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Sammanfattning  

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om möjligheter och hinder i lärares arbete med att 

skapa läsintresse hos elever med varierad språklig bakgrund och förmåga. Tidigare forskning, 

internationella och nationella granskningar och rapporter påvisar en trend av ett sjunkande intresse 

för läsning bland våra elever och forskning kring hur trenden kan vändas efterfrågas. 

Undersökningen har skett genom en kvalitativ ansats där sju lärare med olika 

undervisningserfarenhet från förskoleklass till gymnasium valts ut utifrån att de bedömts ha lyckats 

särskilt väl i sitt arbete med att främja läsintresse i sina elevgrupper. En av de intervjuade lärarna 

har studerats närmre genom observation och intervju med fem elever i lärarens 

undervisningsgrupp.  Lärarna har djupintervjuats. Intervjuerna har transkriberats och analyserats 

genom meningskoncentrering och därefter tematisk innehållsanalys. Analysen har utmynnat i sju 

didaktiska teman som kan tänkas verka för att väcka läsintresse och sex didaktiska teman som 

upplevs som hinder i det läsfrämjande arbetet. Sju läsfrämjande didaktiska teman har 

sammanfattats under följande rubriker: Att göra läsningen angelägen, Känslomässigt berörd, Tillsammans, 

Konsten att ställa frågor, Empatisk nyfikenhet gentemot elevens val, Tid och tillgänglighet och slutligen Didaktisk 

utveckling i mötet med det svåra. De hinder som framträtt har beskrivits under följande teman: Bedömning 

och mätbarhet, Bristfällig undervisning och negativa läserfarenheter, Läsnormer,  Bristfällig samverkan, Konkurrens 

med annat och Skolsegregationen.  I samband med elevintervjuerna kan ett separat tema för den gruppen 

skönjas som benämns Koncentration och trötthet. Resultatet har diskuterats i relation till tidigare 

forskning och merparten av studiens teman kan relateras till – och bekräftas av resultat som 

framkommit i tidigare forskning. Resultatet har också diskuterats utifrån didaktisk teori genom 

Libergs (2017) fem dimensioner av Didaktisk relief. De dimensioner som framträder tydligast i 

relation till studiens empiri är eleverfarenhetsdimension, generaliserande dimension samt en kreativ, 

framåtblickande dimension.  De disciplinära och perspektifierande dimensionerna präglar reliefen utifrån ett 

kritiskt perspektiv  på undervisningsinnehåll och föreskrifter och kan kopplas samman med 

studiens teman om hinder i arbetet med att väcka läsintresse.   
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Summary 

The purpose of the study has been to contribute with knowledge of opportunities and obstacles in 

teachers' work in creating reading interest in students with varied linguistic backgrounds and 

abilities. Previous research, international and national reviews and reports show a trend of a 

declining interest in reading among our students and research on how the trend can be reversed.  

The study was conducted through a qualitative approach where seven teachers with different 

teaching experience from preschool class to high school were selected on the basis that they were 

deemed to have succeeded particularly well in their work in promoting reading interest in their 

student groups. One of the teachers interviewed has been studied more closely through observation 

and interview with five students in the teacher's teaching group.The informants have been 

interviewed. Interviews have been transcribed and analyzed through meaning concentration and 

after that thematic content analysis. The analysis has culminated in seven didactic themes that may 

be thought to arouse reading interest and six themes that are perceived as obstacles in reading 

promotion. Didactic aspects that appear to be important in the work of creating reading interest 

have been compiled under the following seven themes: Making the reading relevant, Emotional touch, 

Together, the art of asking questions, Empathic curiosity towards the student’s choice, Time and accessibility and 

finally Didactic development in the meeting with the difficult. Obstacles that have emerged in the study have 

been described under the following themes: Goals and assessment, Inadequate teaching and negative reading 

experiences, Reading behavioral norms, Inadequate collaboration, Competition with other things and School 

segregation. In the pupils interviews a separate theme can be discerned for the group named 

Concentration and Fatigue. The results have been discussed in relation to previous research and most 

of the study's themes can be related to - and confirmed by the results of previous research.The 

results have been discussed in relation to  didactic theory through Liberg's (2017) five dimensions 

of Didactic Relief. The dimensions that are most evident in relation to the study's empirical data are 

the student experience dimension, the generalizing dimension, and the creative, forward-looking dimension, the 

disciplinary and perspectival dimensions characterize the relief on the basis of a critical perspective on 

teaching content and regulations and can be linked to the study's themes on obstacles in the work 

of attracting reading interest. 
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Förord 

 
”Det gäller att öppna den goda litteraturens värld för dem, så att de tidigt får uppleva att läsning är en oöverträffad 

källa till glädje, spänning och kunskap. Barnen måste få texter som hjälper dem att förstå sig själva och den värld 
de lever i. Detta är ingen lätt uppgift. Några vetenskapligt grundade anvisningar för hur ett läsintresse ska väckas 

finns inte.”  (Lundberg, 2010, s. 118)  

 

Tack ni sju lärare som så villigt och generöst ställt upp och delat era erfarenheter och ert kunnande 

kring arbetet med vad Lundberg (2010) i citatet ovan uttrycker som ett delikat och obeforskat 

område - nämligen att väcka elevernas läsintresse. Ett extra stort tack till ”Saga” (pseudonym) och 

hennes elever. Min förhoppning är att jag kunnat göra er alla rättvisa och att vi tillsammans genom 

detta arbete kan bidra till perspektiv och kunskap om det viktiga arbetet med att väcka intresse för 

läsning bland elever.    
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Inledning 

Intresset för elevers läsning är - och har under senare decenniet varit stort i den offentliga debatten. 

Budskapet har ofta gällt en bristande läsförmåga och att vi i Sverige halkat efter i olika typer av 

internationella resultatmätningar. Den mediala debatten har inte sällan landat i hur läsläget snabbt 

och effektivt ska åtgärdas för att svensk skola och dess elever ska stå sig i konkurrens med andra 

länder. Debatten har mindre ofta fokuserat på läsningens och lärandets existentiella, mer 

svårmätbara värden och dess betydelse för delaktighet, personlighetsutveckling, bildning och 

lustfyllt lärande. En stor del av eleverna uttrycker att läsning inte bara är ointressant utan att det 

rent av är slöseri med tid (cirka 40% av eleverna enligt senaste PISA-mätningen, se också 

Skolverket, 2019). En samhällstrend kan skönjas med ökad efterfrågan på mätbarhet och 

effektivitet. Trenden speglas också inom utbildningen där komplexa fenomen som lärande och 

undervisning ska mätas (Bornemark 2018; Hargreaves, 2004; Liedman, 2019 med flera). Liedman 

(2019) liknar lärandet vid en slingrig och bitvis svår omväg och ställer detta   mot marknadens 

önskan om att vi snabbt ska göras anställningsbara och lära på effektivaste sätt.  Det senare, snabba 

sättet att gestalta didaktik skulle enligt Liedman (2019) kunna medföra att aspekter som att skapa 

intresseväckande undervisning får stå tillbaka för att snabbt avstämma och mäta en viss kunskap. 

Läraren riskerar att bli ofri och begränsad i sitt yrkesutövande och lärandet riskerar att bli alltmer 

instrumentellt (ibid). Hirsh (2019) använder likt Liedman vägen som metafor för att beskriva hur 

vi genom historien slirat på vägrenen mot på ena sidan det mekaniskt instrumentella och på andra 

sidan en ”diffus flumpedagogik”. Dewey (1916) uttryckte över hundra år tillbaka i tiden:  ”Alltför 

sällan är den enskilde läraren så fri från föreskrifter, från auktoritära inspektorer, metodböcker, 

läroplaner etcetera att hans eget sinne kan komma i närmare kontakt med elevens sinne och med 

lärostoffet.”  (s. 150). Den drygt hundra år gamla skrivningen känns kanske mer aktuell än nånsin 

i dag. Hargreaves (2004) framhåller vikten av att stimulera eleverna till ett livslångt lärande och 

ställer detta mot resultatfokus. Han uttrycker att motivation och lust till fortsatt lärande är viktigare 

för såväl samhälle som individ än faktiska skolresultat. 

 

Gallagher, hävdar i en omdebatterad bok från 2009 med titeln Redicide: How Schools Are Killing 

Reading and What You Can Do About It (2009) att skolan ägnar sig åt att ta död på läslusten och att 

det som en följd av detta framträder nya grupper av alliterata personer, det vill säga människor som 

visserligen kan läsa men som ytterst sällan gör det. Gallahangers dom över skolan är hård. Hon 

uttrycker att läsningen fragmenteras genom kontrollfrågor och strategiundervisning och att det 

lustfyllda i läsandet försvinner.  

 

Undersökningar visar att det finns en starkare koppling mellan variablerna läsintresse och 

skolprestation än mellan hemresurser och skolprestation även om kopplingen är komplicerad 

(PIRLS1, PISA2, SOU, 2018:57). Elever som läser för nöjes skull presterar bättre i skolans samtliga 

ämnen oavsett mindre gynnsamma hemresurser. Häri ligger ett didaktiskt möjlighetsrum att så 

tidigt som möjligt väcka intresse för läsning hos alla elever. I detta arbete behöver undervisningen 

skickligt och medvetet navigera på lärandets väg för att inte riskera att hamna i endera dikesrenen 

                                                 

 
1 PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study 
2 PISA: Programme for International Student Assessment  
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där en viss dimension av undervisning får alltför dominerande ställning och andra dimensioner helt 

försvinner för att återknyta till Hirshs (2019) och Liedmans (2019) vägmetaforik. Min förhoppning 

är att uppsatsen kan bidra med kunskap i det direkta elevmötet men också i handledning av 

undervisande lärare och i dialog med föräldrar, skolledning och elevhälsa om det viktiga arbetet 

med att göra läsningen intressant för alla elever oavsett språklig bakgrund och förmåga. 

