som inte bara lockar till läsning men även utvecklar barnets läsintresse. De 

starka läsarna kan läsa mer utmanande texter (McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate, 

& Duncan, 2015). De kan välja böcker efter eget intresse medan barn som inte läser lika 

ofta och mycket behöver hjälp i litteraturvalet (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, 

Humenick, & Littles, 2006).  

 

Det är viktigt för barnets läsning att den sker regelbundet, helst varje dag (Myrberg, 

2009). Lässtunder tränar läsförmågan men den utvecklar också barnets läsintresse när 

läsningen förbättras av övning och barnet klarar av att läsa de texter som de vill läsa. 

Skolan kan skapa lässituationer där läraren till en början läser högt för eleverna. Sedan 

kan eleverna läsa en liten stund på egen hand och denna tid kan utökas när elevernas 

läsförmåga utvecklas (Chambers, 2011).  

 

En viktig faktor som kan främja läsintresset är boksamtal. Chambers (2011), Andersson 

(1999) och Liberg (2014) betonar boksamtalens betydelse för barnets läsutveckling. 

Boksamtalen ger eleverna möjlighet att bearbeta text både före och efter läsningen. 

Brink (2009) menar att de bästa boksamtalen sker i klass med läraren som ledare. 

Läraren kan förbereda elever för textens innehåll och skapa intresse för dess handling. 

Detta är speciellt viktigt om boken kan antas innehålla ord som inte används i 

vardagsspråket (Liberg, 2003). Chambers (2011) har förespråkat boksamtal för barnets 

kommunikativa förmåga. Han har föreslagit en struktur som baseras på några 

grundfrågor som lockar till en diskussion. Elever ska uppmuntras till att berätta om det 

som de tyckte och inte tyckte om i boken. Man frågar om eleverna hade haft svårt att 

förstå något eller om något var konstigt i boken. Man tar upp om eleverna hade upptäckt 

några mönster eller hur saker kopplas ihop i boken.  Eleverna kan även försöka koppla 



11 

bokens innehåll ihop med deras egna erfarenheter (Liberg, 2003). Samtalen kan bli en 

slags omläsning som kan ge en djupare förståelse av boken men Chambers betonar att 

samtalen ska organiseras så att alla kan vara med och samtalen får inte bli något förhör 

om bokens innehåll. I boksamtalet bidrar alla i gruppen med sin upplevelse och eleverna 

kan uttrycka sina känslor och tankar som boken har väckt hos dem. 

  

Läsintresset är inte lika stort hos alla barn. Bristande läsintresse kan bero på olika saker 

(Taube, 2009). Om barnet har avkodningssvårigheter påverkas läsförståelsen negativt; 

det är inte lustfullt att läsa när avkodningen är svår och går långsamt (Carlström, 2010; 

Taube, 2009). Vissa barn kan avkoda utan större problem men har svårt att förstå 

innehållet. Detta kan bero på brister i ordförrådet men kan även bero på svårigheter med 

att förstå texters meningsbyggnader. Taube (1997) menar att när eleven har misslyckats 

många gånger minskar nyfikenheten på textens innehåll och barnets självförtroende 

sjunker. En låg självkänsla kan leda till att eleven undviker läsning av rädsla och oro för 

att misslyckas igen (Taube, 1997). Detta leder till en ond cirkel; barn som inte har 

automatiserat sin läsning, läser mindre och automatiseringen uteblir (Westlund, 2009). 

Brister i läsförmåga leder till bristande intresse för läsning och innehållet i texter 

(Bråten, 2008). De svaga läsarna har inte några favoritböcker eller favoritförfattare 

(Guthrie et al., 2006). De har svårt att hitta lämpliga böcker på egen hand och i 

valsituationer väljer de mindre krävande texter som inte utvecklar läsningen vidare 

(McGeown et al., 2015). Elever som inte har någon motivation till att läsa hittar på 

undanflykter för att slippa läsa. Dessa barn behöver hjälp (Carlström, 2010). Man kan 

inte utveckla bättre läsförmåga på annat sätt än genom att läsa ofta och mycket 

(Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2005). Barn behöver texter som är anpassade till 

deras nivå och som barnen kan känna igen sig i (Lundberg, 2010). De ska vara sådana 

som barn lätt kan avkoda och förstå. Dessa texter ska väcka barns lust att läsa. Barnet 

behöver lärarens stöd och hjälp när det gäller val av lämpliga texter. Det är lärarens 

arbete att vägleda barn (Bråten & Strømsø, 2008). Lärare ska vara kunniga att bedöma 

de svårigheter som barnet har och välja texter som har en nivå som passar barnet.  

 

3.3 Lärarens roll i skapandet av läsintresse 

 

Skolverket (2006) betonar lärarens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Det 

är viktigt att läraren har rätt utbildning i det ämnet den undervisar i. Det är också viktigt 

att läraren trivs i sin roll som lärare. Det leder till att eleverna blir mer inspirerade till att 

lära. Men många lärare anser att deras roll har förändrats i dagens skola. De menar att 

den pedagogiska samverkan som fanns mellan lärarna i samma ämnen och möjligheten 

till kompetensutveckling har minskat (Skolverket 2006). Läslyftet som infördes av 

Skolverket år 2014 ska återskapa kollegialt lärande. Lärare ska få studera tillsammans 

och lära sig av varandra och detta ska höja lärarens kompetens och med ökad kompetens 

kan läraren även trivas bättre i sin roll.  
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Det finns mycket forskning om lärarens roll i skapandet av läsintresse. Forskare menar 

att lärare med sina kunskaper och erfarenheter kan skapa läsintresse hos barn 

(Lundberg, 2009). Högläsning ska fortsätta i skolan även efter att eleverna har lärt sig 

läsa och lärare ska göra det regelbundet (Chambers, 2011; Lundberg & Herrlin, 2005; 

Nasiell, 2007; Tovli, 2014). Det är viktigt att läraren har kunskap om var varje elev 

befinner sig i sin läsutveckling (Alatalo, 2011; Anmarkrud, 2008; Bråten, 2008; Bråten 

& Strømsø, 2008; Nilsson & Nilsson, 1990). Läraren måste upptäcka lässvaga elever 

(Carlström, 2010; Frost, 2009) så att dessa inte ska få läsuppgifter som är alltför svåra 

(Anmarkrud, 2008; Lundberg, 2010). Böcker som kräver en högre läsnivå än vad eleven 

har påverkar elevens läslust negativt och kan leda till att intresset för läsning försvinner. 

Genom att föreslå böcker som passar elevens läsnivå kan läraren skapa läsintresse även 

hos lässvaga elever (Bråten & Strømsø, 2008). Om läraren väljer olika böcker som 

passar elevens läsnivå och låter sedan eleven välja bland dem kan denna delaktighet i 

valet öka elevens intresse för böckerna (Anmarkrud, 2008; Bråten & Strømsø, 2008; 

Chambers, 2011; Lundberg, 2010; Nasiell, 2007). Det gör att varje elev kan hitta något 

lämpligt att läsa (Tovli, 2014).  

 

Det är också viktigt att följa elevers läsning och läsförståelse. Om man i klassrummet 

skapar utrymme för samtal om de lästa texterna kan dessa samtal visa för läraren om 

eleverna har förstått innehållet i texterna (Kahmi & Catts, 2012). Man kan även använda 

andra strategier för att öka förståelsen av texterna. Eleverna kan till exempel teckna 

delar av texten eller göra små pjäser av delar av innehållet (Molloy, 2010).  

 

De svenska lärarna arbetar inte tillräckligt mycket med lässtrategier medan strategiska 

möten med litteratur är vanligare i andra länder (Skolverket, 2012). Genom att förbereda 

elever på olika sätt inför läsandet av texter kan läraren skapa lässtrategier som hjälper 

elever att förstå hur texterna är konstruerade, vilka som är huvudpunkterna i texten och 

vilka begrepp som förekommer i texten. Dessa textanpassade strategier kan skapa en 

förförståelse hos elever inför läsandet och göra det lättare att bearbeta textens innehåll 

och förstå hur texten är uppbyggd av mindre delar (Bråten, 2008; Carlström, 2010; 

Taube, 1997). Om eleverna i förväg vet vilken typ av information de kommer att möta i 

texten kan de lättare kontrollera att de har förstått texten rätt.  

