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Vi intresserar oss för hur lärare och elever arbetar med läsning i dagens skola. Under vår 

studietid har vi noterat att läsning i skolan ofta bortprioriteras, då övrig verksamhet stjäl tid. 

Vårt syfte med detta arbete är att studera hur lärare arbetar med läsning i skolans tidiga år. Vi 

vill även undersöka elevers erfarenhet av läsning i skolår 2 och 5. Våra frågeställningar är: 

- Hur går lärare tillväga för att lära elever läsa? 

- Hur arbetar lärare med elever som inte har intresse för att läsa? 

- Hur arbetar lärare för att skapa och bibehålla läsintresse hos elever? 

- Hur upplever elever att de arbetar med läsning i skolan? 

- Hur förhåller sig elever till läsning?  

Genom intervjuer med lärare och elever från två klasser fick vi veta att de flesta elever tycker 

att det är roligt att läsa. Lärarna menar att elevers intresse och lust för att lära sig läsa när de 

börjar i skolan finns, och alltid har funnits. Elevernas intresse för att läsa tycks sjunka med 

åldern i de klasser vi undersökt. Elever tycker att det är roligt att läsa men de läser sällan på 

fritiden. Enligt en av de intervjuade lärarna har föräldrars inställning till läsning och skolan i 

stort betydelse för hur elever ska tillgodogöra sig läsinlärning och den fortsatta läsningen. 
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1 INLEDNING 
Vi är snart redo att ta klivet ut i skolans verksamhet. Vår förhoppning, är att vi har fått 

med oss de verktyg som krävs för att lära elever att läsa. Läsning berör de flesta av oss, 

stora som små, rika som fattiga. Ett av de viktigare uppdragen vi har som lärare är att 

lära elever läsa. Eftersom läsning är grunden till en stor del av vår kunskapsinhämtning 

är det oerhört viktigt att lärare har kännedom om hur de ska gå tillväga för att lära elever 

läsa. Lärare förväntas utbilda elever till goda läsare, eftersom dagens samhälle ställer 

stora krav på läsförmåga. För att läsning inte ska upplevas som tvång, har lärare en stor 

utmaning i att utveckla och bibehålla läsintresse hos elever. Lyckas inte lärare med 

detta, har de begått ett stort misstag, som i värsta fall kan komma att sätta käppar i hjulet 

för elever under mycket lång tid. Alla ska med på tåget, men alla kan inte sitta i samma 

vagn. Alla individer fungerar olika och det gäller att hitta det eller de sätt som den 

enskilda eleven lär bäst på. Det är ett stort krav som sätter lärares kunskap och 

kompetens på prov. Vi har under vår tid som lärarstudenter tagit del av undersökningar 

som visar att svenska elever blivit sämre på att läsa. Det är vårt uppdrag att vända denna 

trend. Hur vi kommer att lyckas med det hänger till stor del på vad vi har fått med oss i 

vår ryggsäck från högskolan. Trots den massiva kritiken mot lärarutbildningen och dess 

bristande förmåga att ge studenter tillräckligt med kunskap om läs- och skrivinlärning, 

är det ändå vårt uppdrag som lärare att lära elever läsa.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Läsinlärningsmetoder 

Ljudmetoden eller den syntetiska principen utgår från delarna i ett ord, bokstäver, ljud 

och stavelser. Eleven lär sig läsa genom att sätta ihop delarna till ord eller fraser. Eleven 

lär sig att se bokstavens form samt att bokstaven fungerar som tecken för ljud. De lär sig 

att bokstaven låter olika beroende på vilka andra bokstäver den omges av. 

Helordsmetoden eller den analytiska principen utgår från ord och fraser. Tyngden läggs 

vid innehållet av det lästa. Tanken är att eleverna ska få en helhet av ordet, de ska känna 

till ordets längd och vilka bokstäver som ingår i ordet. Lärarna utgår i första hand från 

ord som eleven är bekant med såsom sitt namn (Ejeman & Molloy, 1997).  

2.2 Faktorer för god läsförmåga  

Barns uppväxtmiljö har stor betydelse vid grundläggandet av läsförmåga. Det är en stor 

fördel om barnet växer upp i en miljö där det finns tillgång till böcker, skrivmaterial, 

läsande förebilder och föräldrar som läser för barnen och pratar med dem om skrift. 

Sådana miljöer ger en positiv och stimulerande inverkan på barnen. Eftersom inte alla 

barn växer upp i sådana miljöer, är det viktigt att skolan visar dessa barn och föräldrar 

vägen till läsningens värld. Det är viktigt att skolan och hemmet samarbetar för barnets 

utveckling. Skolan bör bygga upp förtroende med hemmet genom att på ett respektfullt 

sätt förklara hur mycket föräldrarnas engagemang betyder för barnet. Barnet påverkas 

av föräldrarnas erfarenheter av läsning (Liberg, 2007). Det första mötet med det skrivna 

ordet sker inte vid samma tidpunkt för alla barn. Tidpunkten för mötet har att göra med 

den sociala och kulturella bakgrund barnet har. En del barn har fått ta del av och ingått i 

läsaktiviteter redan när de är mycket små, medan en del möter det skrivna ordet först när 

de börjar skolan. En stor del av grunden för framtida läsvanor läggs då barnen är mycket 

små, innan de börjar skolan. Det är viktigt att barnet får möta skriftspråket med dess 

redskap – skriften, olika genrer, böcker, skrivpapper och pennan. Genom att presentera 

barn för läsningens värld kan de se och förstå glädjen med att kunna läsa och skriva 

(Liberg, 2007).  
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Intresset för att läsa grundläggs för många barn i gemensamma upplevelser av läsning. 

Genom sådana stunder slussas barnen in i skriftspråkets värld. Barn som får uppleva den 

litterära amningen blir skriftspråkligt socialiserade (Björk & Liberg, 1996).  

2.3 Barn med lässvårigheter 

De barn som upplever att det är svårt att läsa, utvecklar strategier för att undvika 

svårigheterna. De läser mindre och väljer lättare texter. Texter som andra barn med 

lätthet bemästrar, kan te sig oövervinneliga för barn med lässvårigheter. I många fall 

blir läsningen i skolan en upplevelse, där risken för misslyckande ständigt hänger över 

dem. De elever som hamnar i sådana situationer saknar ofta lässtöd i hemmet. Får inte 

dessa barn uppmärksamhet och hjälp i skolan, riskerar deras läsutveckling att avstanna. 

Skolan måste tidigt sätta in åtgärder för att stötta dessa barn för att inte gapet i 

läsförmåga ska växa sig alltför stort och sätta spår i övriga skolämnen. Svaga läsare har 

svårt för att få avkodningen automatiserad. Fungerar inte avkodningen tenderar 

läsförståelsen att bli lidande och en ond cirkel sätts igång. De elever som behöver mest 

träning får minst och vice versa (Myrberg, 2007). 

Osäker avkodning inverkar negativt på ordförrådets tillväxt. Ett dåligt 

ordförråd sätter i sin tur gränser för läsförståelse och läshastighet, som i sin 

tur ger en begränsad läserfarenhet, vilket leder till fortsatt svag 

ordförrådstillväxt (Myrberg, 2007, s. 75).  

Resultat från Skolverkets nationella utvärderingar visar att en av sex elever i skolår 2 

misslyckas med sin grundläggande läsinlärning. Det är ingen bra strategi att vänta på att 

läsmognad ska infinna sig. Forskning visar att det är viktigt att tidigt identifiera och 

arbeta förebyggande med de barn som är i riskzonen för att utveckla lässvårigheter. För 

att dessa läsproblem inte ska finnas kvar, när eleverna slutar skolan, krävs att skolan tar 

sig an dessa elever och sätter in de åtgärder som krävs (Frykholm, 2007).  

Mellan 1992 och 1998 minskade det specialpedagogiska stödet per elev med över 40 

procent. Många av de grundskollärare som examinerades under 1990-talet har bristande 

kunskaper om läs- och skrivinlärning. Åtskilliga lärare med kunskaper om läsinlärning 

och läs- och skrivsvårigheter kommer att gå i pension inom loppet av tio år. Detta är 

faktorer som kan innebära att viktig kunskap om läsinlärning i de svenska skolorna går 

förlorad (Myrberg, 2007). 
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Enligt Tengberg (2007) läser flickor mer än pojkar. Denna skillnad tenderar att öka. 

Under åren i grundskolan avtar elevers läslust med åldern. De faktorer som tycks ha 

störst betydelse för om elever utvecklar intresse för litteraturläsning är föräldrar och 

bibliotek. Föräldrars utbildning, engagemang och tid till läsning med barnen och 

tillgängligheten till böcker i hemmet är faktorer som stimulerar barns intresse för 

litteratur. Läsningen tenderar att vara klasskiljande – barn till högutbildade föräldrar 

läser ofta mer än barn till lågutbildade. 