Uppsatsens disposition  

I kapitlet Bakgrund beskrivs varför forskning om läsintresse är viktigt och studiens 

specialpedagogiska relevans tydliggörs. Därefter definieras begrepp som är centrala för uppsatsen 

(läsning, lässvårigheter, läsintresse). Här skildras också läsning och läslust i ett historiskt perspektiv 

samt i relation till styrdokument och olika metoder. Bakgrundsdelen avslutas med en 

sammanfattning av internationella mätningar och offentliga utredningar med relevans för studien. 

I kapitlet Tidigare forskning presenteras nationell och internationell forskning som kan relateras till 

läsintresse med fokus på forskning som rör elever som befinner sig i mindre gynnsamma språkliga 

eller sociala förutsättningar vilket ökar studiens specialpedagogiska relevans. I kapitlet Teori 

presenteras didaktisk teori mer specifikt genom den didaktiska reliefen (Liberg, 2017) och dess fem 

dimensioner. Efter teoridelen redogörs för studiens Syfte och tre forskningsfrågor och därefter Metod 

där de metoder som använts (lärarintervju, elevintervju och observation) och de empiriska material 

dessa resulterat i beskrivs. Här redogörs också för arbetsgången i samband med datainsamling och 

för analysförfarande samt för hur urvalet av studiens deltagare  skett. Slutligen diskuteras studien i 

relation till forskningsetiska aspekter samt tillförlitligheten i studien. I kapitlet Analys och Resultat 

presenteras studiens resultat i form av teman som framträtt som delats in i hinder och möjligheter 

i arbetet med att skapa läsintresse.  Observation och elevintervju relateras mer övergripande till de 

teman som framkommit i studien. I Diskussionskapitlet diskuteras först studiens resultat i relation 

till tidigare forskning, därefter utifrån Libergs (2017) teori Den didaktiska reliefen genom fem 

innehållsdimensioner. Avslutningsvis följer ett stycke om implikationer som resultaten kan få för 

undervisningen och specialpedagogiken och förslag till fortsatt forskning.  

Bakgrund 

Läsintressets roll i samhället och för individen 

Att få lära sig läsa, tolka, förstå och samtala kring olika typer av texter kan tänkas utgöra en del av 

de mänskliga rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009). Läroplanen 

framhåller att eleven i mötet med olika typer av texter, ska ”ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2018:252). Ordförrådets 

starka korrelation med läsning och skolframgång är väl befäst (Jönsson, 2007; Lee, 2011; Liberg, 

2008; Myrberg, 2003; Saville-Troike, 1984 m.fl.). Det är genom att läsa och att lyssna till framförallt 

skriftspråk (även till talspråk) som individens ordförråd växer och progressionen mot ett skolspråk 

och ett akademiskt språk äger rum. När vi talar om läsdidaktikens varför blir skollagens skrivning 

relevant (Skollagens första kapitel (SFS 2010:800 § 4).  
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4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 
att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 

Uppdraget handlar inte endast om att erhålla viss typ av kunskap utan också om att forma en viss 

typ av medborgare i ett demokratiskt samhälle och att främja en ”livslång lust att lära” (Fredriksson 

och Taube, 2012; Wengelin & Nilholm, 2013). Den allra mest centrala didaktiska aspekten kan 

tänkas handla om grundläggande värden och människosyn (ibid.). Nussbaum (2010) framhåller 

skönlitteraturens och läsandets förmåga att utveckla empatiska förmågor och perspektiv vilket hon 

hävdar är navet i ett fungerande demokratiskt samhälle. Redan i antiken framhöll Aristoteles (1967) 

läsandet och litteraturen som en källa till samhällsmedborgarens intellektuella och empatiska 

utveckling och som en väg till psykiskt välbefinnande. Sambandet mellan låg social status, 

utanförskap och lässvårigheter är väldokumenterade (Elbro, 2004; Taube, 2007). Ett globaliserat, 

tekniskt avancerat samhälle ställer högre krav på förståelse för andra kulturer och kraven på 

läsförmågan har ökat. Rosenblatt (2002) har beskrivit skönlitteraturens roll för- och i en demokrati 

på följande sätt: ”Litteraturen frambringar det slags föreställningsförmåga som behövs i en 

demokrati – förmågan att ta del av andra personers behov och ambitioner och föreställa sig vilken 

verkan ens egna handlingar får på andra människors liv.” (s. 174).  Citatet kan tolkas som ett uttryck 

för den roll litteraturen kan spela för demokratin och att läsförmåga och intresse blir viktiga och 

till och med bärande i ett demokratibygge.  

Studiens specialpedagogiska relevans 

Många lärare har låga förväntningar och låg tilltro till möjligheterna för elever i lässvårigheter  att 

bli genuint intresserade av läsning och känna läsglädje hävdar Sanacore (2002). Sanacore 

problemtiserar att det råder en övertygelse hos många att denna elevgrupp är mer betjänta av basal 

färdighetsträning än av äkta läsupplevelser och varnar för att ett alltför stort fokus på 

färdighetsträning riskerar bli direkt kontraproduktivt och därigenom släcka intresse för läsning. 

Den färdighetsträning som i många fall ges är enligt Sanacore (2002) ingen garanti för att kämpande 

läsare kommer att koppla de färdigheter som tränas med vad läsning är vid sidan av den  lästekniska 

avkodningsdimensionen.  

 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i Libergs (2008) definition av läsning. Definitionen 

inbegriper tre centrala dimensioner varav den första, och också den främsta, handlar om intresse 

och motivation. Läsförståelse är en andra central dimension. Den tredje inbegriper förmågan att 

läsa av eller avkoda text (Liberg, 2008). De tre dimensionerna står i relation till de lästa texternas 

egenskaper och i vilka sammanhang som texterna läses. En central fråga att ställa sig som didaktiker  

enligt Liberg (2008) är huruvida ”texterna och sammanhangen stödjer utvecklingen av att bli 

intresserad, att kunna förstå och att kunna av- och inkoda?” ( s. 45). Lässvårigheter i relation till 
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Libergs modell och utifrån föreliggande studies fokus kan alltså handla om elevers avsaknad av 

läsintresse och motivation och  inte nödvändigtvis oförmåga till avkodning och/eller förståelse.  

Studiens specialpedagogiska relevans ligger i att belysa det delikata i mötet med elever som saknar 

intresse för läsning. Det är lätt att hamna i endera dikesrenen där läsningens formella aspekter (som 

givetvis också är viktiga) separeras från de funktionella i alltför hög grad. Studien aspierar på att 

bidra med kunskap om läsundervisning som väcker intresse och håller hög kvalitet och därigenom 

inkluderar fler elever och dessutom identifierar elever i behov av specifik stöttning. Läsningens och 

ordförrådets stora  inverkan på delaktighet och skolframgång är som tidigare nämnts vederlagd (se 

exempelvis Hart & Risley, 1995; Jönsson, 2007; Lee, 2011; Liberg 2008; Myrberg, 2003; Saville-

Troike, 1984). Läsningens och i huvudsak skönlitteraturens påverkan på personlighetsutveckling 

kan också knytas till specialpedagogikens -  och skolans breda fostrans – och demokratiserande 

uppdrag (se exempelvis Aristoteles, 1967; Nussbaum, 2010 och Rosenblatt, 2002). Genom att öka 

kunskapen om möjligheter och hinder i lärarens arbete med att väcka läsintresse kan man i ett tidigt 

skede förebygga att elever utvecklar lässvårigheter (Stanovich, 1986) och hitta vägar för att väcka 

läsintresse hos alla elever inkluderat de som redan befinner sig i olika typer av svårigheter. Ett 

specialpedagogiskt perspektiv på läsning (som historiskt främst rört färdighetsdimensioner) i 

rörelse mot att också centrera läsintresse kan sammanfattningsvis sägas utgöra studiens 

specialpedagogiska relevans och kunskapsbidrag. 

Olika definitioner av läsning och text 

Stora delar av den läsforskning som gjorts har skett inom det kognitiva forskningsfältet och 

behandlar den tekniska sidan av läsningen (Roe, 2014). Inom detta fält förekommer begrepp som 

inferenser, fonologisk medvetenhet, arbetsminne och metakognition. Läsforskarna Gough och 

Tunmers (1986) teoretiska modell The Simple View of Reading (Avkodning x Förståelse = Läsning) 

refereras ofta i dessa forskningssammanhang. Kritik har riktats mot The Simple View of Reading då 

definitionen inte tar hänsyn till aspekter som interaktion, motivation, strategianvändning, textgenre 

med mera (Liberg, 2010). Annan kritik utgår från att digitala och multimodala texttyper kan tänkas 

kräva andra typer av förmågor än de som ryms i The Simple View of Reading (Rasmusson, 2015). 

Vissa forskare som forskat kring läsmotivation har gjort ett tillägg till modellen där motivation och 

engagemang inbegrips i läsdefinitionen (Se ex Barker & Wigfield, 1999; Roe, 2014; Taube, 2007).   