 

Om läraren vet var eleven befinner sig i sin läsutveckling kan denne hjälpa eleven 

genom att ge det stöd som eleven behöver för att kunna läsa de texter som ingår i 

undervisningen. (Alatalo, 2011; Anmarkrud, 2008; McGeown et al., 2015). Det är 

viktigt att insatserna planeras noggrant för lässvaga elever (Kortteinen, Närhi & 

Ahonen, 2009) och det är viktigt att läraren uppmuntrar och ger elever beröm när de 

lyckats med sin uppgift (Chambers, 2011; Tovli, 2014). 

 

Ett sätt att stödja elevers läsning av texter handlar om scaffolding (Tovli, 2014). Det 

innebär att läraren skapar förutsättningar för ett barn att klara av läsuppgiften. Läraren 

förklarar eller läser högt det som i början ligger utanför barnets kompetens och låter 

eleven läsa endast det som denne kan klara av. Detta skapar en trygghet hos eleven som 
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får göra det som den kan men behöver inte göra det som i början är för svårt. När eleven 

utvecklas i sin läsning minskar läraren sitt stöd för det som eleven nu klarar på egen 

hand. Läraren fortsätter stödja eleven i det som fortfarande inte fungerar. Ju bättre 

eleven blir i sin läsning desto mindre stöd behövs från läraren (Tovli, 2014).  

 

Skolans viktigaste uppgift är att lära elever att läsa (Taube 1997, 2007) och läraren har 

en central roll i skapandet av läsintresse. Det som har störst betydelse för elevers 

läsutveckling är dock att eleverna följs åt i sin utveckling och de får hjälp och stöd tidigt 

om det behövs (Lundberg & Herrlin, 2005). Klassläraren är den som bäst kan 

uppmärksamma om eleven har problem. Problem som syns allra tydligast är 

avkodningsproblem och lärare har under sin utbildning skaffat kunskaper om dessa. 

Men det är lika viktigt att uppmärksamma de elever som inte verkar intresserade av att 

läsa trots fungerande avkodning. Ett fungerande samarbete mellan elever och lärare 

påverkar läsintresset positivt (Myrberg, 2009; Taube, 1997) oavsett vilken 

undervisningsmetod man använder. Uppmuntran och beröm stärker elevers självkänsla 

och ökar läsmotivationen (Taube, 1997; Westlund, 2009). 
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4 Metod 

 

4.1 Etiska överväganden 

 

I studien följdes de fyra etiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). Enligt 

informationskravet informerades alla deltagare och den deltagande skolans rektorer om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagare 

kunde när som helst avbryta sin medverkan. Deltagare informerades om att resultatet i 

studien enbart skulle användas i examensarbetet. Enligt samtyckeskravet fick 

målsmännen till de deltagande barnen ge sitt skriftliga samtycke till deras barns 

medverkan i studien (Bilaga 1) medan de deltagande lärarna gav sitt samtycke muntligt. 

Enligt konfidentialitetskravet informerades alla deltagare att deras medverkan i studien 

är anonym och inga uppgifter lämnas ut utan deras samtycke. Det inspelade materialet 

skulle transkriberas och avidentifieras och förvaras tillsammans med studiens resultat 

inlåsta och allt arbetsmaterial skulle makuleras när studien var slutförd och 

examensarbetet var godkänt.  Enligt nyttjandekravet skulle det samlade materialet 

endast användas för forskningsändamålet och inte utlånas eller utnyttjas för 

kommersiellt bruk eller till andra icke-vetenskapliga syften.  

 

4.2 Deltagare 

 

De deltagande eleverna var två flickor och en pojke från årskurs fem (Fia, Frida, Felix) 

och tre elever från årskurs åtta, två pojkar och en flicka (Ådd, Åke, Åsa) som gick i en 

skola i en inlandskommun i norra Sverige. Skolan är en F-9 skola och ligger på en 

centralort i kommunen dit elever från olika byskolor kommer när de börjar årskurs sju. 

Det är vanligt att eleverna har långa avstånd till sin skola och att de åker skolskjuts. 

Eleverna valdes på basis av deras bristande intresse för läsning och valet gjordes av 

respektive klasslärare. Eftersom deltagandet i studien var frivilligt valdes ett större antal 

elever i början och de som tackade ja till studien valdes ut att delta. Samtliga elever var 

födda i Sverige och hade svenska som sitt modersmål och de hade inga diagnostiserade 

språkstörningar eller andra diagnoser. 

 

De intervjuade klasslärarna var en kvinnlig mellanstadielärare (Camilla) och en manlig 

högstadielärare (Carl).  

 

4.3 Material  

 

Materialet bestod av semi-strukturerade elevintervjuer och lärarintervjuer. 

Intervjufrågorna var förberedda i förväg men svaren på de ställda frågorna avgjorde 
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vilka följdfrågor som sedan ställdes. Syftet med de ställda huvudfrågorna var att försöka 

komma åt varför de deltagande eleverna inte läser mer än det som är absolut nödvändigt 

i skolan och vilka åtgärder och stöd eleverna har fått för att hjälpa och uppmuntra deras 

läsning. Intervjufrågorna hade testats innan studien två stycken elever och mindre 

förändringar gjordes på basis av dessa pilotintervjuer. 

 

I elevintervjuerna fick eleverna svara på frågor som tog upp deras syn på läsning, 

läsintresse och litteraturval. Frågorna var förberedda och bestod av 17 frågor (se Bilaga 

2 för alla elevfrågor). Dessa kunde sedan få olika följdfrågor beroende på hur eleverna 

svarade på dem.  

 

Frågorna som tog upp elevernas läsvanor handlade om var i skolan och hemmet de 

oftast läser och gör sina hemläxor och om de har en speciell plats för läsande som inte 

handlar om läxor. Eleverna fick frågor om deras användning av dator och texter på 

internet och om de läser textremsorna som textade TV-program har. De fick också 

berätta hur deras favoritläsplats skulle se ut om de fick välja och om de tyckte att de 

läser mer eller mindre jämfört med tidigare. 

 

Frågor som ställdes om elevers läsintresse och litteraturval tog upp elevernas 

favoritböcker och tidningar. Eleverna fick berätta hur en bra lässituation skulle se ut, om 

det handlade om egen läsning, ljudböcker eller om en vuxen läser för dem och vilka 

slags böcker som då skulle läsas. Frågor tog upp även elevernas minnen om förskoletid, 

om de tyckte om högläsning där.  

  

Till sist ställdes frågor som tog upp det eventuella stödet eleverna hade fått i skolan. 

Eleverna fick berätta om de fått hjälp till läsning och om de brukar be om hjälp när de 

inte förstår det som de läser.  

 

Frågorna till lärarna bestod av 9 frågor (se Bilaga 3) som var förberedda innan 

intervjuerna. Frågorna tog upp lärarnas arbete med lässvaga elever och det eventuella 

stödet och uppmuntran som de riktade till dessa elever. De tillfrågades även om deras 

syn på dessa åtgärder som finns tillgängliga och om de ansåg att dessa hjälper elever 

och hur eleverna mottar hjälp och stöd som lärarna ger till dem. 

 

4.4 Procedur  

Eleverna intervjuades enskilt och intervjuerna ägde rum på skolan, i ett avskilt rum som 

hade reserverats för detta ändamål. Varje elev fick veta i förväg när intervjun skulle äga 

rum och de hämtades en och en från sitt klassrum. Alla intervjuer skedde på 

förmiddagen och varade mellan 20-30 minuter beroende på hur många följdfrågor till 

huvudfrågorna som ställdes. Intervjuerna spelades in på Ipad. 

 

Intervjun började alltid med att eleven informerades om studiens syfte och 

frågeställningar och om hur intervjun skulle gå till. Frågorna ställdes i samma ordning 
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men följdfrågornas form och sättet hur de ställdes berodde på hur eleven hade svarat på 

huvudfrågan. Intervjun avslutades med att det gjordes en sammanfattning där eleven 

fick godkänna sina svar. Alla tre intervjuer i årskurs 5 gjordes under samma dag. 

Elevintervjuerna i årskurs 8 genomfördes under två veckor.  