2.4 Tid för läsning 

Skolväsendets viktigaste uppgift är att väcka och bevara barnens lust att lära. Läsningen 

måste kännas viktig och meningsfull. Elever bör dagligen få ingå i läsaktiviteter i 

skolan. Det är viktigt att lärare och föräldrar inte stannar upp i läsinlärningsarbetet när 

barnen har lärt sig att avkoda utan fortsätter att stödja barnet i dess läsutveckling. 

Eftersom den läsning som eleverna utövar i skolan inte är tillräcklig måste eleverna 

lockas att läsa på sin fritid för att bli skickliga läsare (Frykholm, 2007). Lundberg och 

Herrlin (2003) stödjer detta påstående. Enligt dem räcker lästiden i skolan inte till för att 

eleverna ska kunna utveckla läsning till en färdighet. De menar att mycket tid måste 

avsättas för läsning även utanför skolan.  

Enligt Liberg (2007) visar forskning att barn och ungdomar läser allt mindre på fritiden. 

Därför är det oerhört viktigt att skolan utgör ett levande språkrum där eleverna på allvar 

möter det skrivna ordet. Mycket av det som görs i skolan mäts och bedöms. Elever blir 

mer och mer medvetna om att allt de gör bedöms av läraren. Ofta är det enbart läraren 

som är mottagare av det eleverna läser. Det innebär för vissa elever att de anpassar sig 

till de krav som ställs, varken mer eller mindre.  

Det bedöms att elever mellan nio och tolv år behöver läsa 12 000 till 20 000 sidor för att 

uppnå god läsförmåga och för att få läsningen automatiserad. Omvandlat till böcker 

innebär det ungefär 150 böcker under dessa år. Det är lite mer än en bok i veckan 

(Fylking, 2003). Chambers (1994) menar att elever i grundskolan ska få tid till 

självständig läsning varje dag. Sju- till åttaåringar bör dagligen läsa cirka 15 minuter per 

lässtund. Om eleven vill läsa mer går det bra att lägga in ytterliggare ett lika stort 

läspass under samma dag. När de är nio till tio år bör de läsa 30 minuter per dag och vid 

13 år 40 till 50 minuter per dag. Denna lästid ska vara helt ostörd och för att uppnå bästa 

resultat ska även pedagogen använda denna tid till egen läsning.  
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Tid är en bristvara i skolan och fokus läggs på mycket annat som ska hinnas med. De 

lärare som argumenterar för schemalagd lästid anser bland annat att varje elev måste få 

tid att läsa i sin egen takt och på sin egen nivå . Det är inte alla barn som får läsningen 

med sig från hemmet och långt ifrån alla som läser frivilligt på sin fritid, därför måste 

läsning vara ett regelbundet inslag i skolan. Chambers säger att under vår uppväxttid 

måste vi läsa ofta och regelbundet för att vi ska utvecklas till tänkande och engagerade 

läsare.  

2.5 Att skapa läsintresse 

Via International Reading Association – a membership organization of literacy 

proffesionals, valdes 62 amerikanska pedagoger från år fem ut, vars klasser visade upp 

bästa resultat på lästest och andra standardiserade test. De fick uppge hur de arbetade 

med elever i allmänhet. Det fanns en hel del likheter i deras arbete med läsning i 

respektive klasser. Bland annat använde de sig av barn- och ungdomslitteratur, noveller, 

tidningar, TV, radio, bibliotek och pedagogiska resurser. För elever med 

läsinlärningsproblem använde de sig även av ljudupptagning av böcker. De läste ofta 

högt för sina elever. Eleverna läste tyst för sig själva varje dag i genomsnitt 20 minuter 

per tillfälle. Eleverna läste i många olika sammanhang, till exempel tillsammans med 

kamrater eller föräldrar. Pedagogerna byggde upp elevernas läsförståelse genom att 

uppmuntra eleverna att tänka igenom vad de visste om textens ämne innan de började 

läsa. Lärarna följde kontinuerligt upp det som lästes i klassrummet (Myrberg, 2001). 

Det finns enligt Frykholm (2007) ett spontant behov hos alla läsare att få berätta om 

sina upplevelser av läsning. Boksamtal ger möjlighet till diskussion och genom att 

eleverna får ta del av varandras synpunkter och erfarenheter av en bok, kan förståelsen 

fördjupas ytterligare. Barnen kan genom att prata med varandra om böcker, locka sina 

kamrater till ytterligare läsning. Lindö (2005) menar att lärare själva måste ha 

kunskaper om barnlitteratur för att kunna stimulera barn till att lyssna, läsa och prata om 

böcker.  
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2.6 Högläsning  

För att elever ska nå framsteg som läsare är det nödvändigt att de får ta del av 

högläsning. Det gäller inte bara högläsning i de lägre åldrarna, utan under hela 

grundskolan. Den oinvigde läsaren kan vara såväl nybörjaren i år 1 som eleven i år 9, 

som aldrig har läst en skönlitterär bok (Chambers, 1994). Enligt Körling (2003) är det 

när barnen har erövrat läskoden som högläsningstillfällena bör bli fler och mer 

intensiva. Det är först då barnen förstår vad läsning är och de behöver läsande förebilder 

som kan leda dem in i böckernas värld. Det är av stor vikt att elever i grundskolan blir 

lästa för varje dag. Det ska inte enbart handla om skönlitteratur av olika genrer utan 

även andra former av texter, till exempel dikter och noveller. När elever lyssnar på 

många olika slags texter får de möjlighet att upptäcka hur en text är uppbyggd. Eleven 

kan lägga över ansvaret på högläsaren och slappna av, men det är inte en passiv vila, 

utan ett aktivt medskapande för den som lyssnar, då de får använda sin fantasi. Enligt 

Chambers (1994) får eleven ingen uppfattning om de tryckta orden, men de förbereds på 

vad som kan förmedlas till dem när de själva ska ta sig an en text. 

2.7 Barn och ungdomars läsvanor 

Enligt Barnbarometern (se bilaga 1) är böcker och TV de medier som når flest barn 

varje dag. Andelen barn som läser böcker och tiden de avsätter för detta har minskat 

sedan 1984. Lästiden för tre till åttaåringarna har sjunkit från runt en halvtimme till 

drygt en kvart på 19 år. Andelen som dagligen läser en bok har sjunkit från 85 procent 

till 74 procent. Dessa uppgifter speglar barns läsning på fritiden. Däremot har TV-

tittandet ökat med 23 minuter per dag mellan åren 1984-2003. En siffra som dock håller 

relativt konstant nivå under dessa år är barns besök till bibliotek. Nästan nio av tio barn 

besöker årligen ett bibliotek. Biblioteksundersökningen omfattar barnens aktivitet både i 

hemmet och i andras regi (Lund, 2003).  

Vart tredje år anordnar PISA (Programme for International Student Assessment) en 

studie i 57 länder av 15-åringars förmågor i läsförståelse, naturvetenskap och 

matematik. Vi har tagit del av resultatet och tittat på hur svenska elever presterar i 

läsförståelse år 2006. I Sverige deltog cirka 4600 elever från 200 skolor i PISA- studien.  
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I läsförståelsedelen undersöks elevers förmåga att tolka texter, söka information, 

bedöma texters innehåll och att utveckla skriftspråkliga kunskaper för att kunna delta i 

samhället. I undersökningen hamnade Sverige på åttonde plats bland OECD-länderna 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) med 507 poäng. Länder 

som hade bättre resultat var bland annat Sydkorea med 556 poäng och Finland med 547 

poäng. Av de länder som ej är medlemmar i OECD presterade Kina och Liechtenstein 

bättre än Sverige (se bilaga 2). Medelpoängen för svenska flickor var 528 poäng och för 

svenska pojkar 488. I samtliga 57 länder presterade flickorna bättre än pojkarna på 

läsförståelsedelen (se bilaga 3). År 2006 visade svenska 15-åringar på ett sämre resultat 

gällande läsförståelsen än år 2000 och 2003, men skillnaden var inte så stor att den i 

undersökningen visar på en nedåtgående trend. Däremot har skillnaden mellan pojkars 

och flickors läsförståelse ökat signifikant sedan undersökningen från 2003 (Se bilaga 2 

och 3). I Sverige liksom övriga nordiska länder har testet visat att det är relativt liten 

spridning i elevernas resultat beroende på deras socioekonomiska bakgrund. Det är inte 

så stor skillnad i läsförståelse mellan nordiska 15-åringar med olika bakgrund, i 

jämförelse med andra länder (Skolverket, 2007).  

Fröjd (2005) kommenterar PISA- studien i sin avhandling ”Att läsa och förstå svenska”. 