 

Begreppet literacy har sedan sent 1800-tal använts synonymt med läs- och skrivförmåga i 

engelskspråkig kontext. Succesivt har innebörden vidgats till att även omfatta läsningens 

kontextuella, sociala och identitetsskapande dimensioner. (Barton, 2007; Fast, 2007; Liberg, 2013 

med flera). Literacyförmågan utvecklas ständigt i olika läs – och skrivkontexter. Luke och Freebody 

(2003) har skapat en välkänd teoretisk modell – the Four Resources Model som ofta refereras i 

sammanhanget. Modellen beskriver fyra olika praktiker som elever behöver delta i för att utveckla 

literacyförmåga. Praktikerna handlar kortfattat om att avkoda text, skapa mening av text, använda text 

funktionellt och kritiskt analysera och transformera text. Schmidt (2013) definierar literacypraktiker på 

följande sätt:  

 
Literacy practices innefattar hur människor talar om skrift, förhåller sig till texter och på olika sätt skapar mening 
genom och utifrån dessa i relation till de sociala strukturer de är omgivna av. Med dessa utgångspunkter 
förflyttas fokus från individuella psykologiska aspekter av läs- och skrivprocesser till de sociala praktiker som 
individen befinner sig i och där läsandet och skrivandet äger rum och får sin mening. (Schmidt, 2013, s. 48)  
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Citatet tydliggör den vidgade synen på läsande och skrivande som literacybegreppet inbegriper. 

Modellen relateras ofta till sociokulturella perspektiv på innebörden av läs-och skrivkunnande.    

 

Föreliggande studie grundas, som tidigare beskrivits i stycket om studiens specialpedagogiska 

relevans (s. 10, 11) på Libergs (2008) beskrivning av läsning. Studien behandlar läsning i allmänhet 

och inte specifikt läsning av en viss genre som exempelvis skönlitteratur.  Synsättet kan relateras 

till Emres (2017) idé om en vidgad syn på text där texter inbegrips av den ständigt föränderliga 

textekologi med dess olika modaliteter som möter samhällsmedborgaren. 

Lässvårigheter  

Definitionen av lässvårigheter står i relation till den innebörd som läggs i begreppet läsning. Läs- 

och skrivsvårigheter i relation till Gough och Tunmers (1986) modell inbegriper variablerna 

avkodning och/eller förståelse. Taube (2007) gör ett tillägg till modellen där motivation utgör en 

del av själva definitionen av läsning. Liberg (2008) betraktar just motivation och intresse som den 

främsta av de tre läsdimensionerna (motivation, förståelse och sist avkodning). Lässvårigheter i 

relation till dylika läsdefinitioner skulle alltså kunna handla om en elevs bristande motivation och 

avsaknad av läsintresse och  inte nödvändigtvis oförmåga till avkodning och/eller förståelse.  Luke 

och Freebody (2003) definierar läsning i relation till olika praktiker där exempelvis textegenskaper 

ställs i relation till lässvårigheter. Komplexiteten i The Four Resources Model är större än i The 

Simple View of Reading och inbegriper såväl kognitiva som sociokulturella variabler. Elever i läs- 

och skrivsvårigheter är en diversifierad grupp som kan uppvisa en stor variation av svårigheter  i 

relation till faktorer som inte inbegrips i exempelvis The Simple View of reading. Uttrycket läs- och 

skrivsvårigheter kan sägas utgöra en samlande term för olika typer av svårigheter vid läsning och 

skrivande. Specifika läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi står procentuellt för en mycket 

liten del av den elevgrupp som befinner sig i läs-och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006; Myrberg, 

2003; Wengelin & Nilholm, 2013). Det finns inte heller någon allmänt vedertagen definition eller 

standardiserade kriterier för diagnosticering av dyslexi (Wengelin & Nilholm, 2013).  

Läsintresse som begrepp 

Begreppet läsintresse har många motsvarigheter: Läslust (i engelskan pleasure reading eller reading 

for pleasure), läsengagemang, frivillig läsning, oberoende läsning, fritidsläsning, nöjesläsning 

(engelskan - leisure reading, recreational reading, free voluntary reading, reading engagement). De 

olika begreppen är besläktade och gränsen mellan dem flytande. Lundberg och Herrlin (2005) 

använder begreppet läsintresse som en del av läsförmågan jämte fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt och läsförståelse. De hävdar att de olika delarna samspelar men också har 

egna förlopp. Läsintresse skapas genom att skapa lust i läsandet, stärka elevernas självförtroende 

och ge eleverna färdigheter i läsning (ibid). Lundberg och Herrlin har sammanfattat tolv punkter 

som definierar begreppet läsintresse (2005, s.62–66). Det som utmärker elever med ett gott 

läsintresse är:  

 

1. Vill gärna lyssna på böcker. 

2. Visar engagemang och intresse vid gemensam läsning. 
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3. Lånar gärna hem böcker från skola, kompisar, biblioteket etc. 

4. Väljer spontant och frivilligt att läsa på egen hand. 

5. Gillar att få böcker i present etc.  

6. Går till biblioteket på eget initiativ.  

7. Läser inför andra – kompisar, lärare.  

8. Föredrar ofta läsning framför andra aktiviteter. 

9. Vill inte sluta läsa.  

10. Känner till många boktitlar och författare. 

11. Tar initiativ till läsaktiviteter av olika slag i klassrummen. 

12. Berättar och kommenterar ofta vad som står i tidningen.  

 

Clark och Rumbolds (2006) definition av läsintresse innebär att läsningen sker för det egna 

intressets skull. Läsningen kan ha påbörjats på någon annans begäran för att sedan fullföljas av eget 

intresse. Det sistnämnda är en viktig aspekt ur ett didaktiskt perspektiv. Någon annan – exempelvis 

läraren kan ha initierat läsning men sedan fortsätter läsningen av eget intresse. Texten har blivit 

intressant för läsaren av någon anledning och läsaren vill vidare i texten (ibid.). I föreliggande studie 

relateras Clark och Rumbolds definition av läsintresse vid urvalet för elevintervju.  

Historiska perspektiv 

Läsförmåga 

Läsförmåga under 1800- och början av 1900-talet i Sverige handlade om att klara av att läsa för att 

memorera exempelvis religiösa texter som Katekesen (Westby, 2015). Mot 1800-talets slut 

framträdde en förändring i synen på läsning. Förändringen kan kopplas till folkbildare och 

pedagoger likt Ellen Key, som debatterade för barnens rätt att läsa och uppleva autentisk litteratur. 

Litteraturen skulle inte längre vara ett underlag för mekaniskt återgivande (som i läsningen av 

Katekesen) utan rymma upplevelse och lust (Widhe, 2017).  Från mitten av 1900-talet och framåt 

växte också ett teknologiskt och globalt samhälle fram som krävde en annan typ av läsförmåga som 

inbegrep tolkning och en förmåga att förklara och analysera det man läst (Westby, 2015). För 

dagens och framtidens läsförmåga behövs ytterligare en utvecklingsnivå som Westby benämner 

dynamisk literacitet. Förmågan handlar bland annat om att kunna läsa flera texter samtidigt och att 

kunna jämföra innehåll. Läsaren behöver också kunna samordna det lästa i nya 

problemformuleringar och lösningar vilket ställer mycket höga krav på läsförmågan. Jacobsson 

(2006) uttrycker att vi på 1930–40-talen klarade oss i samhället med en läsförmåga motsvarande 

förväntad nivå för årskurs 6 (Jacobsson, 2006). Då gick också de flesta ut på arbetsmarknaden efter 

6 år i skolan. På 80-talet krävdes en läsförmåga motsvarande kraven för årskurs 9 (ibid.). Liberg 

(2018) uttrycker att samhällsmedborgaren idag behöver kunna läsa på vad som motsvarar 

gymnasienivå för att kunna delta i samhället fullt ut (Liberg, föreläsning Uppsala universitet, 2018-

11-21).  

Läslust och våra styrdokument 

Läsningen som en lustfylld aktivitet kan skönjas som tema genom 1900-talets läroplaner och nådde 

sin kulmen i och med 1969 års läroplan. Widhe (2017) undersöker skiftet i fokus mellan olika 

paradigm genom att granska begreppet lust och dess förekomst i olika läroplaner. I Lgr 69 
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förekommer begreppet lust vid 40-talet tillfällen. Det mer specifika begreppet läslust återfinns 6 

gånger i kursplanen för svenska (Lgr 69). I Lpo 94 och Lgr 11 nämns inte läslust överhuvudtaget. 

Däremot nämns lust vid fyra tillfällen i mer allmänna sammanhang i Lgr 11 och begreppet läslust 

återfinns vid ett tillfälle i kommentarmaterialet. Skollagen (2010:800) som står över läroplanen 

fastslår att utbildning inom skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. Widhe (2017) hävdar att statistiken för hur begreppet läslust används är komplex och 

att begreppsanvändningen behöver tolkas i sin historiska och textmässiga kontext, men att 

resultaten i hans studie ändå indikerar att läslust inte längre definieras som en del av skolans 

viktigare mål. Widhe (2017) ställer det i ljuset av Lgr 11:s fokus på kunskapskriterier och bedömning 

och menar att läslusten inte är en förmåga som kan mätas och att den därför inte får utrymme.  

Lusten och läseboken 

Mellan åren 1868 och 1910 utkom ”Läsebok för folkskolan” i olika versioner. Läseboken innehöll 

en blandning av texttyper. Läsebokens införande har av vissa betraktats som det viktigaste brottet 

mot den mekaniska katekesläsningen (Elbro, 2006), men den fick också utstå mycket kritik. Ellen 

Key uttryckte att folkskolans läsebok helt misslyckats i att väcka läsintresse och lust hos eleverna. 