 

Lärarintervjuerna ägde rum efter att elevintervjuerna var gjorda.  Intervjuerna ägde rum 

i samma rum som elevintervjuerna och bokades i förväg för båda lärarna. Först 

intervjuades högstadieläraren Carl och sedan följande vecka mellanstadieläraren 

Camilla. Båda intervjuerna med lärarna började med att lärarna informerades om 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna ställdes i samma ordning men även här 

kunde följdfrågornas form och sättet de ställdes på variera beroende på hur läraren hade 

svarat på huvudfrågan. Intervjuerna avslutades med en sammanfattning där läraren fick 

godkänna sina svar. Intervjuerna spelades in på Ipad. 

 

Både elevintervjuerna och lärarintervjuerna lyssnades noga igenom och sedan 

transkriberades för analyserna som användes i resultatet. 
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5 Resultat  

5.1 Elevintervjuer  

5.1.1 Eleverna i årskurs 5 

Fia. Fia ansåg att hon är ganska bra på att läsa när hon får läsa i sin takt. Hon läser både 

i skolan och hemma. När hon gör sina läxor sitter hon vid köksbordet. Läxläsandet sker 

när hennes pappa lagar mat i köket och kan hjälpa till om Fia behöver hjälp.  Fia säger 

att hon inte alltid hinner läsa textade TV-programs textremsor. Hon ansåg att hon skulle 

läsa mera i skolan om det fanns en bättre plats att sitta på och där det skulle vara lugnt 

och tyst. Hon skulle också läsa mera om någon vuxen skulle läsa med henne och om fler 

elever skulle sitta i samma rum och läsa tyst. Fia har sina favoritböcker (Allan Zongo-

böckerna) och hon har läst dem alla och hon menade att nu finns det inte fler böcker för 

henne att läsa. Det är slut på böcker, berättar hon (”Nu har jag läst ut alla så nu finns det 

inga fler böcker att läsa. Men jag skulle vilja ha boktips av nån, böcker som är lite 

lättlästa och inte så tjocka. Som är lite lika som Allan Zongo. För dom i min klass dom 

är ju bra på att läsa och dom brukar läsa såna här deckare”). Fia ansåg att hon nu läser 

mer nu än för något år sedan. Förut tyckte hon att det var tråkigt att läsa eftersom hon 

inte förstod vad böckerna handlade om (”Förut tyckte jag att det var jättetråkigt för jag 

förstod inte vad boken handlade om. Då läste jag bara orden och hängde inte med i 

berättelsen”). Fias drömplats för läsning på skolan skulle vara ett ställe där hon skulle 

kunna sitta eller ligga och där det skulle vara lugnt och tyst. Hon menar att det är viktigt 

att läsa och hon läser helst sina favoritböcker. Fia tycker om högläsning eftersom det då 

är lugnt i klassen och hon kan koncentrera sig bättre men klassen har ingen högläsning 

nu. Hon kommer ihåg att hon tyckte om högläsning i förskolan också. Hon kommer 

dock inte ihåg några favoritböcker. Hon har inte lyssnat på upplästa böcker på CD men 

skulle gärna pröva det. Enligt henne är det svårt att koncentrera sig eftersom det hela 

tiden sker något i klassen (”Jag kollar upp hela tiden för att se vad som händer”). 

Boksamtalen är bra enligt Fia eftersom hon kan prata om det som hon upplevde och 

tillsammans med andra kan man komma ihåg innehållet bättre (”Och då blir det mer och 

mer minne”). Om Fia behöver hjälp med läsningen brukar hon först fråga en 

klasskamrat. Om klasskamraten inte kan hjälpa kan hon ibland fråga läraren men inte 

alltid utan låter texten vara oklar (”Ibland så hoppar jag över det svåra orden så det bara 

rullar på. Om jag går upp så tappar jag koncentrationen igen. Det händer ibland”). Hon 

har fått hjälp från specialläraren några gånger, men hon menar att hon får den största 

hjälpen från sina föräldrar. Fia har deltagit i läxläsningen i skolan tidigare men gör det 

inte nu längre. Fia har inte en egen dator i skolan men hon använder en surfplatta 

hemma till olika datorspel. 

 

Felix. Felix ansåg att han är en bra läsare.  Han läser både i skolan och hemma. När 

Felix gör sina läxor sitter han vid köksbordet. Då kan han få hjälp av någon av 

föräldrarna som befinner sig i köket. Felix kan och hinner läsa de textade TV-

programmens textremsor. Han ansåg att han skulle läsa mera om det fanns en bättre 

plats att sitta på där det var lugnt och tyst och om han kunde läsa sina favoritböcker. 
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Felix skulle också läsa mera i skolan om klassen skulle ha mera boksamtal. Han menade 

att han läser mer nu än för något år sedan. Anledningen till att han nu läser mer än 

tidigare beror enligt honom själv på att han har blivit bättre på att förstå innehållet i det 

han läser (”Jag vet mer vad saker betyder nu än för ett år sen, så då läser jag lite mer och 

förstår”). Felix menar att det är viktigt att böckerna som han läser är sådana som han 

tycker om. Felix drömplats för läsning på skolan skulle vara ett vanligt rum, inte ett 

klassrum och han tog samtalsrummet och det egna rummet hemma som exempel på en 

bra läsplats. Felix läser böcker, serietidningar och texter på internet och anser att det är 

viktigt att läsa och att läsandet gör att han lär sig nya ord. Han har både favoritböcker 

(fantasy och skräck) och en favoritserietidning (Kalle Anka). Felix klass har högläsning 

ibland och han anser att han förstår mera av innehållet när någon annan läser högt ("Då 

förstår jag lite mer, det är ganska mycket bättre att göra det”). Han tyckte om 

högläsning i förskolan också och kommer ihåg det som han tyckte om. Han har lyssnat 

på ljudböcker och anser att de är bra. Tyst läsning i skolan är svårt menar han eftersom 

det inte är tyst i klassen och det gör att det blir svårt att koncentrera sig. Felix har inte 

haft några boksamtal och han brukar inte be om hjälp om det är något som han inte 

förstår i texter som han läser. Tidigare hade han läxläsning på fritidshemmet men har 

inte haft det efter trean. Felix har inte en egen dator i skolan men använder en surfplatta 

hemma till olika datorspel. 

 

Frida. Frida ansåg att hon är ganska bra på att läsa. Men när hon ska läsa högt blir det 

ändå mindre flytande. Men hon vill bli bättre på att läsa. Hon läser både i skolan och 

hemma. När hon gör sina läxor sitter hon vid köksbordet. Köket är en bra plats där hon 

kan få hjälp från föräldrarna om hon skulle behöva det. Frida menade att hon inte hinner 

läsa de textade TV-programmens textremsor. Hon ansåg att hon skulle läsa mer om det 

fanns roligare böcker och om det skulle vara lugnt och tyst där hon läser. Hon menade 

också att hon skulle läsa mera om hon fick läsa tillsammans med specialläraren. Frida 

ansåg att hon läser mer nu än för något år sedan. Hon läste inte mycket på lågstadiet 

men nu läser hon mer. Om Frida fick välja skulle hennes drömplats för läsning på 

skolan var ett rum där det är helt tyst. Hon tycker det är viktigt och roligt att läsa och 

hon läser helst böcker och hon kan nämna en favoritbok (”Den heter Frost och den vill 

jag läsa om. Det handlar om en drottning som har iskrafter”). Hon brukar läsa innan hon 

ska sova. Enligt Frida förekommer det både högläsning och boksamtal i hennes klass 

och hon tycker att dessa är bra. Hon antar att hon tyckte om högläsning i förskolan men 

kan inte komma ihåg någon favoritbok. Tyst läsning är svårt eftersom det inte är tyst i 

klassen (”Om man skulle få tyst på alla så hade det gått väldigt bra”). Frida har även 

lyssnat på ljudböcker och menar att dessa också fungerar bra. Frida anser att hon får 

hjälp från sin lärare och hon har också läst tillsammans med en speciallärare några 

gånger men skulle vilja göra det oftare eftersom hon menar att det skulle hjälpa henne 

att bli en bättre läsare. Frida har inte en egen dator i skolan men använder en surfplatta 

hemma till olika datorspel. 
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5.1.2 Sammanfattning av eleverna i årskurs 5 