Mellan år 1970 och 1991 var invandringen till Sverige stor. Finland ligger i topp i de 

internationella läskunnighetsundersökningarna och de har lägst andel invandrare. Enligt 

Fröjd (2005) är det ändå felaktigt att anta ett samband mellan stor invandring och sämre 

läsprestationer. Om vi skulle räkna bort invandrarna, skulle Sveriges grundskoleelever 

fortfarande ha sämre resultat än Finland. Faktorer som utländsk bakgrund, 

socioekonomisk status och studieprestationer spelar ändå en viss roll i dessa tester. Man 

ser till exempel att det finns ett samband mellan elevers skolframgång och 

socioekonomiska status. Elever med hög socioekonomisk status presterar ofta bättre än 

elever med låg socioekonomisk status. 

2.8 Sammanfattning av litteraturbakgrund 

En stor del av grunden för framtida läsvanor läggs i tidig ålder. Föräldrars relation till 

läsning och böcker påverkar den relation som barnet kommer att utveckla till läsning. I 

skolan bör självständig läsning vara en dagligt återkommande aktivitet som inte ska 

förlora prioritet när elever blir äldre. Barnen bör känna att läsningen är viktig och 

meningsfull för att de inte ska tappa motivationen.  
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Barn som tycker det är svårt att läsa, utvecklar strategier för att undvika läsning. De 

läser mindre och väljer lättare texter.  Det är av stor vikt att lärare tidigt identifierar och 

arbetar förebyggande med elevers lässvårigheter så att de inte blir bestående. I dagens 

samhälle läser barn och ungdomar allt mindre. Om skolan inte ger elever tillfälle att öva 

upp läsförmågan blir övriga ämnen lidande. 



 9

3 SYFTE 
Vårt syfte är att studera hur lärare arbetar med läsning i skolans tidiga år. Vi vill även 

undersöka elevers erfarenhet av läsning i skolår 2 och 5.  

Våra frågeställningar är: 

Hur går lärare tillväga för att lära elever läsa? 

Hur arbetar lärare med elever som inte har intresse för att läsa? 

Hur arbetar lärare för att skapa och bibehålla läsintresse hos elever? 

Hur upplever elever att de arbetar med läsning i skolan? 

Hur förhåller sig elever till läsning? 
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4 METOD 
Genom att intervjua lärare och elever vill vi försöka få en allsidig bild av hur arbetet 

med läsning i grundskolan ser ut. Vi har gjort en kvalitativ intervju med lärare och 

elever. Elevernas svar behandlas ur ett mer kvantitativt perspektiv än lärarnas, eftersom 

vi vill ge en konkret bild av hur elever förhåller sig till läsning. Därför har vi bland 

annat redovisat vissa resultat i enkla figurer.  

4.1 Urval 

Vår önskan var att intervjua elever i två klasser samt de lärare som arbetat med läs- och 

skrivinlärning i dessa. Vi har valt att använda oss av två av de klasser i vilka vi har 

utfört VFU (verksamhetsförlagd utbildning), en klass i år 2 och en i år 5. Intervjuerna 

genomfördes på två olika skolor i en medelstor stad i södra Sverige. Skolorna är belägna 

i medelklassområden. Majoriteten av eleverna har svensk bakgrund. I år 2 är antalet 

intervjuade elever 22 och i år 5 är de 16. Totalt har vi intervjuat 38 elever och två lärare. 

Vi använder oss av fingerade namn på elever och lärare. De elever och den lärare som 

tillhör år 2 har blivit tilldelade namn från A till K och de elever och den lärare som hör 

till år 5 har namn från L till Ö.  

4.2 Intervjuer 

Vår undersökning genomfördes med kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi har 

valt att använda oss av intervjuer är att vi har sådana frågeställningar som inte går att 

besvara genom enkät eller observation. Vi har ställt frågor som kräver utvecklande svar 

och vi har dessutom intervjuat unga elever med begränsad skrivförmåga. Den 

information vi har fått skulle inte gå att få, om vi hade valt att använda oss av enkät eller 

observation. Enligt Kylén (2004) är det fördelaktigt att använda sig av intervju, för att 

försäkra sig om att få så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna vi gjorde var så 

kallade semistrukturerade.      

Att intervjun är semistrukturerad innebär att man har en uppsättning frågor, ett 

frågeschema, däremot kan följden på frågorna variera. Frågorna är allmänt formulerade 

och följdfrågor kan ställas till det som uppfattas som viktiga svar (Bryman, 2001).  
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4.2.1 Elevintervjuer 

Våra frågor till eleverna är öppna. Frågorna behandlar områden som läsintresse, 

föräldrars och elevers läsvanor, elevers läsförmåga och läsning i skolan. Intervjuerna 

förbereddes genom att vi presenterade oss för eleverna och småpratade lite innan vi 

skulle börja intervjua. Enligt Kvale (1997) är det upp till intervjuaren att skapa en 

situation i vilken informanten känner sig trygg, för att denne ska kunna svara så 

spontant och livfullt som möjligt. Vi var noga med att berätta för eleverna varför vi hade 

med oss dator och bandspelare och vad vi skulle använda intervjuerna till. Vi frågade 

eleverna om de godkände att vi spelade in intervjuerna samt om de ville fråga oss något 

innan vi började intervjun.  

Vi har valt att inte ställa samma frågor till de elever som går i år 2 och till de som går i 

år 5. Anledningen till det är att det inte kändes relevant, då eleverna i dessa skilda åldrar 

har kommit olika långt i sin läsutveckling. Större delen av frågorna till eleverna är dock 

likadana (se bilaga 4 och 5).  

4.2.2 Lärarintervjuer  

Våra frågor till lärarna är öppna. Intervjufrågorna delades upp i två avsnitt. Det första 

handlar om hur lärarna arbetar med den inledande läsinlärningen och den andra om hur 

lärarna jobbar med läsning och läsintresse (se bilaga 6) . 

4.3 Genomförande 

Vi valde att sitta på lugna och avskilda platser för att undvika att bli störda under 

pågående intervju. Intervjuerna spelades in med bandspelare och dator. Enligt Bryman 

(2001) har inspelning av intervjuer flera fördelar. Tack vare att intervjuerna spelas in 

kan intervjuarna göra en mer noggrann analys. Dessutom kan intervjuaren upprepade 

gånger lyssna igenom intervjuerna för att tolka de svar som har inbringats. Anledningen 

till att vi spelade in dubbelt var att vi ville försäkra oss om att inte gå miste om svaren, 

om tekniska fel eller dylikt skulle uppstå.  
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Vi har inte heller varit tvungna att lägga fokus på att hinna anteckna informanternas svar 

då svaren sparats på band och dator. Eftersom vi båda medverkade vid samtliga 

intervjuer har vi kunnat hjälpas åt med att exempelvis ställa följdfrågor. Intervjuerna 

med eleverna tog mellan tre och sju minuter och intervjuerna med pedagogerna tog 

mellan 30 och 40 minuter.  

4.4 Databearbetning  

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes på så sätt att vi lyssnade igenom varje 

intervju och skrev ned exakt vad intervjuare och informanter sa. Enligt Kvale (1997) ger 

en sådan strukturering en tydlig överblick, vilket underlättar analys av det insamlade 

materialet. Efter transkriberingen sammanställde och jämförde vi resultaten klassvis. 

Sedan jämförde vi resultaten av klasserna med varandra och lärarna med varandra. De 

citat som redovisas i resultatet är till viss del friserade för att underlätta läsningen av 

dem.  
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5 RESULTAT  

Vi kommer här att redovisa de resultat vi har fått fram genom analys och tolkning av 

svaren från intervjuer med elever och lärare. Vi har valt att dela upp resultaten av våra 

intervjuer i två delar, en för elever och en för lärare. De rubriker som förekommer är 

döpta och placerade utifrån innehåll i våra frågeställningar.  

5.1 Resultat av elevintervjuer 

5.1.1 Elevers inställning till läsning 

Här nedan redovisar vi vad eleverna tycker om läsning. Är läsningen lustfylld för alla 

elever från början eller finns det de som tidigt ogillar läsning? Tycker alla elever att det 

är viktigt att kunna läsa, kan de se meningen och nyttan med att läsa? 

Av eleverna i år 2 är det tjugo elever som svarar att de tycker att det är kul att läsa och 

två som inte tycker att det är så roligt att läsa. En elev i år 2 svarar att han tycker att det 

är kul att läsa, men uttrycker samtidigt: 

”Ibland läser jag frivilligt” (Elliott, år 2).  