I skriften Om läsning (Key, 1898), betonar Ellen Key hur viktig läsarens egen lust att läsa är. Hon 

gör en liknelse mellan kroppens och själens behov av näring i följande citat:  

 
Alldeles samma regler gälla för själens näring genom böcker! I första rummet bör således den läsande 
besinna, om de böcker han läser verkligen kunna främja hans själs växt och utveckling. Detta kan ske på 
många sätt. En bok kan vidga vår tanke, en annan värma vårt hjärta; en kan giva tillfredsställelse åt  vår 
kunskapsväg, en annan åt vårt skönhetssinne (Key 1898, s. 4). 

 

Key (1898) pläderar för klassikerläsning men också för att de unga kan behöva en läskost som 

passar för deras utvecklingsstadium. Hon utvecklar metaforen och skriver att man inte bör tvingas 

att läsa sådant som inte smakar, men att alla böcker inte är att betrakta som lika näringsrika.  

 

Genom historien har olika typer av läsläror skapats i relation till synen på hur läsinlärning och 

läsutveckling bäst sker (Elbro, 2006). Mer om detta i kommande stycke. 

Undervisning som främjar läsintresse och förebygger lässvårigheter 

I följande passage beskrivs översiktligt ett par av de mest frekvent refererade metoderna eller 

modellerna i arbetet med att skapa goda avkodare och strategier för läsförståelse. De olika 

metoderna och teorierna bär i olika grad och omfattning idén om att läsningen behöver göras till 

något meningsfullt i undervisningen för att ett läsintresse ska väckas.  

 

Vad gäller den tidiga läsinlärningen har man inom forskningen kunnat skönja en dikotomi mellan 

två olika ingångar i läsinlärningen. Vid ena polen finner man arbetssätt där man systematiskt går 

från en ljudbaserad bottom-upp-metod för att eleven ska greppa den alfabetiska och senare 

ortografiska lästekniken och bli läsare (se ex. syntetisk metod, Phonics och Wittingmetoden/ 

Witting, 1998). Vid andra polen finns en mer induktiv ingång i läsundervisningen som utgår från 

större meningsbärande enheter och ner mot ljuden – Top-down. Exempel på metoder och begrepp 

inom denna riktning är Whole Language, LTG - Läsning på talets grund (Leimar, 1976), ASL – Att 

skriva sig till läsning (Trageton, 2005). Kritiken mot de så kallade bottom-up-metoderna har handlat 
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om att undervisningen riskerar att bli mekanisk och innehållslös och därmed ta död på intresse och 

motivation för läsningen. Kritiken mot top-down-metoderna har varit att långsiktigt ohållbara 

lässtrategier som utantilläsning och gissningsläsning riskeras att läras in och den grundläggande 

avkodningen inte automatiseras. I USA skapade tongivande representanter för de två polerna 

gemensamt den så kallade The Balanced View - en slags konsensusrapport för hur läs-och 

skrivinlärningen bör gå till (Snow, Burns och Griffin, 1998). I svensk kontext gjordes motsvarande 

med Myrberg i ledande roll (Myrberg, 2003). De båda konsensusrapporterna (Snow, Burns & 

Griffin, 1998, Myrberg, 2003) framhåller en balanserad läs - och skrivundervisning där fonologiskt 

och semantiskt inriktade metoder kompletterar och hjälper varandra.  Det som också framträder  

är att det finns en grupp språkligt sårbara elever som behöver en systematisk, långsam 

inlärningsgång enligt ljudbaserade metoder för att knäcka läskoden. Såväl Snow, Burns & Griffin, 

(1998) som Myrberg (2003) är noga med att lyfta den viktiga aspekten av läsundervisningen som 

handlar om att skapa intresse och motivation under hela läsutvecklingsförloppet.  

 

I slutet av 1970 lade Durkin (1979) fram en uppmärksammad studie i USA. Studien visade att elever 

i årskurserna 3–6 (amerikansk kontext) fick anmärkningsvärt lite undervisning i djupare förståelse 

av det lästa. Den undervisning som gavs innehöll i princip ingen diskussion och reflektion. Tyst, 

enskild läsning med svar på givna frågor som sedan kontrollerades var den undervisning som 

dominerade. Studien visade alltså att lärarna snarare mekaniskt kontrollerade än undervisade och 

utvecklade elevernas förståelse.  Flera amerikanska studier har därefter fokuserat på hur 

undervisningen kan skapa aktiva läsare också bland elever som är så kallade Struggling Readers.  

 

Olika forskare har skapat modeller för arbete med läsförståelse varav fyra modeller är mer frekvent 

refererade. Modellerna är RT, Reciprocal Teaching (Palinscar & Brown, 1984); QtA Questioning the 

Author (Beck, McKeown, Hamilton & Kucan, 1997); TSI, Transactional Strategy Instruction (Gaskin, 

1994) och CORI Concept Oriented Reading Instructions (Guthrie, Mc Gough, Bennett & Rice, 1996). 

Den modell som först forskats fram och kan sägas utgöra grunden för TSI och CORI är RT 

Reciprocal Teaching (Palinscar & Brown, 1984). Forskarna intresserade sig för vad skickliga läsare gör 

när de läser och ringade in fyra grundläggande strategier som handlade om att förutsäga, att reda 

ut oklarheter, att ställa frågor och att sammanfatta läsningen.  I studien övades sedan dessa fyra 

strategier explicit i elevgrupp med läraren som modell i reciprok – ömsesidig interaktion. Studien 

påvisade vikten av att läraren finns med och stöttar och modellerar så att eleverna verkligen blir 

aktiva och utmanas och fastnar i detaljer i sina samtal. Forskarna såg tendenser till detta tidigt i sin 

longitudinella studie men såg också att detta gick att vända i och med lärarens tydliga modellering. 

Westlund (2013) problematiserar i sin avhandling, Att bedöma elevers läsförståelse,  de risker som 

kan ligga i alltför mekanisk användning av strategier i arbetet med läsförståelse. Hon menar att 

isolerad färdighetsträning ger sämre resultat i läsförståelse i jämförelse med djupare textsamtal som 

fokuserar på innehåll från olika perspektiv. Strategierna bör vara kognitiva och mentala 

tankeverktyg och en hjälp för att kunna nå textens budskap. Risken är att undervisningen fokuserar 

på att eleverna ska känna igen och benämna symbolerna för de olika strategierna och därigenom 

missar förståelsen. 
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Internationella mätningar  

Internationella mätningar från OECD som PISA  och PIRLS refereras frekvent i den offentliga 

debatten och i läsforskningen. PISA 2015 och den nyligen presenterade PISA 2018 samt PIRLS 

från 2016 indikerar (trots viss positiv uppgång i läsförmågan bland svenska elever) en trend där 

svenska elever i internationell jämförelse är den elevgrupp som visar minst ”entusiasm” i sin attityd 

till läsning. I PIRLS får eleverna relatera till påståendet ”Jag tycker om att läsa!”. 2001 menade 60 

% av de svenska eleverna att detta stämde. I PIRLS 2016 var motsvarande procentsats 39. Siffran 

bör ställas mot e-PIRLS som för första gången genomfördes 2016. Här är det den digitala 

läsförmågan som mäts. Resultatet i ePIRLS indikerar att svenska elever står sig väl i internationella 

jämförelser gällande digital läsning, något som är föga förvånande med tanke på hur välförsedda 

elever är med digitala resurser i internationell jämförelse enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 

2017). Däremot finns lite forskning kring den digitala läsningens inverkan på specifikt läsintresse. 

Jones och Brown (2011) har jämfört 22 elever i årskurs 3 och deras attityd vid läsning av pappers - 

respektive e-böcker. Undersökningen indikerar att bokens innehåll är viktigare än bokens form 

men att tillgänglighet och val påverkar i positiv riktning.  Studien framhåller e-bokens möjlighet att 

tillgängliggöra en större mängd titlar för eleverna vilket alltså kan öka läsintresse och motivation. I 

senaste PISA mätningen (Skolverket, 2019) ligger andelen svenska elever som anser att läsning är 

slöseri med tid på mellan 38–40%.  Genomsnittet i OECD-länderna ligger på drygt 28%. Läsningen 

på nätet har ökat men elevernas läsande har sammantaget minskat och attityden blivit alltmer 

negativ. Ett annat fenomen som analyseras i PISA 2018 (Skolverket, 2019) är sambandet mellan 

klassrumsklimat och resultat i läsning.  

Offentliga utredningar om läsning 

I statens offentliga utredning: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU, 2018: 

57) problematiseras det dalande intresset för läsning och vägar till att vända trenden eftersöks. 

Syftet med utredningen är att verka för att ge barn och ungdomar /…/ ”likvärdiga förutsättningar 

för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.” (s. 13). Andersson (2015) konstaterar i 

kunskapsöversikten Vad händer med läsningen: en kunskapsöversikt om läsundervisningen i 

Sverige 1995–2007 att läsundervisningen föreföll stå i strid med vad forskningen framhåller som 

gynnsamt för att skapa läsintresse. Textsamtal och innehåll med kopplingar till elevernas 

erfarenheter och tolkningar visade sig ovanliga i undervisningen. Användandet av skönlitteratur för 

att skapa perspektiv på personliga erfarenheter och omvärldshändelser syntes endast i ett fåtal 

sammanhang.  De texter som eleverna mötte i skolan var främst i form av övningsböcker, 

uppgiftsmaterial och läroböcker. Elevernas självständiga läsning ägde främst rum utanför ordinarie 

undervisning och innehållet diskuterades sällan i något forum.  Det som också framkom var att 

böckerna många gånger valdes till eleverna av lärare eller skolbibliotekarie som saknade kännedom 

om elevernas individuella läsintresse. Matchningen mellan elev och bok misslyckades därför ofta. 