Alla tre elever ansåg antigen att de var bra eller ganska bra läsare. Alla uppgav att de 

läste både i skolan och i hemmet och alla menade att de läste mera nu än tidigare. Alla 

läste läxorna hemma i köket med hjälp från föräldrarna. Två av eleverna uppgav att de 

tidigare haft organiserad läxhjälp. Alla menade också att det var viktigt att läsa och 

ingen menade att det var svårt att läsa. Alla kunde uppge någon favoritbok eller 

favorittidning. Alla tre tyckte om högläsning och två menade att det inte förekom 

högläsning tillräckligt mycket längre. Boksamtal förekom i två klasser och eleverna 

uppskattade detta. Allas inställning till ljudböcker var också positiv. Alla menade att 

tyst läsning och möjligheten att koncentrera sig på läsningen var svår eftersom det 

aldrig är tyst och lugnt i klassrummet och alla nämner en tyst och lugn plats utanför 

klassrummet som sin favoritplats för läsning. Alla skulle läsa mera om någon vuxen 

skulle läsa med dem ibland och om det fanns roligare böcker. Bara en elev uppger att 

hon fått hjälp från både lärare och speciallärare medan de andra helst inte ber om hjälp 

från läraren. Alla elever har tillgång till en dator hemma (surfplatta) men använder den 

enbart till spel.   

 

5.1.3 Eleverna i årskurs 8 

Åsa. Åsa ansåg att hon varken är en bra eller en dålig läsare (”Mittemellan, det beror på. 

Bra läsare när jag läser en bra bok och en dålig läsare när jag läser en dålig bok”). Hon 

förklarar att hon är en bra läsare när hon förstår innehållet och hon är en dålig läsare när 

hon inte förstår innehållet i boken. Åsa läser i skolan och på biblioteket på rasterna. 

Läxläsandet sker hemma och bara vid enstaka tillfällen tillsammans med vuxen. Åsa 

menade att hon inte alltid hinner läsa textade TV-programs textremsor. Hon ansåg att 

hon skulle läsa mera om det fanns roligare böcker och om det var lugnt och tyst där hon 

läser. Hon skulle också läsa mera om någon vuxen skulle läsa med henne ibland. Hon 

ansåg att hon läser mindre nu än för något år sedan. Anledningen till att hon läser 

mindre nu är för att böckerna börjar bli tråkiga (”Mindre nu, det börjar bli tråkigare, 

tråkigare böcker nu”). Om Åsa fick välja skulle hennes drömplats för läsning på skolan 

vara ett rum där det är helt tyst (”Kan sitta var som helst bara det är tyst om jag ska 

förstå det jag läser”). Åsa tycker det är viktigt att läsa och hon läser helst sina 

favoritböcker (fantasy eller verklighetsbaserade) eller texter på internet men hon kan 

inte nämna någon favoritbok. Enligt Åsa förekommer det högläsning i klassen och det 

tycker hon är bra (”Jag hör jättegärna det”). Hon tyckte om högläsning i förskolan också 

och kommer ihåg några böcker som lästes (De tre bockarna bruse och Rödluvan) men 

hon kommer inte ihåg någon favoritbok. Hon har lyssnat på ljudbok men tyckte inte om 

det eftersom hon inte förstod handlingen (”Vi lyssnade på Låtsaskungen men den var 

tråkig. Jag fattar inte hur det hängde ihop”). Tyst läsning är svårt eftersom det inte är 

tyst i klassen. Åsas klass har inte boksamtal men hon skulle vilja pröva på det. Åsa 

brukar säga till om hon inte förstår texter hon läser, men hon upplever att hon inte har 

fått hjälp av läraren i läsning.  Åsa har deltagit i läxläsning i skolan förut men gör det 

inte nu längre. Åsa har egen dator i skolan och hon har ibland fått texter som hon kan 

lyssna på. Hon har också en surfplatta hemma som hon använder till olika datorspel. 
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Ådd. Ådd ansåg att han är en dålig läsare. Under intervjun frågar han om han kunde få 

hjälp av mig för han vill bli bättre på att läsa. Han läser i skolan och menar att han inte 

har några läxor. Ådd menar att han kan och hinner läsa de textade TV-programmens 

textremsor. Han skulle läsa mera i skolan om det fanns roligare böcker och om det fanns 

en bättre plats att sitta på och där det var lugnt och tyst. Han skulle också läsa mera om 

någon vuxen skulle läsa med honom ibland eller om de hade boksamtal i klassen. Ådd 

menade att han läser lika mycket som för något år sedan (”På lågstadiet var det dåligt 

och på mellan bättre. Har inte läslust, det är drygt och jobbigt att sitta still). Hans 

drömplats på skolan för läsning skulle vara som på biblioteket (”Lugn och ro med sköna 

fåtöljer och bra lampor”). Ådd anser att det är viktigt att läsa och hans favoriter är 

serietidningar (Simpson) och facktidningar (skotertidningar). Enligt Ådd förekommer 

det högläsning i klassen men han tycker inte om det eftersom det man läser inte är 

intressant (”Ibland har vi högläsning, men boken är tråkig”). Däremot tyckte han om 

högläsning i förskolan. Han kommer dock inte ihåg någon favoritbok. Han har lyssnat 

på ljudböcker men tyckte inte att det han lyssnade på var intressant. Tyst läsning är 

svårt menar han eftersom det inte är tyst i klassen och det blir svårt att koncentrera sig 

(”Men det är inte tyst när vi läser och jag kan inte koncentrera mig då”). Ådd har haft 

boksamtal och han tycker att boksamtalen är bra. Ådd brukar säga till sin lärare om han 

inte förstår det han läser men han upplever att han inte har fått hjälp av läraren. Ådd har 

egen dator i skolan som han använder ibland till att söka texter på internet. Han har inte 

fått några texter som han skulle kunna lyssna på. Han använder också dator och Ipad 

hemma till olika datorspel.  

 

Åke. Åke var osäker på sin egen läsning, om han är en bra eller dålig läsare. Han läser i 

skolan. Läxläsandet sker hemma och bara vid enstaka tillfällen gör han läxan 

tillsammans med vuxen. Åke ser aldrig på TV så han vet inte om han kan läsa textade 

TV-programs textremsor (”Jag ser aldrig på tv så jag vet inte”). Han ansåg att han skulle 

läsa mera om det fanns roligare böcker och en bättre plats att läsa på där det var lugnt 

och tyst. Han menade också att han skulle läsa mera om någon vuxen skulle läsa med 

honom ibland. Åke ansåg att han läser mindre nu än för något år sedan (”När jag var 

liten var det kul men det är det inte nu”). Han säger att han spelar spel på datorn istället 

för att läsa böcker eller tidskrifter men han läser speltexter när han spelar olika spel. 

Åkes drömplats för läsning på skolan skulle vara ett rum med många kuddar. Han anser 

att det är viktigt att läsa men han kan inte nämna någon favoritbok eller en 

favorittidning. Åke verkade medveten om att han borde läsa mer för att bli bättre som 

läsare (”Jag måste börja läsa hemma nu, jag måste. Då blir jag snabbare”). Åkes klass 

har högläsning och han uppskattar det (”Det är bra när läraren läser högt”). Han tyckte 

också om högläsning i förskolan men kan dock inte nämna någon favoritboks namn 

men kommer ihåg delar av innehållet. Enligt Åke förekommer det inte boksamtal i 

klassen men han skulle vilja pröva. Klassen har inte heller någon tyst läsning. Åke har 

inte har lyssnat på ljudböcker. Han brukar inte säga till när det är något som han inte 

förstår i texter som han läser. Han menar att han inte har fått hjälp av läraren i läsning. 

Åke har egen dator i skolan som han inte använder (”Den är seg så den använder jag 
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aldrig”) och han har inte heller fått texter som han kan lyssna på den. Han har en dator 

hemma som han använder till olika datorspel.  