När eleverna i år 5 får frågan fördelar sig svaren annorlunda. Tio tycker om att läsa, två 

tycker inte om att läsa och fyra tycker inte att det är så roligt att läsa. Här framgår att det 

är fler elever i år 5 som inte tycker om att läsa, än det är i år 2. Vi slog ihop svaren från 

flickorna i år 2 och 5 och gjorde likadant med pojkarna. De resultat vi fick fram visar att 

sju åttondelar av flickorna tycker om att läsa medan andelen pojkar som tycker om att 

läsa är dryga sex åttondelar.  

Denna fråga följdes upp genom att eleverna fick svara på varför de tycker att det är kul 

att läsa. Eleverna i år 2 svarar varierat, medan vi upplever att de i år 5 ger oss liknande 

svar. Ett typiskt svar från år 2 kan låta som följer:  

”För att man förstår mycket mer och man lär sig” (Gabriel, år 2). 

 Ett vanligt svar från år 5 lyder: 

”Det är kul” (Nina, år 5).  

Här följer två svar som vi anser utmärker sig från de övriga i respektive klass.  
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”Man märker nya ord” (Alicia, år 2).   

”För att om man läser spännande böcker känns det som man upplever 

det” (Petronella , år 5). 

De elever i år 2 som inte tycker om att läsa blev tillfrågade varför de inte tycker att det 

är roligt att läsa. Den ena eleven svarar att hon bara har dåliga böcker och den andra 

tycker att det är tråkigt att gå inomhus för att läsa, om han till exempel är ute och leker 

på rasten. De elever i år 5, som inte tycker att det är roligt att läsa, svarar att det är 

tråkigt och att det beror på vad det är för bok. De svarar även att de tycker att 

äventyrsböcker och deckare är bra och att det är kul ibland. 

”I skolan tycker jag att det är kul men hemma vill jag helst göra något 

annat och jag tycker inte att det är jättekul” (Morgan, år 5).  

Av eleverna i år 2 tycker tjugo att man behöver kunna läsa, två anser att man inte 

behöver kunna läsa. De sistnämnda resonerar som så, att det inte är viktigt att kunna 

läsa. När vi frågade dem varför de inte tycker att det är så viktigt, ändrade en elev sig 

lite och sa att det är lite viktigt att kunna läsa. 

”För om man ska åka någonstans måste man kunna läsa på 

skyltarna” (Kajsa, år 2).  

Den andra eleven av dessa två svarar att man inte behöver kunna läsa, men kan inte 

motivera sitt svar. De elever som tycker att det är nödvändigt att kunna läsa svarar bland 

annat att det behövs för att kunna köra bil och utföra diverse sysslor som vuxen. Av de 

elever som går i år 5, anser alla att läsning är en nödvändig kunskap.  



5.1.2 Läsning och hemmiljö 

Här nedan redovisar vi svaren på de frågor som handlar om förekomsten av läsning i 

elevernas hem och på deras fritid samt hur de uppskattar boken som medie.  

Vi frågade eleverna i år 5 om de läser mycket i familjen. Sex elever svarar att de läser 

mycket inom familjen, tre säger att man läser ganska mycket hemma och fyra elever 

berättar att de själva inte läser mycket, men andra i familjen gör det. I tre familjer läses 

det inte. De elever som svarar att de inte själva läser, berättar att det oftast finns en 

aktivt läsande familjemedlem. En av dessa elever svarar att i dennes familj är det pappa 

och lillebror som står för större delen av läsning i hemmet.  

”Min lillebror och pappa läser rätt så mycket, men jag läser sådär 

mycket” (Nina, år 5).  

Av de elever som kommer från hem där man läser mycket, svarar fem av sex elever att 

de läser bra, mycket och fort. Den sjätte eleven svarar att hon inte läser så bra. 

 
Figur 1. Läser dina föräldrar? 

Vi tittade på hur de elever som svarar nej på denna fråga (se figur 1), svarar på frågan 

om det är roligt att läsa. Den elev i år 2 som säger att ingen av föräldrarna läser, tycker 

att det är kul att läsa.  Eleven i år 5 som svarar nej på denna fråga tycker liksom eleven i 

år 2 att det är kul att läsa. I några familjer, oavsett vilket skolår eleverna tillhör, läser en 

av föräldrarna. I dessa fall handlar det oftast om att mamman läser. Av resultatet att 

döma tycks det vara ovanligt att det är pappan som läser. En elev svarade att så är fallet. 
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Frågan om föräldrarna läser, följdes upp genom att vi frågade eleverna vad föräldrarna 

läser. I år 2 svarar eleverna att de läser böcker. Ofta benämner de storlek eller typ av 

bok genom att säga stora böcker, tjocka böcker, kapitelböcker, receptböcker, läskiga 

böcker och faktaböcker. De berättar att föräldrarna läser texten på tv, nyheter på datorn, 

kartor, instruktioner, brev, räkningar och beställningslistor.  

”De läser böcker och de läser texten på tv och så” (Isabella, år 2).  

Samtliga elever i år 5 berättar att deras föräldrar läser böcker. En del av eleverna känner 

till titlar på de böcker som föräldrarna läser.  

”Mamma läser vanliga böcker, mest Liza Marklund” (Morgan, år 5). 

Vi frågade eleverna i år 2 om föräldrarna läser för dem. Fjorton elever svarar ja på 

frågan och åtta säger att föräldrarna inte läser för dem längre. Av de åtta sistnämnda 

säger två elever att de hellre läser själva nuförtiden, men om de ber föräldrarna att läsa 

för dem så gör de det. De övriga sex berättar att föräldrarna läste för dem när de var 

yngre, men att de inte behöver göra det längre.  

”Ja, de läser böcker som det är jättemycket text och svåra ord i” 

(Alicia, år 2).  

”Nej, det behöver de inte göra” (Eddie, år 2).  

”Nej, inte för mig, det är bara om jag frågar” (Emma, år 2).  

Sjutton av eleverna i år 2 läser på sin fritid, fem gör det inte. Av eleverna från år 5 är 

det elva som läser på fritiden och fem som inte läser. Många av eleverna i år 2 svarar att 

de läser på sin fritid, oftast när de inte har annat att göra. Fem av eleverna i år 2 läser 

inte alls på sin fritid. Enligt dem beror det oftast på tidsbrist. Situationen för eleverna i 

år 5 ser liknande ut. Tre fjärdedelar av flickorna i år 2 och 5 läser på fritiden. Av 

pojkarna i år 2 och 5 är det två tredjedelar som läser på sin fritid. De elever som svarar 

att de läser på fritiden fick svara på vad de läser då. 

”Jag läser på datorn mest, ibland går jag in på olika hemsidor och 

msn” (Alicia, år 2).  

”Jag brukar läsa Emilböcker och hcf-böcker” (Isak, år 2).  

”Lite som har hänt, i tidningen” (Fredrik, år 2).  

”Kalle Ankapocket och så läser jag lite, ja en bok läser jag hemma 

just nu, vargbröder. Jag läser den i skolan också” (Ola, år 5).  



”Jag läser om fotboll, ibland i tidningen, ibland i böcker” (Niklas, år 5).  

Frågan om eleverna brukar läsa för någon ställs till år 5. Sju av eleverna brukar läsa för 

andra medan nio inte gör det. Fyra av eleverna läser för sina syskon, två läser för sina 

småkusiner och en elev läser för sitt syskon, mamma och pappa.  

 
Figur 2. Tycker du om att få böcker i present? 

De flesta elever från klasserna tycker om att få böcker i present (se figur 2). Det är fler 

elever i år 2, som inte tycker om att få böcker, än i år 5. Av de äldre eleverna är det sex 

som svarar att det beror på boken. En elev i år 2 uttrycker samma åsikt. Två av eleverna 

i år 2, som inte tycker om att få böcker i present, tycker att det är roligt att läsa och säger 

att de kommer från läsande hem. Den tredje eleven från år 2, som inte tycker om att få 

böcker i present, tycker inte att det är så roligt att läsa och säger att föräldrarna läser 

räkningar och brev. Den elev i år 5, som inte tycker om att få böcker i present, säger sig 

tycka om att läsa de gånger han kommer in i böckerna. Eleven svarar att han kommer 

från en läsande familj.  
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5.1.3 Läsning i skolan 

Detta avsnitt handlar om hur eleverna själva tycker att de läser, i vilka situationer de 

arbetar med läsning i skolan och om lärares högläsning.  

 
Figur 3. Hur tycker du att du läser? 

Majoriteten av eleverna i båda klasserna tycker att de läser bra (se figur 3). En elev i år 

2 tyckte att det var svårt att på egen hand bedöma sin läsförmåga och svarade först att 

hon inte själv kunde bedöma sin läsförmåga. Lite senare svarade hon ”sådär”. 

De flesta elever tycks uppleva det svårt att svara på när de läser i skolan. Vi får känslan 

av att de inte har en klar bild av när de brukar läsa, då de är i skolan. Eleverna i år 2 

svarar att de läser när de har väskboken (annan benämning för bänkbok), när de har 

läsläxa, på måndagar och när det står läsning på veckoschemat. Eleverna i år 5 svarar att 

de läser när fröken säger till, när det finns tid över, när de läser högt på lektionerna och 

när de ska läsa bänkboken.  