Kunskapsöversikten framhåller att litteraturen behöver upplevas som relevant för det egna livet för 

att väcka intresse. Den framhåller också vikten av tillgång till böcker, vikten av tid till läsning och 

möjlighet till valfrihet och interaktion kring det lästa (Andersson, 2015; Skolverket, 2007).  

Socioekonomisk bakgrund kopplat till läsförmåga är något som problematiseras i Barns och ungas 

läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU: 2018:57) Tillgång på böcker och föräldrars akademiska 
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utbildning har en erkänt positiv inverkan på elevernas läsförmåga. Sambandet mellan läsintresse 

och allmän skolprestation framhålls i såväl PISA som PIRLS. Här påvisas ett starkare samband 

mellan variablerna läsintresse (Reading for Pleasure) och skolprestation än för sambandet mellan 

föräldrars akademiska utbildning och skolprestation även om sambandet är komplicerat. Skolans 

uppdrag att tidigt skapa läsintresse hos eleverna blir således ett viktigt led i arbetet med att utjämna 

samhällsklyftor.  

Tidigare forskning 

Läsdidaktik hämtar kunskap från såväl  psykologiska och medicinska forskningsfältet som 

litteraturvetenskapen och filosofin.  I det urval av forskning som gjorts har jag läst ett flertal abstrakt 

utifrån träff via sökord som pleasure reading/reading for pleasure, läsengagemang, frivillig läsning, 

fritidsläsning, nöjesläsning leisure reading, recreational reading, free voluntary reading, reading 

engagement (se stycket om Läsintresse som begrepp, s. 13). I forskningsöversikten och bakgrunden 

inbegrips forskning som är skriven utifrån såväl mer kognitiva som sociokulturella perspektiv där 

definitionen av läsning skiljer sig åt. Avhandlingar och artiklar som efter genomläsning ansetts 

relevanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har sedan refererats. Samtligt material 

återfinns vetenskapliga databaser som ERIC. Tidsintervallet för den forskning som refereras 

sträcker sig framtill 2019. Vissa referenser går tillbaka i tiden på gund av att de haft stort inflytande 

och är frekvent refererade i nyare forskning.  

 

Motivationens betydelse 

Ahl (2004, s. 96–100) reflekterar över motivation som begrepp i forskningssammanhang. 

Problematiken menar Ahl i huvudsak handlar om den utgångspunkt som länge legat som grund 

för motivationsforskningen, nämligen att motivationen finns medfödd. Ahl förespråkar 

användandet av intresse som begrepp. Inom läsforskningen inbegriper flertalet forskare motivation 

som del i själva definitionen av läsningen (Roe, 2014; Taube, 2007).  Inom läsforskningen har 

motiverade läsare jämförts med omotiverade och differensen har ofta mätts i antal ord eleven läser 

”the richer get richer” (Stanovich, 1986, s. 380). Stanovich (1986) ser i sin forskning att de elever som 

inte kommer igång med läsningen hamnar i en ond cirkel och klyftan mellan dem och de skickliga 

läsarna ökar snabbt. Fenomenet brukar kallas ”Matteuseffekten” med hänvisning till Bibeln och 

Matteusevangeliet 25:29: ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte 

har, från honom skall tas också det han har”. Elever med läsintresse läser cirka en miljon ord per 

år medan motsvarande siffra för icke motiverade ligger på cirka 100 000 ord per år (Skolverket, 

2016). Att tidigt väcka ett intresse för läsning och upprätthålla och utveckla detta skulle kunna 

utgöra en väg mot ökad likvärdighet i skolan och utjämna parametrar som familjebakgrund. 

Sambanden är dock komplicerade. Vikten av att läsningen associeras med positiva känslor 

framkommer i olika studier (se exempelvis Taube 2007; Cermin et al, 2009/2014; Baker & Wigfield, 

1999). Taube (2007) diskuterar det svåra men viktiga i att skapa positiva känslor kring läsningen i 

relation till elever i lässvårigheter. Langer (2001) påtalar att den inre motivationen till läsning är 

central för att den frivilliga läsningen ska bli till . Gambrell (2011, s. 177) har i sin artikel 
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sammanfattat ett flertal studiers slutsatser kring faktorer som skapar läsengagemang under sju 

teman som hon benämner ”rules/regler”- Reglerna handlar fritt översatt om att:  

1. Läsning och uppgifter ska ha relevans för eleven. 

2. Det behöver finnas ett rikt och varierat textbestånd. 

3. Många tillfällen och mycket tid till läsning. 

4. Valfrihet – att få välja vad som ska läsas och hur man arbetar med läsningen. 

5. Att få dela läsupplevelser med andra.  

6. Att få utmanande uppgifter kopplat till läsningen som eleverna upplever att de lyckas 

med. 

7. Klassrummet och undervisningen signalerar värdet av läsning. 

Att tillvarata elevernas erfarenheter  

Under tidigt 1980-tal genomförde Heath (1983) en större etnografisk studie i USA – Ways with 

Words där hon studerade barns literacyutveckling i tre olika socioekonomiska miljöer med fokus 

på hur skolan mötte upp och intresserade sig för de olika elevernas förståelse och förkunskaper . 

Studien visade att de barn som vuxit upp i en kulturell miljö som skiljde sig från skolkulturens 

upplevde misslyckanden och hade lägre förväntningar på sig från lärarna medan den hemkultur 

som mest påminde om skolans gynnades. Fast (2007) genomförde en liknande studie i en svensk 

kontext där sju barn följdes under tre års tid. Fast ser liknande tendenser som Heath (1983): 

Barnens språkliga och kulturella erfarenheter tas inte till vara utan normer för vad som är viktigt 

och värdefullt i skolans textorienterade aktiviteter blir exkluderande för många elever. 

Sammanfattningsvis implicerar såväl Heath (1983) som Fast (2007) vikten av att skolan i sitt 

kompensatoriska uppdrag möter och tillvaratar barnens erfarenheter och kunskaper i arbetet med 

att upprätthålla och främja läsintresse och engagemang hos eleverna.  

Läsande lärare och läsgemenskap 

I ett försök att utkristallisera undervisning som kan tänkas främja läsintresse (reading pleasure) har 

Cremin, Mottram, Collins, Powell och Safford (2009/2014) genomfört två delstudier i en engelsk 

skolkontext under åren 2006–2007. Studierna bygger på såväl kvantitativa som kvalitativa data och 

riktade sig mot förskole – och skolbarn i åldrarna 4–12 år, ”Especially those less successful in 

literacy” (Cermin et al., 2009, s. 1) och deras lärare. De två studierna heter – Teachers as Readers  

(2009) och Building Communities of Engaged Readers (2014). Forskarna upptäckte i första 

delstudien att större delen av lärarna saknade kunskap om – och intresse för barn och 

ungdomslitteratur och genomförde därför en iscensättande studie i syfte att utveckla en 

undervisning som kunde tänkas fungera läsfrämjande. 43 lärare och 1200 elever från 27 skolor 

deltog i den andra delstudien. Metoder som användes var lärarportfolio, intervjuer (enskilda med 
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lärare och rektorer, och gruppintervjuer med elever). Klassrumsobservationer genomfördes också. 

Fyra delområden framträdde som särskilt kritiska i detta arbete: 1. Skapandet av läsmiljöer som är 

variationsrika, tilltalande och stödjande och som skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap  

för såväl lärare som elever. 2.  Högläsning som en estetisk upplevelse – som öppnar vägar till 

förundran, frågor och världar bakom den egna läsförmågan. I studien fanns en elevgrupp som inte 

uppskattade högläsningen vilket forskargruppen fann extra intressant. Det visade sig att klassens 

lärare endast läste högt i syfte att introducera ett visst ämne eller att uppfylla ett visst mål. När 

läraren sedan började läsa text som poesi, skönlitteratur med mera vid olika tillfällen under dagarna 

utan specifikt syfte annat än njutning och upplevelse ändrades elevernas inställning dramatiskt. 

Läraren uttrycker att det var en kamp för denne att: ”sluta tänka på hur många rutor som skulle 

bockas av och vilka mål som skulle täckas in” (Cermin m fl. 2014, s. 95, min översättning). 3. Samtal 

om olika texter och lästips på individ - och gruppnivå. En företeelse som framträdde under studien 

var ”in-i texten-prat”. Olika vägar att prata sig in i texten upptäcktes fungera som nycklar för 

intresse, engagemang och förståelse. 4. Många möjligheter till självständig läsning. Studien påvisade 

sambandet mellan lärares ökade kunskap om barnböcker och textsamtal och elevgruppens 

entusiasm inför läsningen och följaktligen ökade läsintresse. Elever som tidigare varit ”motvilliga 

läsare” efter Moss (2007) begrepp ”can but don´t readers” läste gärna efter att den iscensättande 

studien genomförts. Detta mättes dels via elevernas egen självskattning men också genom 

observation och lärarnas utlåtande. Lärarna fick förståelse för vikten av att läsa och diskutera texter 

och gav detta mer plats i undervisningen. Det som går att utläsa av studien är en tillfällig förändring 

av lärarnas praktik och därigenom ökning av läsintresse. Studien säger däremot inget om effekterna 

i ett längre perspektiv och inte heller vilka variabler som kan tänkas ha störst inverkan på studiens 

utfall. 