 

5.1.4 Sammanfattning av eleverna i årskurs 8 

Ingen av eleverna ansåg att de är goda läsare. Alla uppgav att de läste i skolan. Två av 

eleverna uppgav att de läser mindre nu än för något år sedan medan en av eleverna läser 

ungefär lika mycket nu som tidigare. De elever som har läxor tar vid enstaka tillfällen 

hjälp av en vuxen i hemmet när de gör sina läxor. Bara en av eleverna har tidigare haft 

organiserad läxhjälp. Alla ansåg att det är viktigt att läsa. Bara en elev uppgav att han 

inte läser utanför skolan och hade därmed inga läsfavoriter. Både Åsa och Åke tyckte 

om högläsning medan Ådd menade att böckerna som lästes högt var ointressanta. Bara 

Ådd har haft boksamtal medan de andra uttryckte ett intresse för det. Ingen av eleverna 

lyssnade på ljudböcker. Alla menade att tyst läsning och möjligheten att koncentrera sig 

på läsningen i klassrummet var svår eftersom det aldrig är tyst och lugnt och alla 

nämner en tyst och lugn plats utanför klassrummet som sin favoritplats för läsning. Alla 

skulle läsa mera om någon vuxen skulle läsa med dem ibland och om det fanns roligare 

böcker. Två av eleverna menade att de ber läraren om hjälp i läsning om de behöver, 

men ingen av eleverna upplevde att de fått något stöd från lärare i läsning. Alla har egen 

dator i skolan och två av dem använder den vid enstaka tillfällen och den tredje eleven 

använder den aldrig. Alla elever har tillgång till dator eller surfplatta hemma men de 

använder den enbart till spel. 

 

5.1.5 Sammanfattning och analys av elevintervjuerna 

Medan de yngre eleverna ansåg att de var bra läsare och läste mer än de gjort tidigare 

menade de äldre eleverna att de inte var bra läsare och hade inte ökat sin läsning. Bara 

en yngre elev och en äldre elev hann läsa textremsorna på textade TV-program medan 

de andra antingen inte hann eller inte såg textade TV-program. Bara en äldre elev 

uppgav att han inte läste utanför skolan medan de andra läste antingen böcker eller 

serietidningar. Bara en äldre elev uppskattade inte högläsning medan de andra tyckte 

bra om högläsning och ville ha mer högläsning. Om boksamtal förekom uppskattades 

det av alla och alla menade att boksamtal är bra. Eleverna bad inte om hjälp från lärare 

om de inte förstod och de äldre eleverna menade att om de hade bett om hjälp hade inte 

hjälpen varit bra. Bara en yngre elev uppgav att den både bad om hjälp fick det från 

lärare. De yngre eleverna tog hjälp från föräldrarna när de gjorde läxor medan de äldre 

uppgav att de bad om hjälp bara vid enstaka tillfällen. Synen på ljudböcker varierade 

årskursvis; de yngre tyckte om dem medan de äldre inte lyssnade på dem. Alla eleverna 

var överens om att skolmiljön inte var bra för läsning; det var aldrig tyst och lugnt i 

klasserna och detta störde koncentrationen och alla önskade att de kunde läsa 

någonstans där det skulle vara tyst. Alla ville också att de skulle kunna läsa tillsammans 

med en vuxen. Alla insåg också vikten av att kunna läsa bra.  
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Trots att lärarna till de yngre eleverna (årskurs 5) hade bedömt att de intervjuade 

eleverna inte läste tillräckligt mycket och inte verkade ha någon läslust uppgav dessa 

elever att de var bra läsare och läste både hemma och i skolan. De hade sina 

favoritlektyrer och tyckte inte att det var svårt att läsa. De menade att de hade ökat sin 

läsning. De var positiva till olika former av läsning och insåg vikten av att kunna läsa 

bra. Alla läste läxorna hemma när en vuxen var närvarande. Synen på hjälpen i skolan 

varierade; en elev bad och fick hjälp medan de andra två inte bad om hjälp. Synen på 

egen läsning och läsformerna i skolan var inte lika positiv hos de äldre eleverna. Alla 

förutom en läste dock fortfarande utanför skolan men ingen hade ökat sin läsning. Alla 

uppgav dock att kunna läsa bra är viktigt och en vuxens hjälp vid läsning behövs men 

synen på hjälpen som skolan och läraren gav var negativ.  

 

5.2 Lärarintervjuer 

5.2.1 Mellanstadieläraren 

Camilla. Camilla är mellanstadielärare och undervisar Fia, Felix och Frida. Hon uppgav 

att hon främjar läslust genom att låta eleverna själva välja böcker på biblioteket. Hon 

ställer som krav att böckerna som eleverna väljer ska ha längre texter med flera kapitel. 

När eleven har läst ut en bok presenterar eleven bokens handling och sina egna 

upplevelser om boken för de andra i klassen under bokpresentationerna. Om eleverna 

behöver hjälp i sökandet efter litteratur ska de vända sig till bibliotekarien. Camilla 

bedömer elevernas läsförmåga när hon lyssnar på deras högläsning och hon använder 

även läsförståelsetester i bedömningen (”Det hör jag när de läser högt för mig och på 

resultaten i läsförståelse”). Skolans brist på personal har gjort att Camilla inte har haft 

någon större möjlighet att ge individuell hjälp till svaga elever. Det som har erbjudits till 

dessa elever är en ljud-CD som innehåller upplästa texter från läroboken i svenska. För 

närvarande har Camilla hjälp av en assisterande lärare i klassen och elever som behöver 

hjälp i läsning får regelbundet öva läsning tillsammans med antingen henne eller med 

den assisterande läraren. Camilla ansåg att ingen av eleverna (Fia, Felix eller Frida) har 

gjort några framsteg i sin läsning under höstterminen.  

 

 

5.2.2 Högstadieläraren 

Carl. Carl är högstadielärare och undervisar Åsa, Ådd och Åke. Han uppgav att han 

försöker främja läslust genom att alltid läsa högt för eleverna. Han har bara en gång låtit 

eleverna lyssna på en uppläst text på CD. Carl uppgav att hans elever uppskattar när han 

läser högt (”Eleverna har också sagt att de upplever högläsningen som en mysig stund 

och att de uppskattar bokdiskussionerna”). Han menar att högläsning ingår i 

lässtrategierna och ger alla elever en gemensam läsupplevelse som de sedan kan 

diskutera tillsammans. Det underlättar i diskussionerna när alla elever har hört samma 

sak, menar Carl. Han läser olika typer av texter och menar att variationen kan nå fler 

elever (”Jag försöker skapa läsintresse hos eleverna genom att läsa olika genre och 
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texter som har ett rappare språk”). Carl bedömer elevernas läsförmåga när han gör de 

regelbundna lästesten på höstterminen och på vårterminens skriftliga gamla nationella 

prov som innehåller läsförståelse av skrivna texter. Han observerar också hur eleverna 

diskuterar det som han har läst och kan då upptäcka om någon elev inte har förstått det 

lästa. Carl anser att hans högläsning stödjer svaga elever eftersom eleverna då kan förstå 

innehållet som de inte skulle göra om de fick läsa själva. När eleverna diskuterar det 

Carl läst kan han hjälpa svaga elever genom att ställa frågor till dem och på så sätt leda 

dem till textens innehåll. Han menar att diskussionerna gör att eleverna kan stötta 

varandra och att eleverna utvecklar sin förmåga att diskutera. I början ger han mycket 

stöd till eleverna som har svårt att uttrycka sig och diskutera men han minskar på sitt 

stöd när han ser att eleverna blir bättre på att ta upp saker. Han menar också att 

diskussionerna har gjort att läsförståelsen i klassen har blivit bättre. 

 

5.2.3 Sammanfattning och analys av lärarintervjuerna 

Lärarna har olika syner på hur man kan främja och stödja elevernas läsintresse. Camilla 

som har yngre elever låter eleverna själva välja böcker eller ta hjälp från 

skolbibliotekarien medan Carl som har äldre elever försöker främja läsintresse genom 

att själv läsa högt olika typer av texter så att alla skulle hitta något intressant i läsningen. 