Eleverna fick frågan om deras lärare brukar läsa högt för dem i klassen. Tretton elever i 

år 2 svarar ja, sex säger att läraren läser för dem ibland och tre berättar att läraren inte 

läser för dem så ofta. Alla elever i år 5 svarar att deras lärare brukar läsa högt för dem.  

 18



 
Figur 4. Tycker du om när er lärare läser högt för er? 

De flesta elever i år 2 tycker om att lyssna till högläsningen eftersom den fungerar 

avkopplande och de tycker att det är roligt att få lyssna till böcker. En del menar att de 

själva läser bra och tycker därför inte att andra behöver läsa för dem längre. En elev 

svarar att boken avgör om dessa lässtunder uppskattas eller ej. En annan elev svarar att 

denne uppskattar lässtunderna med pappa mer. Alla elever i år 5 tycker om att lyssna 

när läraren läser högt för dem (se figur 4). 

5.1.4 Sammanfattning av elevintervjuer 

Majoriteten av eleverna från de klasser vi har intervjuat gillar att läsa, åtminstone i 

skolan. Intresset för att läsa tycks sjunka med åldern i de undersökta klasserna. Trots det 

ser och förstår eleverna vikten av att kunna läsa. De flesta elever har ingen konkret 

uppfattning om när de läser i skolan, svaren är många och varierande. Eleverna i år 2 

har en vidare syn på begreppet läsning jämfört med eleverna i år 5. Eleverna i år 2 

beskriver att läsning kan innefatta läsning av böcker, räkningar, text på tv, text på 

datorn, instruktioner, kartor, receptböcker och beställningslistor. Läsning för eleverna i 

år 5 innebär läsning av böcker.  
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5.2 Resultat av lärarintervjuer 

5.2.1 Presentation av lärarna  

Anna har varit verksam lärare i nio år och arbetar nu i år 2. Under de år som Anna 

arbetat som lärare, har hon haft en etta en gång. Linda har jobbat i 20 år. Hon har nu en 

klass som går i år 3, men hade eleverna i år 5 som vi intervjuat, när de gick i år 1. Linda 

refererar både till läsinlärning i allmänhet och till hur läsinlärningen gick till i den klass 

som nu går i år 5. Linda har haft flera ettor under sin tid som lärare. 

Anna och Linda har olika lärarutbildningar, Anna har en 1-7 utbildning med inriktning 

ma/no och Linda har en 1-3 utbildning. Anna läste en kurs under sin utbildning som 

handlade om läsinlärning. Den kallades grundläggande läsinlärning och pågick i tio 

veckor. Linda minns inte vad hon lärde sig om läsinlärning under sin utbildning, men 

hon nämner olika läsläror, helordsmetoden och ljudning.  

Både Anna och Linda har stort läsintresse. De läser mycket och ofta och pratar gärna 

om böcker med både elever och vuxna. Lärarna är måna om att lyckas skapa läsintresse 

hos sina elever.  

5.2.2 Läsinlärningsmetoder 

Anna börjar sitt läsinlärningsarbete med bokstäver efter bokstavsschemat Silorema. Det 

innebär att hon börjar med bokstaven s och fortsätter sedan med bokstäverna i, l, o, r 

och så vidare. Klassen arbetar med en bokstav i veckan innan de går vidare till en ny. 

Arbetet med bokstäverna innefattar att lyssna på bokstavsljudet, hitta saker och ord som 

börjar på bokstaven och lyssna efter ord på bokstaven. De spårar bokstaven, skriver den 

på whiteboarden och i en egen bok. 

Även Linda inleder sitt läsinlärningsarbete med bokstavsträning. I början handlar det 

mycket om lek med bokstäver. De går ut i naturen för att ”hitta bokstäver” och 

framförallt pratar Linda mycket om bokstäver. I samband med introduceringen av 

bokstäverna övar Linda ljudning.  



 21

Anna använder sig av både helordsmetoden och ljudning. Störst vikt lägger hon vid 

helordsmetoden. Hon tycker att det är viktigt att ge eleverna kännedom om orden. Hon 

jobbar med att eleverna ska se småorden i stället för att ljuda fram dem. Småorden har 

eleverna i läxa, de tränar på dem gemensamt och de har bingo med dem. Dessa småord 

har kommit tillbaka i Tors läsebok, vilken Anna har använt sig av.  

”Då har vi arbetat med de orden så att även om barnen inte kunnat 

läsa har de känt igen väldigt mycket ord, så att det var väldigt få ord 

som de var tvungna att ljuda fram och det hjälpte många” (Anna).  

Exempel på ord de har lärt sig som ordbilder och som även finns i Tors läsebok är 

mamma, pappa, Tor, sol, har, en, ett. Anna utgår från läseboken då hon väljer metod. 

Hon tycker Tors läsebok är bra eftersom hon med hjälp av den kan få bra diskussioner 

med eleverna om innehållet i texten. Boken är uppdelad i två olika svårighetsgrader och 

det ser hon positivt på. En stor vinst med Tors läsebok är att eleverna är väldigt förtjusta 

i den.  

Linda utgår inte från någon särskild metod utan det blir en mix av många olika.  

”De flesta barn, känner jag, tar det på det här med ljudningen” 

(Linda). 

Vid val av metod går Linda tillbaka till vilka modeller hon fastnade för när hon gick på 

högskolan och när hon praktiserade. När Linda lär elever läsa har hon sin egen 

läsinlärning i åtanke.  

”Sedan tror jag att det har att göra med vad man själv  plockar fram 

ur ens eget bagage, hur jag lärde mig läsa. Det är väldigt mycket så 

tror jag, personligt, hur man fastnar för saker och ting” (Linda).   

Under sina tjugo år som lärare tycker Linda att hennes arbete med läsinlärning har 

utvecklats. Hon erbjuder eleverna mer nu än vad hon gjorde i början. Då använde hon 

sig av samma läsebok till alla elever, hon hade en modell som hon ville följa strikt. Efter 

ett tag insåg hon att alla elever inte är lika. Nu använder hon sig av många olika böcker. 

Hon tycker att hon lättare ser individen nu än i början av sin yrkesperiod.  
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5.2.3 Förändring hos förstaårselever genom åren 

Anna upplever att det var fler elever som kunde läsa när de kom till skolan, då hon 

började arbeta för nio år sedan än det är nu. Då var det fem till sex i varje ny klass som 

kunde läsa, nu är det en eller två. Hon tror inte att elever har samma stöd hemifrån nu 

som de hade då. Anna känner att man tog skolan lite mer på allvar då hon började 

arbeta. Hon tycker sig däremot inte se någon skillnad på elevers inställning till läsning.  

”De är väldigt sugna på att börja läsa och vill väldigt gärna läsa, där 

ser jag nog ingen skillnad” (Anna).  

Linda har inte märkt någon förändring gällande elevernas inställning till läsinlärning 

under sin yrkesverksamma tid. Hon upplever inte heller att deras inställning till läsning 

har förändrats. Hon menar att det finns en glädje och förväntan hos eleverna över att få 

lära sig läsa. 

”De vill helst kunna läsa från första dagen, så den, motivationen finns 

där” (Linda). 

5.2.4 Att tidigt upptäcka elever med läsinlärningsproblem 

Anna kan redan efter ett par veckor i år 1 upptäcka de elever som kommer att få det 

svårt med läsinlärningen. Hon märker det på att de inte hör ljuden som hon vill, hon ser 

det på deras uthållighet och försök att ljuda, de gissar sig till saker. Hon tror att det 

många gånger kan handla om omognad men i vissa fall även om dyslexi. Hon säger att 

det handlar om en känsla hon har och att hon ser det genom många små tecken. Om en 

elev har problem med läsinlärningen tar hon kontakt med speciallärare och pratar om 

elevens svårigheter. Vid behov ser Anna till att det görs tester på eleven. Första steget är 

att undersöka syn och hörsel. Sedan gör man ett ITVA-test, där det undersöks hur 

eleven fungerar inlärningsmässigt. Anna sätter tidigt in åtgärder när hon märker att 

elever inte gör de framsteg som hon förväntar sig.  

Även Linda tycker att hon tidigt ser vilka elever som kommer att få det svårt med sin 

läsinlärning. 

”Det märker man ju, vilka det svischar till för och vilka som står och 

stampar” (Linda).  
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Hon påpekar att det definitivt är en känsla, men att den inte alltid stämmer. När Linda 

upptäcker en elev med läsinlärningssvårigheter tar hon kontakt med speciallärare, som i 

sin tur tar sig an den aktuella eleven. Det avsätts mer tid till läsinlärning för de lässvaga 

eleverna. Dessutom skrivs åtgärdsprogram.  