Textsamtal och elever i läs och skrivsvårigheter 

Textsamtalets betydelse för läsintresse i relation till elever i lässvårigheter har undersökts av Pittman 

och Honchell (2014) under rubriken: Encouraging Reading Interest and Comprehension in 

Struggling Middle School Readers. Forskningsprojektets syfte handlade om att undersöka hur 

litteratursamtalsgrupper (Litterature Discussion Groups) påverkar elever i lässvårigheter i årskurs 

6–8. Pittman och Honchell (2014) har undersökt LDG:s utfall både i relation till läsförståelse och 

till läsintresse men i föreliggande studie återges studiens utfall kopplat till intresse. De metoder som 

användes i forskningsprojektet inbegrep deltagande aktionsforskning, självskattning (av 

läsintresse), intervjuer, textanalys och samtalsanalys. 16 elever med lässvårigheter deltog i 

fokusgruppen som arbetade med textsamtal/LDG. Eleverna delades in i Litteracy Discussion 

Groups av lärarna utifrån variation där exempelvis ”social butterflys” och ”reluctant talkers” 

blandades (Pittman & Honchell, 2014, s. 122). Eleverna skapade under forskarnas ledning 

beteendeprotokoll och gruppdiskussionsprotokoll som skulle utgöra riktlinjer under 

gruppsamtalen. Elevernas lista över beteende inbegrep fritt översatt; alla deltar, var snäll, hjälpsam 

och respektfull mot alla, lyssna på andra, ta hand om böckerna, håll fokus på texten. Eleverna 

beslutade att textsamtalet skulle beröra textens tema och handling, inbegripa eventuella frågor om 

läsningen, samtal om favoritdelar och delar som eleverna inte gillade, samtal om nya ord och vad 

karaktärerna gör och hur de utvecklas. Slutligen skulle eleverna relatera läsningen till sina egna 

erfarenheter. Det praktiska upplägget av LDG var kortfattat att lärarforskaren modellerade LDG 

under kortare återkommande pass tre dagar i rad med syftet att eleverna skulle lära sig struktur och 
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ramar för LDG.  Eleverna lyssnade på novellen Rikki-Tikki Tavi (Kipling, 2006). Novellen delades 

upp i sex 10-minutersavsnitt. Efter att ha lyssnat i 10 min samtalade eleverna om vad de hade hört. 

Här modellerades såväl regler för beteende i läsgruppen som samtal om innehållet i läsningen. 

Fjärde dagen genomförde gruppen samtal på egen hand (med forskarna som observatörer). 
Implikationerna från studien visar att fokusgruppen tyckte markant bättre om läsning när de arbetat 

med LDG. Utfallet visade att eleverna inte bara upplevde läsningen som mer intressant och positiv 

utan också förstod texterna bättre.  Pittman och Honchell (2014) menar att denna typ av positiva 

läsupplevelse inte är särskilt vanlig bland ”Struggling Readers” i synnerhet i mellanåren och att 

studiens utfall därför är ett värdefullt bidrag. Pittman och Honchell (2014) uttrycker att LDG kan 

användas av lärare och elever oavsett ämne, område eller årskurs.  
 

Tovli (2014) har beforskat ett program för att väcka läsintresse hos elever i olika typer av svårigheter 

i israelisk kontext. Programmet heter: The Joy of Reading - An Intervention Program to Increase 

Reading Motivation for Pupils with Learning Disabilities. 108 elever mellan 7–8 år med 

inlärningssvårigheter i läsning och skrivning från tolv olika specialklasser (74 pojkar och 34 flickor) 

och tio lärare deltog i studien. Samtliga elever hade liknande socioekonomiska förutsättningar. De 

olika klasserna delades upp och utgjorde undersökningsgrupper respektive kontrollgrupper. 

Projektet pågick under ett skolår, fem dagar i veckan, minst 45 minuter per dag. Varje session hade 

en viss struktur med ramar för innehållet. Vid studiens uppstart och vid studiens slut undersöktes 

elevernas Läsintresse (nöjesläsning, önskar eleven böcker till födelsedag mm). Kvantitet av läsning 

(någon som tycker om att läsa läser rimligen mer). Kvalitet på läsning – (en elev som tycker om att 

läsa och läser mycket har rimligen mycket lättare att förstå budskap och att göra innehålls-och 

karaktärsanalyser). Forskarna drar slutsatsen att ”The Joy of Reading” genererade att eleverna 

uppskattade läsning mer, läste bättre, läste mer och föredrog i högre grad än innan att läsa på 

fritiden (i relation till andra aktiviteter), vilket Tolvi tolkade som att projektet gav ökat läsintresse 

hos eleverna. Tovli (2014) deklarerar inte huruvida specifika didaktiska aspekter av projektet ”The 

Joy of Reading” har större inverkan på utfallet än andra. Likt övriga interventionsstudier är det 

svårt att avgöra om ingredienserna i interventionen faktiskt orsakat effekten eller om det på ett mer 

allmänt plan handlar om att läsningen fått ett stort utrymme och fokus. 

 

Sanacore (2002) påtalar att det är extra viktigt för  elever som kämpar i sin läsning att få möjligheten 

utveckla kärlek till läsning (love for reading) och blir livslånga läsare. Han problematiserar att det 

finns lärare med inställningen att ett livslångt läsintresse inte är möjligt att generera för elever i 

lässvårigheter. Sanacore (2002) genomförde en mindre studie där klassläraren vid flertalet tillfällen 

under skoldagen läste högt ur olika böcker. Det gjordes en större investering i skolbibliotekets 

bestånd, eleverna fick välja böcker utifrån sina egna intressen och det gavs mycket tid till såväl 

enskild, tyst läsning som att dela och diskutera läsupplevelser med varandra på  olika sätt. Elevernas 

attityder till läsning testades före och efter denna period med testet Elementary Reading Attitude 

Survey (ERAS). Vid en jämförelse av resultaten visade det sig att de elever som varit mest negativa 

vid första testtillfället och tillika bedömdes vara i läs och skrivsvårigheter manngrannt förändrade 

sin attityd i en radikalt positiv riktning efter interventionen. Trots att studien är småskalig ger den 

implikationer för didaktiken generellt som specialpedagogiken. 
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Mot alla odds 

I studien: Beating the odds från 2001-undersökte Langer skolor och elever som lyckats väl i sin 

läsning trots sämre förutsättningar. Studien skrevs i en sociokognitiv teoretisk ram och riktades 

mot högstadiet och gymnasiet (USA). Langer undersökte 25 olika skolor, 44 lärare och 88 klasser 

under en tvåårsperiod genom i huvudsak observation. Det Langer bland annat fann som 

framgångsfaktorer i studien var ett stort engagemang i arbetet med att förstå text på ett djupare 

plan, exempelvis via textsamtal och diskussion. Andra framgångsfaktorer var att läraren visade hur 

viktig läsningen var för denne personligen och att undervisningen visade på värdet av att bli en del 

i en läsargemensakap. Lärarna i Langers studie (Langer 2001) framhåller att det krävs både tid och 

fantasi för att hitta texter och uppgifter som fängslar eleverna. Damber (2010) har genomfört en 

linkande studie i svensk kontext där hon har undersökt faktorer som bidrar till att vissa skolklasser 

presterar på högre nivå i läsning än förväntat (trots svåra socioekonomiska och språkliga 

bakgrundsförhållanden). Dambers studie bygger på  Mixed Methods : Dels en större statistisk 

studie där lästester och enkäter ligger som grund för analys (årskurs 3). Dels en andra, uppföljande 

studie där åtta överpresterande klasser i ett heterogent förortsområde med låga socioekonomiska 

förutsättningar undersöks mer ingående. I den tredje, mindre studien, djupintervjuas elever som 

nått goda akademiska resultat som vuxna, om betydelsefulla påverkansfaktorer.  Resultatet av 

studierna visar ett antal framgångsvariabler som kan kopplas till de överpresterande klasserna. 

Dessa handlar bland annat att om ett positivt klassrumsklimat, en stor mängd läsning i skolan och 

på fritiden, och förekomst av autentisk litteratur. Lärarens förhållningssätt och tilltro till eleverna 

är andra aspekter som framkommer som framgångsriks. Det är ett långt tidsspann i studien mellan 

datainsamlingen och intervjuerna vilket innebär att tillförlitligheten i lärarnas uttalanden om 

undervisning som genomfördes så pass långt tillbaka skulle kunna ifrågasättas. Det är dessutom ett 

välkänt fenomen att läraren i samband med intervju formulerar sina ideala mål för praxis och att 

dessa inte nödvändigtvis sammanfaller med den praxis som syns i klassrummet.  

 

Mellan åren 2010 och 2012 genomförde Schmidt (2013) en etnografisk studie där hon följde nio 

elevers litteracitetsutveckling från årskurs 3 till 5. Hon använde sig av deltagande observation och 

intervjuer och olika typer av grafisk dokumentation. Studien kartlade bland annat vilka typer av 

texter de nio barnen använder (tryckt och på skärm) samt de aktiviteter som involverades kring 

texterna såväl i som utanför skolan. Materialet analyserades utifrån Luke och Freebodys så kallade 

Four Resourses Model (Luke och Freebody, 2003, se tidigare passage i  studien ”Olika definitioner av 

läsning”). Studiens utfall indikerade att undervisning som inbegriper av och in-kodning och 

funktionellt användande av texter sällan stödjer varandra utan processas separat. Studien visar 

också att undervisning om kritiskt förhållningssätt till text behöver utvecklas. Utifrån elevernas 

tankar och observation av undervisningspraktiker drar Schmidt bland annat slutsatsen att textvalet 

är viktigt om vi vill att barn ska läsa och fortsätta att läsa.  Hon problematiserar kring en 

undervisningsdiskurs där elever som kämpar i sitt läsande inte verkar se någon annan mening med 

läsandet än att få upp ett avkodningsflyt. Schmidt (2013) framhåller undervisningssammanhang där 

av- och inkodning, funktionellt användande, meningsskapande och ett kritiskt förhållningssätt– 

alltså de fyra praktiker som The Four Resourses Model (Luke och Freebody 2003) beskriver 

samspelar och samverkar på ett balanserat sätt. Schmidt efterfrågar samtal om språk och 

jämförelser mellan språk men även samtal om vad barnen läser. Smidts (2013) studie bekräftar 

sin hypotes om att en balans mellan de fyra praktikerna är önskvärd.  
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Hinder 

Tidigare forskning som berör hinder i arbetet med att skapa läsintresse återfinns mer indirekt i olika 

typer av studier. Jag har inte hittat någon studie som haft sitt huvudfokus på temat.  I följande 

stycken redogör jag kortfattat  och översiktligt för ett par områden relaterade till hinder.  