Båda använder sedan bokdiskussionerna i klassen för att kunna se och bedöma om 

eleverna har förstått böckernas innehåll. Båda använder även olika standardiserade 

tester i sin bedömning av elevers läsförmåga. Camilla uppger att det inte finns tid och 

möjlighet till att ge individuellt stöd till svaga elever. Individuellt stöd förutsätter en 

extra resurs i klassen och detta är inte alltid möjligt.  
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6 Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom mellan- och 

högstadieelevers minskade lust att läsa ur elevperspektiv och i relation till de 

stödåtgärder som skolan har erbjudit till dessa elever. I studien intervjuades sex elever 

angående deras syn på läsande i skolan och i hemmet och två lärare intervjuades 

angående deras undervisning och stöd när det gäller elevers möte med litteratur och 

läsning. Studien visade att de yngre mellanstadieeleverna betraktade sig själva som bra 

läsare och att de hade ökat sin läsning sedan lågstadiet medan de äldre 

högstadieelevernas syn på sin läsning var mindre positiv; de var inte bra läsare och hade 

inte ökat sin läsning sedan mellanstadiet.  

 

Skolans uppgift enligt Skolverket (2011) är ge alla elever ledning och stimulans så att 

alla elever kan utveckla sin språkliga förmåga. Utvecklingen ska ske i mötet med olika 

texter som kan ge eleverna förutsättningar för språkutveckling. Men läsning och 

litteratur ska även ge eleverna möjligheter att utveckla sin egen identitet och sin 

förståelse för omvärlden. Denna utveckling ska ske i ett aktivt samspel mellan skolan 

och hemmet. Skolan ska ge eleverna lässtrategier så att de kan förstå, tolka och 

analysera olika former av skönlitteratur och sakprosa. Enligt internationella jämförande 

studier som PISA och PIRLS har den svenska skolan till en del misslyckats i sin 

uppgift. I jämförelse med andra länder och med de tidigare resultaten har de svenska 

grundskoleelevernas läsförståelse försämrats. Det har nu blivit en av skolans viktigaste 

uppgifter att försöka åtgärda de faktorer som ligger bakom elevernas minskade läsning 

och läsförståelse. Skolan ska tidigt uppmärksamma de elever som inte läser trots att de 

inte visar upp några speciella lässvårigheter. Dessa elever behöver stöd och stimulans 

som kan motivera dem att läsa så de kan nå målet för sin språkutveckling och förståelse 

av världen.  

 

Forskningen har kartlagt de faktorer som kan skapa grunden för läsintresse. Tidig 

högläsning nämns som en viktig stimulans när det gäller att skapa intresse för böcker 

och läsning (Chambers, 2011; Fox, 2003; Lundberg, 2010; Lundberg & Herrlin, 2005; 

Westlund, 2009). Högläsning ska inte sluta när barnen börjar läsa själva utan här menar 

många forskare att den ska fortsätta under hela skoltiden (Chambers, 2011; Fox, 2003). 

Högläsning skapar inte bara förutsättningar för läsintresse utan eleverna fortsätter att 

utveckla sitt ordförråd och sin förståelse av omvärlden.  

 

Eleverna ska även få stöd i sitt val av litteratur när de är äldre och läser själva. Forskare 

och pedagoger skiljer sig åt när det gäller litteraturval; några (t.ex., Nasiell, 2007) menar 

att huvudsaken är att barn läser, inte vad de läser medan andra menar att barn ska ledas 

till att läsa bra litteratur (Lagercrantz, 1999). Skolverket har betonat vikten av 

skolbibliotek och bibliotekarier. Om elever inte lyckas att hitta litteratur som intresserar 

dem kan detta leda till att de undviker att läsa. Här har skolan en viktig uppgift. 

Forskare menar att lärare med sina kunskaper och erfarenheter kan skapa läsintresse hos 

barn (Lundberg, 2009) och det är viktigt att lärare har tillräckliga kunskaper om faktorer 
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som kan motivera elevers läslust. Lässvaga elever ska inte få alltför svåra läsuppgifter 

och de ska få hjälp i valet av litteratur som inte bara passar deras läsnivå men också 

litteratur som intresserar dem (Anmarkrud, 2008; Bråten & Strømsø, 2008; Chambers, 

2011; Lundberg, 2010; Nasiell, 2007).  

 

Lärare kan förbereda elever på olika sätt inför läsandet av texter så att eleverna får veta 

hur texterna är konstruerade, vilka som är huvudpunkterna i texten och vilka begrepp 

som förekommer i texten. Dessa förberedande strategier kan hjälpa elever att bearbeta 

texters innehåll och förstå hur texter är uppbyggda (Bråten, 2008; Carlström, 2010; 

Taube, 1997) och eleverna har lättare att förstå texter rätt. Efterföljande boksamtal där 

eleverna får möjlighet att diskutera innehållet och komma med egna reflektioner kring 

det lästa kan visa både för elever och för lärare om eleverna har förstått innehållet i 

texterna (Kahmi & Catts, 2012). 

 

Det är viktigt att stödet fortsätter till mellan- och högstadiet i den mån eleverna behöver 

detta. Klassläraren är den som har de bästa förutsättningarna till att upptäcka om eleven 

inte verkar intresserad av att läsa trots fungerande avkodning. Ett fungerande samarbete 

mellan elever och lärare och uppmuntran och beröm kan öka både elevers självkänsla 

och läsmotivation (Taube, 1997; Westlund, 2009). 

 

Studien visade att trots rapporterad brist på läslust uppgav de yngre eleverna att de läste 

mer än tidigare och alla kunde uppge sin favoritläsning (Guthrie et al., 2006). Detta 

visar att dessa elever fortfarande var intresserade av läsning. Alla tyckte om högläsning 

men menade att det inte längre förekom i den omfattning som de skulle ha önskat. Detta 

stödjer forskningens syn på att högläsning är ett viktigt element för att hålla läsintresset 

vid liv. Även de äldre eleverna uppgav att högläsning var bra men de ställde högre krav 

på den upplästa litteraturen; det var nu viktigt att böckerna som läses var intressanta och 

även roliga att lyssna på. Både de yngre och äldre eleverna som hade boksamtal i sina 

klasser uppskattade dem vilket också kan stödja forskningens syn att efterföljande 

samtal om det lästa är viktiga för att eleverna kan förstå sambandet mellan det lästa och 

elevens egen omvärld. Ingen av eleverna nämner att de fått stöd i litteraturvalet och de 

äldre eleverna har svårare att nämna några böcker som favoritläsning och dator och 

tidskrifter verkar ha tagit över mer. Medan de yngre eleverna menade att de är bra på att 

läsa och läste böcker menade de äldre att deras läsförmåga inte var bra och de läste inte 

mer än på mellanstadiet. Forskningen har betonat att sämre läsförmåga påverkar 

elevernas egen syn på läsning (Taube, 1997; Westlund, 2009) och här visar de äldre 

eleverna att deras läsförmåga korrelerar med deras läsintresse; de anser sig vara sämre 

läsare och läsintresset har minskat. 

 

Den läspedagogiska forskningen (Taube 1997, 2007) har betonat lärarens centrala roll i 

skapandet och stödjandet av elevernas läsintresse. Klassläraren är den viktigaste 

personen när det gäller tidigt stöd åt elever som av olika anledningar hamnar efter i sin 

läsutveckling. Det är viktigt att eleverna följs åt i sin utveckling och att de under hela 

grundskolan får hjälp och stöd tidigt när det behövs (Lundberg & Herrlin, 2005). De 
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flesta av studiens elever har saknat detta stöd från sina lärare, bara en yngre elev menar 

att hon har fått stöd i sin läsning. De yngre eleverna ber inte om hjälp och de äldre 

uppger att de gånger de bett om stöd har det inte varit bra. De yngre eleverna gör sina 

läxor hemma med stöd från föräldrar medan de äldre inte längre har eller inte utnyttjar 

föräldrarnas stöd i samma utsträckning. Alla elever önskar att de skulle kunna läsa 

tillsammans med en vuxen. Alla eleverna insåg också vikten av att kunna läsa bra. Här 

saknas det samarbete mellan elever och lärare som forskningen har betonat (Myrberg, 

2009; Taube, 1997). Skolmiljöns roll i skapandet av förutsättningar för tillräckligt 

mycket individuellt stöd kan antas ligga bakom elevernas syn på sina möjligheter att få 

stöd. Alla anser att det aldrig är lugnt och tyst klassrummet och det är svårt att 

koncentrera sig på uppgifter som kräver mycket uppmärksamhet. Stökig skolmiljö 

skapar inte förutsättningar för lärare att kunna stödja de elever som skulle behöva 

individuell hjälp. Eleverna kan även antas vara medvetna om situationen i klassrummet 

och de undviker att be om hjälp eller menar att det stödet som de kan få inte är bra 

eftersom läraren inte har tillräckligt mycket tid att hjälpa dem.  