”De måste komma över den här tröskeln, och det gör de ju inte av sig 

själva” (Linda). 

Linda tror inte att det hjälper att man säger åt eleverna att läsa mer hemma, eftersom 

hon inte tror att det blir av. Hon tycker att det är viktigt att ge elever kontinuitet med 

läsning i skolan. Hon tillägger att det inte är någon garanti för att det hjälper, särskilt 

inte om eleven har stora problem.  

5.2.5 Påverkansfaktorer 

Anna upplever att föräldrarnas intresse för läsning och förhållande till skolan är två 

viktiga komponenter för elevens förmåga att ta till sig läsinlärning. Hon anser även att 

hennes egen roll som lärare spelar stor roll för hur eleverna upplever läsning.  

”Om jag framställer läsningen på ett positivt och bra sätt, om jag har 

mycket högläsning och visar tydligt vad man kan använda läsningen 

till så tror jag att man får med sig mycket fler barn än om man är 

väldigt tråkig till sättet” (Anna).  

 Linda tror att det främst handlar om intresse, motivation och viljan att lära sig nya 

saker.  

”Förr skulle jag ha sagt läsintresse hemma, men det tror jag inte på 

längre” (Linda).  

På frågan om varför hon inte tror på läsintresse hemma, svarar hon att hon har mött 

elever vars föräldrar läser mycket, men att de trots detta inte har något intresse för att 

läsa och vice versa. Hon tror däremot att föräldrars inställning till skolan i stort har 

betydelse.  
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5.2.6 Att väcka och stimulera elevers läsintresse  

När det gäller elever som inte har läsintresse, försöker Anna se var problemet ligger. 

Om det handlar om bristande intresse, anser hon att det går att fånga genom att hitta 

litteratur som eleven faktiskt vill läsa. Hon tror även att det handlar om mognadsfråga 

och att vissa elever bara är att vänta in. De som hamnar efter får fortsätta sitt arbete med 

bokstäver på ett lite roligare sätt.  

”Men, det är bara att vänta så kommer det sen, för sen när de 

upptäcker att de andra barnen kan läsa, ja då försöker man kämpa 

lite och till slut inser man själv” (Anna).  

Anna pratar mycket med eleverna om varför det är viktigt att kunna läsa och vad det är 

bra att ha läsningen till. Hon tycker sig stöta på fler än en i varje klass som saknar 

läsintresse. Hon anser att man måste vara mer noga med att hitta passande litteratur till 

de här eleverna. Om de länge sitter med en bok som de tycker är tråkig, tror hon att det 

bekräftar elevens inställning, att det är tråkigt att läsa.  

Linda försöker utgå från elevernas intresse. Hon söker bland lite lättare böcker för att 

försöka plocka upp deras lust. För de som har haft svårt att komma igång med 

läsningen, har Linda ibland använt sig av bok och band. Då får eleven lyssna på rösten 

och följa med i texten. Linda pratar med eleverna och försöker få dem motiverade. 

”Det är ju ofta det, de ser ingen nytta med det, det är inte alltid man 

får alla med sig” (Linda).  

Anna berättar att eleverna läser lite varje dag. Ett par gånger i veckan läser hon högt för 

klassen i mån av tid. Med jämna mellanrum har de läsprojekt, då de besöker 

stadsbiblioteket, pratar mycket om böcker och har olika teman utifrån böckernas värld. 

Anna tycker att det är viktigt att eleverna läser mycket och pratar om det de läser och 

tipsar varandra om böcker. Hon framhåller även läsläxan som de har varje måndag. Då 

lyssnar Anna när eleverna läser högt.  

Linda arbetar mycket med småböcker. När Lindas gamla elever lärde sig läsa hade de 

en läsebok, där alla läste samma kapitel för att få en gemensam läsupplevelse som de 

kunde prata om. Linda har också mycket högläsning i sin klass, dessa ser hon som 

guldstunder. Linda arbetar även en del med sagotema, där eleverna får skriva sina egna 

sagor och göra om gamla sagor till nya.  
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Annas klass går till skolbiblioteket varannan vecka. Klassen har även jobbat med 

lästema, där personer utan anknytning till skolan har fått komma och berätta om böcker 

för att få eleverna intresserade. De har även besökt stadsbiblioteket, där de har fått 

rundvandring och information om biblioteket. En bibliotekarie tipsade eleverna om 

böcker och hjälpte dem att skaffa lånekort så att de fick möjlighet att låna hem böcker. 

Bibliotekarien träffade även elevernas föräldrar och pratade med dem om vikten av att 

läsa.  

Linda har mycket högläsning i sin klass, men ger också mycket tid för egen läsning. När 

hon tar in nya böcker i klassrumsbiblioteket läser hon alltid på baksidan av boken. När 

Linda hade klassen som nu går i år 5, använde hon sig av ”Pojken och tigern”, vilken 

hon tyckte var bra då den stimulerade elevernas lust att läsa.  

Anna har ett stort läsintresse och tycker därför att det är lätt att motivera eleverna till att 

läsa. Hon uttrycker sitt läsintresse genom att hon försöker hitta böcker hon tycker om 

och att hon pratar om böcker med andra. Hon tror inte att hennes läsintresse har 

förändrats under hennes år som lärare, det har alltid funnits där. Däremot tror hon att 

hon har förtydligat det för andra och då särskilt för elevernas föräldrar.  

”Man måste stötta föräldrarna och påminna dem hur otroligt viktigt 

det är med läsning och att de orkar lyssna och orkar sitta med” 

(Anna).  

Även Linda har ett stort läsintresse som hon vill dela med sig av till eleverna. Hennes 

läsintresse har inte förändrats sedan hon började arbeta som lärare mer än att hon läser 

mer barnlitteratur för arbetets skull. Hon tror att det underlättar att ha ett läsintresse som 

lärare, att det är lättare att vara positiv när man vet vad man kan hitta i böckernas värld.   

”Läsning tror jag är det absolut viktigaste vi lär barnen, det är jag 

helt säker på. Det är jag helt övertygad om. Att kunna läsa och ta reda 

på saker” (Linda).   

I mån av tid läser Anna högt för eleverna.  

”Nu är det väldigt dåligt, men normalt sett brukar jag nog ha 

högläsning en gång per dag, ungefär tio minuter” (Anna).  

Bokvalet baseras efter rådande omständigheter. Om de till exempel pratar om grodor, 

kan hon välja en bok om dem. Ibland får eleverna välja och andra gånger väljer hon bok 

för att hon själv vet att den är bra.  
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Linda läser högt för eleverna varje dag. Hon försöker variera genre på böckerna. Ofta 

väljer hon böcker som får eleverna att tänka till.  

”Till exempel i ettan läste vi om en kille som tog saker, händelser som barn kan vara 

med om, men ibland vill jag bara att de ska skratta” (Linda). 

5.2.7 Introduktion av böcker 

Anna introducerar läseböcker genom att i förväg nivågruppera eleverna efter 

läsförmåga. Sedan väljer hon ut några böcker som passar den enskilda gruppens nivå. 

Hon berättar lite om varje bok, vad den handlar om och vad det är för huvudperson. 

Sedan får gruppen gemensamt bestämma sig för vilken bok de vill ha som läsebok. När 

hon väljer högläsningsbok väljer hon böcker som passar för tillfället. Ibland väljer hon 

ut några böcker, berättar om dem och läser ett stycke ur varje och sedan får eleverna 

rösta fram den bok de vill ha.  

Linda introducerar böcker genom att läsa. När hennes elever går i ettan läser hon en 

bilderbok varje dag. Eleverna brukar få en läxa som går ut på att de ska läsa en bok och 

sedan presentera den inför klassen.  

5.2.8 Delaktighet i elevers bokval  

Anna är inte delaktig i alla elevers val av böcker. Hon anser att de flesta elever kan välja 

bok efter läsförmåga. Hon försöker istället hjälpa till där hon ser att det behövs. Hon ser 

det som ett problem att en del elever har svårt att välja ”rätt” nivå på böckerna. De 

väljer ofta för svåra böcker. När de gör det kan hon styra dem genom att välja ut tio 

böcker som passar eleven och så får han/hon välja mellan dem. I Annas klass får 

eleverna låna hem vilka böcker de vill, men i skolan vill hon att de läser skönlitterära 

böcker. Anledningen är att Anna upplever att det är svårare text i faktaböcker och att 

eleverna mestadels sitter och tittar på bilderna. Hon tycker inte att de får samma 

lästräning med faktaböcker. Däremot anser Anna att det inte spelar någon roll vad 

eleverna läser inledningsvis.  

”I början säger jag alltid, bara läs” (Anna). 