Instrumentell och mekanisk undervisning 

Forskare från olika läsdidaktiska forskningsfält har genom historien problematiserat att 

läsundervisningen riskerar bli alltför instrumentell och mekanisk och därigenom riskerar hindra 

eleverna från att förstå och uppleva läsandets egentliga syfte (Liberg, 2008; Myrberg, 2003; Snow, 

Burns & Griffin, 1998; Sanacore, 2002; Tjernberg, 2015 med flera). Det har upplevts svårt att hitta 

en balans i undervisningen mellan den formella tekniska sidan av läsningen och den funktionella 

innehållsmässiga sidan. Läsförståelsestrategier och program har i många fall genomförts mekaniskt 

som ett slags didaktiskt recept och därmed fått diametral inverkan på läsintresset (Liberg, 2018; 

Westlund, 2013). Avsaknaden av fördjupade  textsamtal är annat som framkommer som 

problematiskt  (Andesson, 2015; Klinger et al., 2010 Langer, 2001 ). Langer beskriver exempelvis 

den yttre pressen i form av tävlingar och belöningar i samband med läsning som direkt 

kontraproduktiv (Langer, 2001).  

 

Klinger, Urbach, Golos, Brownell och Menon. (2010) genomförde en kvalitativ studie i USA 

genom 124 observationer av 41 speciallärare (special education teachers). Speciallärarna studerades 

när de arbetade med läsning och läsförståelseundervisning. Respektive speciallärare observerades 

under ett minimum av tre tillfällen. Syftet med studien var att granska huruvida 

läsförståelseforskningen gett avtryck i specialundervisningspraktiken som traditionellt varit inriktad 

mot den tekniska sidan av läsningen. Studien undersökte vilka metoder och arbetssätt som 

användes i arbetet med eleverna. Speciallärarnas arbete med läsförståelse graderades kvalitativt 

utifrån vissa kategorier från 1 (lägst) till 4 (högst). Endast en lärare fick 4, sex fick 3,5, tre fick 3, tio 

fick 2,5, 13 fick 2,0 och fem 1,5. Tre av speciallärarna undervisade aldrig i läsförståelse under 

observationerna och togs inte med i studien. Varför forskarna väljer att inte ta med de tre lärarna i 

studiens resultat är intressant. Den vanligaste strategin som användes var att förutsäga. Mer 

avancerade strategier som att finna huvudbudskap och att sammanfatta användes nästan inte alls 

av speciallärarna.  Klinger, m. fl. (2010) problematiserar att trots 30 års forskning kring 

läsförståelseundervisning återspeglas detta inte i specialundervisningen.  

Läsnormer 

Forskning kring läsnormer och hur de kan tänkas utgöra hinder för att läsintresse ska växa fram 

går att relatera till föreliggande studie ur olika perspektiv. Wintersparv, Sullivan och Lindgren 

Leavenworth (2019) ser exempelvis i sin studie att den tryckta boken fortfarande betraktas som 

mer prestigefull än digitala böcker och ljudböcker. Wintersparv m. fl. (2019) belyser den 

problematik som detta stigmata kan innebär för elever i olika typer av lässvårigheter. Eleverna kan 

rimligtvis inte delta i undervisningen på ett likvärdigt sätt  utan hjälp av ljudbok eller att få texten 

uppläst på annat sätt. Wengelin och Nilholm (2013) påtalar också hur viktigt det är att inte 

stigmatisera ljudboken och fenomenet att ”läsa med öronen” utan hellre bjuda in fler elever i den 
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miljön. Jones och Brown (2011) framhåller den digitala läsningens möjligheter att göra fler titlar 

och texter mer lättilgängliga för fler elever.  

 

Emre (2017) reflekterar kring vad god litteratur är och uttrycker behovet av ett paradigmskifte inom 

litteraturvetenskapen, något som också exempelvis Felski (2015) påtalar. Emre (2017) menar att 

litteraturvetenskapen i många fall bär förlegade uppfattningar om god litteratur och den gode 

läsaren och att dessa uppfattningar behöver modifieras. Dagens läsare är väsenskild mot dåtidens. 

Emre (2017) uttrycker att litteraturvetenskapen behöver vidga textrepertoarer och inkludera fler 

typer av texter och medium för läsning och modifiera synen på vem den gode läsaren är, om 

disciplinen alls ska ha en framtid.  

Bedöma och mäta 

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skönlitteratur konstaterar Wintersparv, 

Sullivan, och Lindgren Leavenworth (2019) i sin studie riktad mot gymnasiet: ” Teaching fiction in 

the age of measurability: Teachers’ perspectives on the hows and whats in Swedish L1 classrooms”.  

Det som i stället styr är en instrumentell syn där elevernas läsning och textförståelse ska kontrolleras 

menar forskarna. De framhåller att det ligger ett inbygt dilemma i att behöva bedöma och mäta 

och samtidigt verka för att skapa läsintresse. I forskningsöversikten Individualiserad undervisning 

i skolan (Giota, 2013) resonerar Giota kring riskerna med att det lustfyllda lärandet verkar ha ersatts 

av en kunskapssyn där lärandet i stället ska vara strategiska medel för framtida mål. Giota (2013) 

relaterar specifikt  till elever som kämpar i sin läsning och  hävdar att trenden är förödande för just 

denna elevgrupp.  Hirsh (2019) lyfter på ett mer generellt plan hinder för lärande och lust till 

lärande. Hon har identifierat sex negativa kategorier i sitt material där hon intervjuat 102 elever om 

deras syn på skolan. De negativa kategorierna benämns: Känslan av att allt är föremål för 

bedömning; Det konstanta samtalet om mål, betyg och kunskapskrav; Det konstanta kravet på 

utveckling; Känslan av tidspress och känslan av att allt står på spel.  Fenomenet ”Teach to the test” 

där lärarens undervisningsinnehåll forseras för att generera goda elevresultat på tester 

problematiseras i relation till läsintresse genom följande citat av Sanacore (2002, s. 5)  

 

This narrow direction seems to frustrate educators as they are being coerced to focus more time and energy on 

classroomactivities that help students achieve successfully on state mandated examinations. Since these tests 

do not include affective considerations, such as developing the love of literacy and the lifetime reading habit, 

and since test results are published in the media, educators understandably are refocusing their priorities on 

"teaching for the test" rather than onpromoting the love of literacy.  

 

Här uttrycker Sanacore (2002) den motsättning som kan tänkas ligga i tester och bedömning och 

”love of literacy”. Westlund (2013) har i sin avhandling jämfört svensk och kanadensisk 

bedömningsdiskurs i relation till läsförståelse. Hon  problematiserar att man på den svenska 

forskningsarenan förvisso för fram betydelsen av bedömning som didaktiskt verktyg, men att 

pedagogen behöver förhålla sig till en svensk skolpolitik som krasst fokuserar på att mäta och 

jämföra resultat. I sin jämförelse med kanadensiska skolan ser hon att bedömningen i Kanada 

snarare  blir ett redskap än som i svensk kontext ett mått. Westlund (2013) varnar för risken att 

lärarna utformar sin undervisning i syfte att visa bra resultat på tester. Westlund (2013) varnar också 
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för fokus på skolors resultat i relation till segregering. Väl insatta föräldrar väljer att sätta sina barn 

i skolor som har statistikt goda resultat vilket bidrar till den ökade segregeringen. 
 

Fatheddine (2018) har bland annat studerat kursplanen i svenska i relation till litteraturläsning. I 

analysen har hon använt Aristoteles (1967) teoretiska begrepp episteme (förenklat - teoretisk 

kunskap) och fronesis (förenklat - praktisk klokhet) som analytiska kategorier. Fatheddine 

problematiserar kursplanen och kunskapskravens olika budskap. Hon menar att kursplanens 

syftesdel behandlar litteraturläsningen som en viktig del för att vidga perspektiv och berika 

människors liv (något hon ställer i relation till kunskapsbegreppet fronesis).  I kunskapskraven 

däremot ligger fokus på mätbara strukturella aspekter av läsning som avkodning och strategier som 

kan relateras till Aristoteles begrepp episteme. Fatheddine (2018) skriver att motsättningen i 

kursplanen riskerar få didaktiska implikationer i form av större fokus på kunskapskraven, alltså det 

mer mätbara, till nackdel för de mer omätbara värden som är så centrala för läsupplevelse och 

läslust.  