 

För att lärare kan ta på sig rollen som en central person i främjandet av barns läsintresse 

(Taube 1997, 2007) måste skolan se till att läraren ges möjlighet att stötta alla elever i 

den utsträckning det behövs. Studien visar tydligt att detta inte alltid är möjligt. Många 

lärare anser att deras roll har förändrats i dagens skola; många fler elever behöver stöd 

och lärare har mindre tid att ge individuellt stöd åt alla som skulle behöva det. Läraren 

till de yngre eleverna låter eleverna själva välja litteratur eller uppmanar dem att vända 

sig till skolbibliotekarien om de behöver hjälp.  Man kan anta att de lässvaga eleverna 

har svårt att bedöma vilken litteratur som skulle passa deras läsnivå och 

skolbibliotekarien har inte tillräckliga kunskaper om elevers läsförmåga för att kunna 

rekommendera lämplig litteratur. Det är viktigt enligt forskningen (Lundberg, 2009) att 

lärare med sina kunskaper och erfarenheter är den person som ska se till att lässvaga 

elever ska få hjälp i valet av litteratur som passar deras läsnivå och kan intressera dem. 

Båda lärarna i studien använder standardiserade test för att bedöma elevernas läsnivå 

och de lyssnar på när eleverna läser högt men deras kunskaper blir inte utnyttjade om de 

inte kan hjälpa elever i deras bokval. Det är viktigt att elever får vara delaktiga i valet av 

litteratur, menar forskningen (Anmarkrud, 2008; Bråten & Strømsø, 2008; Chambers, 

2011; Lundberg, 2010; Nasiell, 2007) men eleverna ska inte lämnas utan lärarstöd i sitt 

val. 

 

Medan de yngre eleverna uppskattade högläsning och önskade att det skulle förekomma 

oftare var de äldre elevernas syn på högläsning mindre positiv. Trots att läraren till de 

yngre eleverna inte nämner högläsning som något som hon använder för att främja 

elevernas läsintresse verkar detta förekomma i någon utsträckning och uppskattas av 

eleverna. Man kan anta att även här påverkar resursbristen på möjligheterna att öka 

högläsningens del i klassen. Läraren till de äldre eleverna uppger i sin tur att han läser 

högt och använder olika typer av texter. Här kan man anta att de lässvaga elevernas 

bristande läsintresse gör det svårare för läraren att hitta litteratur som passar alla och de 
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lässvaga eleverna gynnas inte av valet som är anpassat till alla eleverna och de lässvaga 

eleverna har svårt att uppskatta den upplästa litteraturen.  

 

Skolverkets satsning på ökad läsning och bättre läsförståelse kan bara nå målet om 

undervisningen förbättras och utvecklas. Studien visar att de av Skolverket (2011) 

uppsatta mål när det gäller läsning och läsintresse behöver tillräckliga resurser i 

klassrummet. Forskningen har tagit fram de faktorer som kan främja läsning och 

läsintresse och studien visar att dessa faktorer är de som de deltagande eleverna 

identifierade när de beskrev sin läsning och sin läsmiljö. Tidig högläsning ses som en 

viktig faktor som skapar ett livslångt läsintresse och högläsning ska fortsätta i skolan 

även om eleverna nått en läsförmåga som gör att de självständigt kan läsa litteratur. 

Läsning ska även förbereras och den ska efterföljas av samtal där eleverna kan diskutera 

det lästa och få hjälp med det som de inte förstod. Eleverna ska vara delaktiga i valet av 

litteratur men de ska inte lämnas utan lärarstöd i sitt val. Klasslärarens stöd i både valet 

och efterföljande samtal är den centrala faktorn här. Lärarstödet ska fortsätta även på 

högstadiet och det individuella stödet är speciellt viktigt för sådana elever som har 

svårare att hitta lämplig litteratur. Oavsett hur berörda lärare arbetar är det viktigt att 

läraren känner till var eleven befinner sig i sin läsutveckling för att kunna ge eleven rätt 

stöd för att utvecklas i sin läsning (Alatalo, 2011; Anmarkrud, 2008; McGeown et al., 

2015). Med rätt stöd kan alla lyckas i sin läsning och kunnandet stärker elevens 

självförtroende (Lundberg, 2010; Taube, 2007). 

 

Både lärare och elever ska ha en skolmiljö där dessa faktorer är möjliga att förverkliga. 

Om skolmiljön har störande element som gör att eleverna inte kan koncentrera sig på 

läsningen och lärare inte har tid att svara på frågor eller ge tillräckligt mycket stöd slutar 

eleverna att be om hjälp och detta påverkar allra mest de lässvaga eleverna vilkas 

läsförmåga för att utvecklas behöver alla dessa faktorer. Studien visade att det stödet 

som lässvaga elever skulle behöva till en del saknades på mellanstadiet men hade inte 

ännu påverkat elevernas läsintresse i någon större omfattning medan de lässvaga 

högstadieelevernas syn på sin läsförmåga och läsning och det stödet som skolan kan 

erbjuda var mindre positiv.  

 

6.1 Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom mellan- och 

högstadieelevers minskade lust att läsa ur elevperspektiv och i relation till de 

stödåtgärder som skolan har erbjudit till dessa elever. Forskningsfrågorna; vad är det 

som gör att elever kan tappa sin läslust, vilka faktorer påverkar läslusten, vilket stöd för 

sin läsning och läslust upplever eleverna att de får och har fått samt hur stödjer berörda 

pedagoger lässvaga elever.  

Studien hade ett elevperspektiv och semi-strukturerade intervjuer som användes för att 

kartlägga de faktorer som eleverna anser påverkar deras läsning och eventuell brist på 

läsintresse och följdes därefter med kompletterande lärarintervjuer. 
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Resultatet visade att de faktorer som forskningen har identifierat som de som kan främja 

och öka läsintresse var också de faktorer som påverkade de deltagande elevernas läsning 

och läsintresse. De yngre eleverna var fortfarande positiva till sin egen förmåga även 

om de identifierade flera av faktorerna som bristfälliga i sin läsmiljö.  De äldre eleverna 

var mindre positiva till sin läsning och kunde uppge att faktorer som kunde främja deras 

läsintresse saknades. Forskningen har betonat det tidiga stödets betydelse i läsutveckling 

och studien visade att det stödet som lässvaga elever skulle behöva till en del saknades 

på mellanstadiet men hade ännu inte påverkat elevernas läsintresse i någon större 

omfattning medan de lässvaga högstadieelevernas egen syn på sin läsförmåga och 

läsning och det stödet som skolan kan erbjuda var mindre positiv.  

 

För att elever ska få en god läsutveckling har läraren stor betydelse. När läraren har 

positiv förväntan på eleven och när eleven får lagom svåra uppgifter där läraren stöttar 

kan göra att eleven lyckas utveckla sin läsförmåga (Taube, 2009). Alla barn är olika och 

det tar olika lång tid att bli en god läsare. Det krävs olika mycket övning för att utveckla 

sin läsförmåga. I Skolverkets senaste satsning Läslyftet där lärare utbildas kollegialt 

tillsammans med andra lärare och där de ska öka sina kunskaper om elevernas läsning 

och läsförståelse i arbetet med lässtrategier ska det bli mycket intressant att se vilka 

effekter denna satsning kommer att ge i framtiden.  

 

6.2 Studiens relevans för speciallärarutbildningen 

 

De internationella jämförande studierna som PISA och PIRLS har tydligt visat att de 

svenska grundskoleelevernas läsförståelse har försämrats. Skolverket har efterlyst 

orsaker till elevernas bristande läsförmåga och forskningen har till en del identifierat 

skolan och lärarutbildningen som bakomliggande orsaker till försämringen. Man har 

skrivit nya kursplaner, skapat ett nytt betygssystem och lärarutbildningen har 

reformerats för att åtgärda de identifierade problemen. Syftet med satsningen är att öka 

elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att förbättra och utveckla kvaliteten i 

undervisningen. Oavsett hur bra den nya skolan och lärarutbildningen kommer att bli 

kommer det alltid finnas elever i skolan som behöver extra stöd i sin läsutveckling. 