Hon märker att en del föräldrar oroar sig då deras barn mestadels läser serier till en 

början, men Anna ser det från den positiva sidan. Huvudsaken är att de läser och tycker 

det är roligt än att de inte läser alls. 
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 Hon påpekar dock att det inte är bra om de fastnar i serieläsandet och fortsätter med det 

högre upp i åldrarna.  

Linda försöker i viss mån vara delaktig i elevernas val av böcker. Hon märker att de 

som har lite svårare för att läsa ofta vill läsa samma böcker som sina klasskamrater. Om 

hon ser att en elev har valt en för svår bok, låter hon eleven läsa ett litet tag för att sedan 

läsa den högt för Linda. Då kan hon påpeka att boken kanske var lite för svår och så 

väljer de en ny bok tillsammans. Däremot nekar hon aldrig en elev i val av bok. 

Eleverna ska läsa skönlitterära böcker i skolan, men de får gärna låna hem faktaböcker. 

Linda anser att det inte spelar någon roll vilken slags text eleverna läser, bara de läser.  

“Det kan vara svåra texter, faktaböcker, jag kan tycka att det är 

jättebra att de läser serietidningar med. Bara de läser, det är det 

viktigaste” (Linda).  

Anna ger eleverna olika möjligheter att följa upp den lästa boken. De kan göra en 

skriftlig recension, skriva om en karaktär i boken de skulle vilja vara vän med, ta ut en 

del av boken och skriva en egen fortsättning, göra reklam för boken och så vidare. Detta 

tycker eleverna mycket om. De kan även få berätta och tipsa en kompis om boken. De 

har ett bokträd i korridoren, där eleverna får skriva vad boken de läst heter, vem som har 

skrivit den samt sätta betyg på den. Dit kan eleverna sedan gå för att ta del av boktips. 

I Lindas gamla klass fick eleverna varje fredag berätta om en bok de har läst för klassen. 

De skulle visa att de har läst den. När de gick i trean fick de i stället skriva om vad de 

hade läst.  

5.2.9 Sammanfattning av lärarintervjuer 

Pedagogerna börjar läsinlärningen i sina klasser med bokstavsträning, därefter skiljer de 

sig åt. Anna lägger stor vikt vid helordsmetoden och Linda använder sig till större delen 

av ljudning. Båda använder sig av olika läromedel vid läsinlärningen för att kunna 

individanpassa. Anna anser att det kan handla om mognad, när elever inte lär sig läsa, 

medan Linda trycker på att eleverna behöver hjälp att ”komma över tröskeln”. 

Pedagogerna säger att det handlar om en viss känsla när de upptäcker elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Linda påpekar dock att känslan inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Anna menar att föräldrars läsvanor har inverkan på eleverna. Linda trodde 

det förr men har under sina år som lärare ändrat uppfattning.  
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När det kommer till läsning av skönlitteratur läser Anna högt för eleverna i mån av tid, 

Linda läser varje dag. Båda är noggranna när det gäller val av bok och låter ibland 

eleverna vara med och bestämma. De båda intervjuade lärarna ser inte någon förändring 

över tid gällande elevers intresse och lust för att lära sig läsa, när de börjar i skolan. 
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6  DISKUSSION 
Vi har valt att dela in diskussionen i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och 

förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi upplever att det var ganska svårt att intervjua eleverna då de var relativt tysta av sig. 

Eleverna i år 2 var lite mer frispråkiga än de i år 5. De sistnämnda kändes mer hämmade 

och det verkade som att de var ”rädda” för att svara ”fel”. Ibland kändes det svårt att 

inte vara ledande i de intervjuer med elever som var tysta av sig. Anledningen till att de 

inte pratade så mycket, som vi hade önskat och hoppats, kan ha varit för att situationen 

kändes konstlad när vi hade dator och bandspelare med oss.  

När vi gick igenom resultatet av elevintervjuerna upptäckte vi att vi ibland skulle ha 

frågat mer, vi kom på följdfrågor i efterhand. Om en pilotstudie hade genomförts hade 

vi eventuellt kunnat formulera följdfrågor i förväg. När vi tolkat de svar eleverna gav 

oss, frågade vi oss hur mycket som kom från eleverna och hur mycket som de hade ”lärt 

sig att säga”. Sedan tror vi att eleverna i viss mån kan ha tänkt ut vilka svar vi 

förväntade oss och därför anpassat dem.  

Vi frågade lärarna om det gick bra att vi spelade in intervjuerna, vilket det gjorde. 

Intervjun med Anna flöt på bra. Vi kände att intervjusituationen med Linda influerades 

av stress från hennes sida, därför fick vi inte alltid de precisa svar som vi önskade, trots 

att följdfrågor ställdes. Lärarna visste i god tid om vilket område intervjun skulle beröra. 

Vi tror inte att detta påverkade intervjuerna, då båda utstrålar säkerhet i lärarroll och 

arbetssätt.  

6.2 Resultatdiskusssion 

Vårt syfte var att studera hur lärare arbetar med läsning i skolans tidiga år. Vi ville även 

undersöka elevers erfarenhet av läsning i skolår 2 och 5.  

Forskning visar att barn läser mindre idag (Liberg, 2007). Samtidigt ökar enligt 

Myrberg (2007) kraven på läsförmåga i dagens samhälle. 
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 I skolans styrdokument finns inga klara riktlinjer för hur mycket tid som bör avsättas 

för läsning i grundskolan. Läsning finns inte som ett ämne på schemat utan är ofta 

någonting som är förpassat till när det blir lite tid över för de elever, som tidigt är 

färdiga med skoluppgifter.  

Enligt de lärare vi intervjuat har elevernas motivation för att lära sig läsa, när de 

kommer till skolan inte förändrats genom deras år som lärare. Viljan och lusten att lära 

sig läsa är stor hos alla elever. Vi tycker oss se att något sker längs vägen som gör att 

många elever tappar lusten. I de tidiga åren läggs en del vikt vid läsning men långt ifrån 

så mycket som är nödvändigt. Vi tycker att det är allvarligt att allt mindre tid läggs på 

läsning ju äldre eleverna blir. Det är enligt oss inte underligt att elever blir sämre på att 

läsa när läsningen aldrig riktigt prioriteras. Vi ser det som en oroväckande trend att 

elever enbart läser i skolan när tid tillåter. Många aktiviteter som inte rör direkta 

skolämnen tar den tid som enligt oss borde vara vigd åt läsning. Läsning i skolan har 

ingen egen, prioriterad tid. Varför schemaläggs inte läsning? Enligt Chambers (1994) är 

det viktigt med sammanhängande läsning utan störande moment. Han menar att elever 

totalt bör läsa runt 30 minuter per dag från att de är sju år för att uppnå en bra 

läsförmåga. Tiden för daglig läsning ökar naturligtvis successivt med elevers ålder. Vi 

anser att detta är faktorer som motiverar införande av läsning på schemat. 

Eleverna tycks inte kunna svara på när de läser i skolan. Nästan alla intervjuade elever 

ger olika svar. Det kan bero på många olika faktorer. En kan vara att läsning aldrig har 

en fast tid, utan att tiden för läsning varierar stort. Därför vet eleverna aldrig riktigt när 

det är tid för läsning.  

 Vår undersökning visar att 20 av 22 elever i år 2 tycker om att läsa. I år 5 är det 10 av 

16 elever som tycker om att läsa. Vi tror att lärarna kan bibehålla elevernas läsintresse 

genom att arbeta med läsning på ett sätt, där själva läsandet lyfts fram mer och 

läsningen står i centrum. Läsandet bör lyftas fram som en positiv aktivitet vilken präglas 

av ett meningsfullt innehåll, variation och uppföljning.  

Eleverna i år 2 har en vidare syn på vad läsning innebär jämfört med eleverna i år 5. Då 

eleverna i år 2 bland annat räknar upp tidningar, böcker och räkningar, nämner år 5 

endast böcker. Vi tror att detta kan bero på att eleverna i år 5 blivit indoktrinerade av 

skolan att tro att läsning endast handlar om böcker. Skolan tycks ibland ge en alldeles 

för snäv bild av vad läsning innefattar än vad kursplanen i svenska beskriver 

(Skolverket, 2002). 
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 I den talas det om vikten av att läsa olika slags texter och framför allt att elever ska läsa 

mycket för att kunna ta till sig sådana texter som de kommer att möta på gymnasiet, 

under vidareutbildning och i arbetslivet.  