Dessa elever kommer till speciallärare och -pedagoger av olika anledningar som lett till 

att deras läsning inte utvecklats.  De flesta har problem med avkodning och det finns 

redan en stor kunskap om hur man ska träna dessa elever. Men en del elever kan avkoda 

utan större problem men läser ändå inte. Det finns mycket mindre kunskaper om de 

faktorer som ligger bakom varför ett antal elever inte har någon läslust och om vilka 

åtgärder som skulle kunna stimulera deras läslust och att motivera dem till att läsa mera. 

Därför är det viktigt för speciallärarutbildningen att få kunskaper om de möjliga 

orsakerna till bristande läsintresse och om hur speciallärare kan hjälpa och motivera 

elever till att läsa. Bristande läsning kan ge stora konsekvenser för resterande skoltid 

och det är viktigt att eleverna får stöd så tidigt som möjligt. Speciallärarutbildningen ska 

ge kunskaper om de faktorer som forskningen tagit fram när det gäller bristande 
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läsintresse och hur specialpedagogiken kan ge stöd och stimulans som kan motivera 

elever att läsa så att deras läsutveckling blir så bra som möjligt. Studien visade att 

klassläraren har en central betydelse för dessa elevers läsutveckling och 

specialpedagogiken har en viktig roll i att stödja både klasslärare och elever med sina 

kunskaper om åtgärder som kan sättas in för att främja elevernas läslust. Den 

pedagogiska samverkan mellan klasslärare och speciallärare ska gynna lässvaga elever 

så att de blir mer inspirerade till att lära. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

Det är viktigt att fortsätta studera varför allt fler elever som inte har speciella och 

identifierade lässvårigheter inte har någon läslust och undviker att läsa. Forskningen har 

visat att barn har ett naturligt intresse för läsning och de förstår att läsning är viktig. 

Varför ett antal barn tappar detta intresse och vad man kan göra åt för att hålla intresset 

kvar behöver flera studier ur både elev- och lärarperspektiv. Studien visade att man 

måste studera barns läsintresse mellan förskolan och de första åren i skolan för att 

komma åt de faktorer som gör att detta naturliga intresse för högläsning och böcker kan 

försvinna.  
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Bilaga 1  Informationsbrev 
Hej!                       150915 

Jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet i Umeå, och ska nu skriva ett examensarbete 

som handlar om barns motivation till att läsa.  Jag skriver till er för jag vill göra en 

intervjustudie med elever och där jag skulle vilja att ert barn deltar och jag behöver er tillåtelse. 

Jag kommer att intervjua tre elever i årskurs 5 och tre elever i årskurs 8.  

 

Jag träffar ert barn enskilt vid ett tillfälle under skoltid under vecka 39 eller vecka 40 för 

intervjun. Informationen från intervjuerna kommer att spelas in, dessa används endast som 

underlag i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas anonymt, varken barnens namn 

eller skolans namn kommer att finnas med. Det är bara jag själv som kommer att ha tillgång till 

materialet under arbetets gång. Det inspelade materialet kommer att makuleras när 

examensarbetet är godkänt. Jag kommer att följa de etiska principerna som gäller sekretess, 

anonymitet och om möjligheten att närhelst kunna avbryta intervjun.  

 

Jag skulle vara väldigt tacksam om ert barn får delta i arbetet, och att ni kan fylla i papperet och 

lämna tillbaka det till skolan senast måndag 21 september. 

 

Barnets namn………………………………………………………………………… 

 

……… Får delta 

 

……… Får inte delta 

 

 

…………………………………………..     ……………………………………… 

 (Vårdnadshavares underskrift)   (Vårdnadshavares underskrift) 

 

Ta gärna kontakt om det finns frågor,   

Förnamn  Efternamn 

Mailadress 

Telefon-nummer 

Speciallärarstudent Umeå Universitet 

Examensarbete ht2015 

 

  

 

mailto:elisabet.horn@berg.se


 

Bilaga 2  Intervjufrågor till elever 
Intervjufrågor ”Varför tappar eleverna läslusten” 

1. Vad betyder läslust för dig? 
 

2. Hur ser du på din läsning? 
 

3. Tycker du att det är viktigt att läsa? 
a. Om ja,  

i. Vad läser du helst? 
ii. En bok 

iii. Serietidning 
iv. Facktidning ex skotertidning 
v. På datorn, vad? 

vi. Annat? 
vii. Vad är det som är bra med dem? 

b. Om nej,  
i. Är det svårt att läsa? 

ii. Är det tråkigt att läsa? 
iii. Hinner du inte läsa? 
iv. Är det inte tyst när du ska läsa? 

 
4. Vad handlar din favoritbok/tidning om? 

 
5. När du läser, var läser du? 

a. I skolan 
b. Hemma 
c. Bilen 
d. Annat 

 
6. Har du läxor som du ska läsa? 

a. Var läser du dem? 
b. Hur läser du?  

i. Med vuxen på skolan 
ii. Med vuxen hemma 

iii. Själv på skolan 
iv. Själv hemma 
v. Uppläst på datorn (inläst digitalt material) 

vi. Uppläst scannat dokument 
vii. Annat 

 
7. Brukar du säga till om du vill och behöver hjälp med din läsning? 

a. Vad beror det på? 
 

8. Hur gör ni i skolan? 
a. Har ni högläsning? 

i. Vad tycker du om det? 
b. Har ni boksamtal? 

i. Vad tycker du om det? 
c. Har ni tyst läsning? 

i. Vad tycker du om det? 
d. Lyssnar ni på ljudbok? 

i. Vad tycker du om det? 
 



 

9. Hur skulle du vilja göra? 
a. Skippa högläsning 
b. Skippa boksamtal 
c. Läraren läser alltid högt 
d. Bara läsa tyst 
e. Bara lyssna på ljud-cd (ljudbok) och följa med i texten/inte följa med i texten 
f. Annat? 

 
10. Tyckte du om när man läste böcker högt på förskolan, eller när någon annan läste högt för dig 

när du var liten? Kommer du ihåg? 
a. Ge exempel på något ni läste?  
b. Hade du någon favorit? 

 
11. Läser du texter på datorn/tv:n? 

a. Vad är det för texter? 
 

12. Har du egen dator i skolan?  
a. Hur använder du den? 
b. Hjälper någon vuxen dig med inläst material? 
c. Spelar du spel på datorn? 
d. Läser du på datorn? 

 
13. Hur skulle du vilja sitta när du läser, på vilken plats? 

a. Hur skulle din dröm-miljö se ut där du skulle kunna läsa i lugn och ro? Berätta! 
 

14. Om du fick välja, vad skulle det vara som gjorde att du skulle läsa mera? 
a. Roligare böcker/serier 
b. En bättre plats att läsa på 
c. Någon skulle läsa med mig  
d. Mer lugn och ro 

 
15. Läser du mer nu än för något år sedan? Eller läser du mindre nu? 

a. Vad beror det på? 
b. Vad gör du istället? 

 
16. Har du känt läslust under din skolgång? 

a. Om ja, vad fick dig att tappa läslusten tror du? 
b. Om nej, vad tror du det är som har gjort att du inte gillar att läsa?  

i. Hur hade läraren kunnat göra det bättre för dig? 
 

17. Upplever du att du har fått stöd i läsning av din lärare? 
a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om nej,  

i. Skulle du velat ha stöd i någon form? 
ii. Vad skulle det ha varit? 

 
 
 
Avslutar intervjun, tackar respondenten! 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 Intervjufrågor till lärare 

Kompletterande frågor till lärare ”Varför tappar eleverna läslusten?” 

 

1. Hur arbetar du för att främja läslust? 

2. Hur uppmärksammar du en lässvag elev? 

3. Hur stödjer du lässvaga elever? 

4. På vilket sätt? 

5. Hur emottas stödet? 

6. Har du sett förbättringar på det stöd som har satts in? 

7. Hur skulle du vilja/önska att stödet fungerade? 

 Förbättringsområden, lärare, rektor, skolhuvudman 

8. Fortbildning, önskar? 

9. Deltar i projekt? Läslyftet?  

 

 