Vi blev förvånade över att det är fler elever i år 5 som tycker om att lyssna på 

högläsning än det är i år 2. Vi trodde att resultatet skulle bli det omvända. En orsak 

skulle kunna vara att eleverna i år 2 är mätta på högläsning, åtminstone för stunden. De 

flesta har förmodligen blivit lästa för sedan de var mycket små, fram till nu. Dessutom 

är de nu skickliga nog för att läsa själva. En del av eleverna vi intervjuade tycker att de 

numera är för stora för att bli lästa för. Eleverna i år 5 ser högläsning som ett tillfälle då 

de får koppla av från den undervisning som för många redan känns krävande. Enligt 

Körling (2003) är det viktigt att läsa högt för eleverna i det skede då de precis har lärt 

sig läsa. Det är först nu de förstår vad läsning innebär och vad den kan användas till. 

Det är nu eleven är i störst behov av läsande förebilder för att de ska få en positiv syn på 

läsning och litteratur. 

Enligt de resultat vi fått fram av elevintervjuerna, avtar läsintresset med åldern. Vi tror 

att detta kan bero på att läsningen tidigt blir ett nödvändigt ont. Läsningen sätts bland 

annat in då lärare inte förberett annat till elever som tidigt blir färdiga med uppgifter. Vi 

tror att många lärare gör så här av bekvämlighetsskäl. Detta har vi själva upplevt under 

grundskolan och även tyckt oss se under våra VFU-perioder. Vi anser att de här små 

lässtunderna bör koncentreras till en ordentlig lässtund per dag så alla elever får chans 

att läsa, även de som alltid är klara sist och aldrig får tid att läsa i sin bänkbok. Vi tror 

att det faktum att elever mestadels läser när det blir tid över, stärker Myrbergs (2007) 

teori om att de elever som behöver mest träning får minst och vice versa. 

Anna och Linda använder sig av läromedel vid läsinlärning. De motiverar detta med att 

läromedlen enligt dem är bra för att de väcker elevers lust att lära sig att läsa. Vi tror att 

sådana läromedel kan ha motsatt verkan. När vi ser tillbaka på vår egen skolgång minns 

vi hur tråkiga vi upplevde läseböckerna. Vi tror att de kan ha bidragit till att läsningen 

under en period kändes enformig. Körling (2003) frågar sig varför inte fler lärare 

använder sig av skönlitteratur när vi har ett sådant rikt litteraturbestånd i Sverige. Vi tror 

att många lärare använder sig av läromedel för att ha ryggen fri, av rädsla för att göra 

”fel”.  
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Anna och Linda anser att det till en början inte spelar någon roll vad eleverna läser, bara 

de läser. De påpekar dock att det är viktigt att visa eleverna alternativ litteratur för att de 

inte ska fastna i läsandet av en viss typ av text, till exempel serier. Liberg (1993) menar 

att om elever bara vägleds av vuxna som argumenterar för och visar dem alternativ 

litteratur, kan det vara acceptabelt att låta dem ta del av så kallad skräplitteratur. Vi tror 

att om barn får en mjukstart in i läsandets värld, kan de få de en positiv inställning till 

litteratur i stort och därmed möta nya texter med öppna sinnen. När vi i framtiden ska 

arbeta med läsning vill vi att eleverna ska få ta del av olika slags texter, inte bara 

skönlitterära. Under våra VFU-perioder har vi sett att de flesta elever enbart läser 

skönlitteratur. Vi föreslår att ett slags lässchema utarbetas efter vilket eleverna efter 

varje utläst bok får läsa annan text, till exempel poesi, när de har läst en skönlitterär 

bok. 

Under vår lärarutbildning har vi fått en liten inblick i olika läsinlärningsmetoder. Vi 

ställer oss frågande till om den inblicken verkligen är tillräcklig när vi förväntas lära 

elever, alla elever att läsa. Läsförmågan har försämrats under en längre period. Det är 

dags att sätta in åtgärder för att vända denna trend. För det krävs att vi lärarstudenter får 

med oss så mycket mer av detta viktiga ämne! Trots allt bygger en stor del av 

kunskapsinhämtning i skolan på att eleverna är goda läsare.  

”Läsning tror jag är det absolut viktigaste vi lär barnen, det är jag 

helt säker på. Det är jag helt övertygad om. Att kunna läsa och ta reda 

på saker” (Linda).  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Vi blev under arbetets gång intresserade av varför pojkar läser mindre och ofta sämre än 

flickor. Därför skulle det vara intressant om vidare forskning bedrevs inom detta ämne. 

Vår undersökning visar att det är ovanligt att papporna står för läsningen i de familjer 

där det bara finns en aktivt läsande person. Det vore intressant att få kunskap om denna 

tendens tidigt går att skönja hos pojkar i skolan. Varför utvecklar pojkar olust till att läsa 

och när sker det? Kan det vara så att pojkar behöver läsande manliga förebilder, både i 

hemmet och i skolan? En stor del av vår nuvarande lärarkår består av kvinnor. Kanske 

spelar även detta genusperspektiv in i pojkars föreställning om vem den typiska läsaren 

är.  
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Barnbarometern                        Bilaga 1  

 



PISA                       Bilaga 2 

 



PISA                          Bilaga 3 

 



 

Bilaga 4  

Intervjufrågor år 2 

 
1. Tycker du att det är kul att läsa? Varför/varför inte? 

 

2. Behöver man kunna läsa? 
 

3. Vad kan man göra om man kan läsa?  
 

4. När tycker du att barn ska lära sig läsa? 
 

5. Brukar du läsa skyltar ute?  
 

6. Läser dina föräldrar?  
Vad läser de då? 

 

7. Läser dina föräldrar för dig?  
Vad läser de då?  

 

8. Läser du på fritiden (bortsett från läsläxan)? 
Vad läser du då? 

 

9. Tycker du om att få böcker i present? 
 

10. Hur tycker du att du läser? 
 

11. När läser ni i klassen? 
Vad läser ni då? 
Får ni läsa vad ni vill? 

 

12. Läser er lärare högt för er? 
Tycker du om det?  

 



 

Bilaga 5  

Intervjufrågor år 5 
 

1. Tycker du om att läsa? Varför/Varför inte? 
 

2. Behöver man kunna läsa? 
Varför behöver man kunna läsa? 

 

3. Vad kan man göra om man kan läsa? 
 

4. När tycker du att barn ska lära sig läsa?  
 

5. Läser ni mycket i er familj?  
 

6. Läser dina föräldrar? 
Vad läser de då? 

 

7. Läser du på fritiden? 
 

8. Vad läser du helst?  
 

9. Brukar du läsa för någon? 
 

10. Tycker du om att få böcker i present? 
 

11. Hur tycker du att du läser? 
 

12. När läser du i klassen? 
Vad läser ni då? 
Får ni läsa vad ni vill? 

 

13. Läser er lärare högt för er? 
Tycker du om det? 

 



 

Bilaga 6  

Intervjufrågor lärare 

 
Läsinlärning 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Vilken lärarutbildning har du?  
Vad lärde du dig om läsinlärning under din utbildning? 

 

3. Hur inledde du arbetet med läsinlärning i din klass? Beskriv så detaljerat 
som möjligt.  

 

4. Vilken eller vilka metoder har du använt?  
Vad grundar du val av metod/metoder på?  

 

5. Har ditt arbete med läsinlärning utvecklats under dina år som lärare? 
Hur?  

 

6. Har du märkt någon förändring gällande barn och dess läsinlärning under 
din aktiva yrkesperiod? Hur?  
Har barns inställning till läsning och läsinlärning förändrats? Hur?  

 

7. Hur arbetar du med barn som inte har intresse eller lust för att lära sig läsa 
från skolstarten?  
Hur ofta händer det?  

 

8. Kan du redan vid ett tidigt skede se och upptäcka de barn som kommer att 
få det svårt med sin läsinlärning?  
Hur ser du det?  
Vad görs för dessa barn?  

 

9. Vilka faktorer tror du påverkar läsinlärningen?  

 



 

Läsintresse 
 

10. Hur arbetar du med läsning i din klass? 

 

11. Hur introducerar du böcker i din klass? 
 

12. Är du delaktig i barnens val av bok? 
Är barnen fria att välja vilken slags text de vill? 
Anser du att det spelar någon roll vilken typ av text de läser? 

 

13. Sker det någon uppföljning av de böcker som barnen läst? Hur? 
 

14. Hur arbetar du för att stimulera elevernas läsintresse? 
 På vilka sätt leder ditt arbetssätt till ökat läsintresse? 
 Hur gör du när du stöter på elever utan läsintresse? 
Använder du dig av några särskilda resurser för att stimulera barnens läsintresse? 

 

15. Läser du högt inför barnen i helklass? 
Om du gör det, vad grundar du ditt val av bok på? 
Hur ofta har ni högläsning?  

 

16. Vad betyder läsintresse för dig? 
Har det förändrats sedan du började jobba som lärare? 
Tycker du att det är viktigt att du själv har ett läsintresse som lärare?  
Varför/varför inte?  

 

17. Är det något du vill tillägga?  
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