 

Widhe (2017) påtalar också sambandet mellan undervisningens fokus och läroplanens språk och 

påtalar att Lgr 11 till skillnad mot tidigare läroplaner inte implicerar läslust som en del av skolans 

viktigaste mål. Läslustsdiskursen var tydligare uttalad i tidigare styrdokument. Widhe drar i likhet 

med Fatheddine (2018) slutsatsen att icke mätbara förmågor som läslust osynliggörs i och med ett 

allt större fokus på kriterier och bedömning som genomsyrar kunskapskraven i Lgr 11 och 

samhällsströmningen i stort.  

 

Det problematiska i att relatera mätbara aspekter på estetisk, skönlitterär läsning diskuteras också 

av Fatheddine (2018); Lundström, Manderstedt och Palo (2011) Liberg, (2010); Widhe, (2017). 

Liberg (2009) påtalar att medvetenheten om utbildningens värde för samhällsutvecklingen ökat 

markant och att detta lett till ett behov av att mäta kunskap. Resultaten av mätningarna blir enligt 

Liberg ”en indikator på samhällets välstånd och utvecklingspotential” (s. 11). Hon problematiserar 

att det inte finns samstämmighet kring vad som ska mätas eller hur mätningen ska gå till och 

resultaten tolkas. Hargreaves (2004) påtalar att resultatmätningarna förvisso kan ”förbättra 

grundläggande färdigheter på kort sikt men äventyra kunskapssamhällets mer invecklade mål på 

lång sikt” (s. 223).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskning som valts ut för föreliggande studie på ett antal 

faktorer i undervisningen som kan relateras till att främja läsintresse. Heath (1983) och Fast (2007) 

belyser exempelvis hur avgörande det är att bygga vidare på elevernas erfarenhetsvärldar och 

intressen i synnerhet i mötet med elever med språkliga erfarenheter som skiljer sig från den svenska 

skolnormen. Cermin m. fl. 2009/2014) framhåller bland annat vikten av lärarens kunskap om -  

och intresse för barn och ungdomslitteratur i det läsfrämjande arbetet.  Flera forskare har studerat 

textsamtal i olika former (boksamtal, läsgrupper, bokcirklar) och uttrycker dess positiva inverkan 

på läsintresset.  Pittman och Honchell (2014) och Tovli (2014) har studerat textsamtal i relation till 

elever i lässvårigheter och ser ett positivt utfall på läsintresse.  Forskarna betonar likt Langer (2001) 

och Damber (2010) att undervisningen behöver inbegripa förståelse av text på ett djupare plan för 

att intresse ska uppstå. Damber (2010) framhåller dessutom autentisk litteratur och lärarens 
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förhållningssätt och förväntningar på eleverna som viktiga faktorer som kan kopplas till de skolor 

som lyckats väl trots sämre odds. Damber skriver om ”the Fun Factor” , alltså det lustfyllda lärandet 

som en viktig faktor. Implikationerna från studien som Klinger m. fl. (2010) genomfört påvisar 

tillkortakommanden i speciallärarnas läsundervisning. Resultatet stöder föreliggande studies val av  

informanter  eftersom de lyckats under faktiska omständigheter i den ”reguljära undervisningen”.  

 

Sammantaget har jag inte hittat någon studie som uttalat syftar till att finna hinder i arbetet med att 

väcka läsintresse. De hinder som framträder mer indirekt i olika avhandlingar och artiklar jag läst 

berör främst tillkortakommanden i undervisningen med alltför stort fokus på avläsning och 

instrumentell användning av strategier (Liberg, 2008; Myrberg, 2003; Snow, Burns & Griffin, 1998, 

Sanacore, 2002; Tjernberg, 2015. Westlund, 2013 med flera). Ett annat tema som framträder är det 

fokus på mätbarhet som kan skönjas i styrdokument och olika  nationella och internationella test 

och hur detta sätter sin prägel på undervisningen. Det varnas för att instrumentaliseringen av 

kunskap kan slå hårt mot svårmätbara processer som läslust och läsintresse (Fatheddine, 2018; 

Liberg, 2010; Westlund, 2013; Widhe, 2017; Wintersparv m. fl., 2019). Läsnormer och stigmatan 

kring såväl innehåll som medium för läsning är också något som kan relateras till hinder i det 

läsfrämjande arbetet. Dessa teman framträder exempelvis hos Emre (2017), Wengelin och Nilholm 

(2013), Wintersparv m. fl., (2019).  

 

Kunskapsläget inom didaktisk forskning kring läsintresse är magert, vilket bekräftas av forskare 

som Liberg (2008) och Lundberg (2010). I de studier jag läst som kan relateras direkt eller mer 

indirekt till läsintresse fokuseras teman som främjar läsintresse i större utsträckning än hinder. 

Ingen forskning jag tagit del av kontrasterar möjligheter och hinder. Här menar jag att förliggande 

studie kan bidra till att fylla en kunskapslucka.  

Teoretiska utgångspunkter 

Didaktisk teori 

De teoretiska utgångspunkterna i studien utgörs av didaktisk teori. Didaktisk teori betraktas inte 

som ett enhetligt ramverk, utan består av en rad olika traditioner. Inom didaktisk teori behandlas 

frågor om vad som undervisas, hur undervisning genomförs och varför. Didaktiken behandlar också 

frågor om vem som undervisas. Inte sällan skildras didaktiken genom en triangel som påvisar 

undervisningens växelverkan mellan innehåll, lärare, elever (se ex Ullström, 2009). Läsdidaktik som 

föreliggande studie behandlar är ett omfattande område som hämtar kunskap från fält som 

lingvistik, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, filosofi och medicin.   

 

Inom didaktiken handlar det om att omsätta teoretisk kunskap i undervisning. Uljens (1997) 

framhåller det nödvändiga i att skapa ett språk för att beskriva pedagogiska situationer i skolan och 

framhåller också didaktikens språk som en möjlighet att tala om skolans dubbla uppdrag gällande 

såväl kunskap som demokrati. Liberg (2017) hävdar att didaktikens centrala utmaning ligger i att få 

mötet mellan eleven och undervisningsinnehållet att bli fruktsamt. Nilholm (2016) och Hirsh 

(2019) efterfrågar fler didaktiska studier med direkt relevans för undervisningen. De påtalar att en 



 

 
 

26 

stor del av den forskning som bedrivs ligger för långt från skolverkligheten. Risken finns att 

forskningen inte blir till nytta för skolans lärare och elever. Lewins (1951) kärnfulla formulering 

om att inget är så praktiskt som en god teori utmanar forskningen. Nilholm (2016) argumenterar 

för att ett sätt att utveckla didaktisk teori är att studera de som lyckas med sitt didaktiska 

angreppssätt. Jank och Meyer (1997) uttrycker att ”Måttstocken för den didaktiska teorikunskapens 

användbarhet är en lyckad undervisning.” (s. 34).  

 

Centrala aspekter av undervisningens innehåll 

 

De mest grundläggande didaktiska frågorna handlar om ”Vad?” och ”Varför?” (Liberg 2017; 

Nilholm 2016). Styrdokumenten genom läroplanen och kursplanen ger indikationer på kärnan i ett 

visst ämne men innehållet förändras över tid. Detta gäller samtliga ämnesdiscipliner. Inom 

språkdidaktiken som är denna uppsats område pågår exempelvis ständigt en diskussion om så 

kallad mother tounge education och dess innehåll såväl nationellt som internationellt. Ett välkänt 

exempel på diskussionen handlar om hur den tidiga läs-och skrivundervisningen bör bedrivas. 

Parallellt med de olika ämnesdisciplinernas akademiska innehållsdiskussioner för också massmedia 

och politiker diskussioner om skolans innehåll på en mer publik arena. Oavsett vilket skolämne det 

gäller är det vissa centrala aspekter av undervisningens innehåll som återkommer menar Liberg 

(2017). Dessa benämns på olika sätt i olika forskningssammanhang. Exempel på dessa är didaktiska 

typologier (Englund 1996), skrivundervisningsdiskurser (Ivanič 2004), kunskapsemfaser (Roberts 

& Östman 1998) och Dixons (1975) så kallade ämneskonceptioner. Liberg (2017) i sin tur har 

sammanfört dessa aspekter och skapat fem så kallade didaktiska dimensioner. Dimensionerna 

framträder i olika grad i undervisningen och detta kommer att skapa en relief över 

undervisningsinnehållet.  

Den didaktiska reliefen 

Begreppet relief härstammar från franskans att återuppväcka eller ge liv åt något. Ordet används 

inom konstnärligt arbete som beskrivning av en upphöjd bild eller kontur som framträder mot en 

mindre markerad bakgrund (Svenska akademien, 2006). Liberg (2017) har överfört reliefbegreppet 

som metafor för innehållet i undervisningen: ”De mer eller mindre uttalade val du gör som lärare 

lyfter fram vissa aspekter av undervisningen i förgrunden, medan andra aspekter hamnar i 

bakgrunden eller försvinner helt (…) genom dessa val skapas vad man kan kalla en didaktisk relief.” 

(Liberg 2017, s. 351). Liberg menar att vissa huvudtyper för dimensioner av ämnesinnehåll går att 

spåra i alla skolämnen. Liberg har sammanställt fem huvudtyper som hon benämner: disciplinär 

dimension, eleverfarenhetsdimension, generaliserande dimension, perspektifierande dimension samt kreativ, 

framåtblickande dimension. Nedan beskrivs och exemplifieras respektive dimension.  

 

Disciplinär dimension 

 

Den disciplinära dimensionen fokuserar den specifika ämnesdisciplinens undervisningsinnehåll. 

Dimensionen rör enligt Liberg (2017) en sorts allmängiltiga och vedertagna sanningar inom en viss 

disciplin där innehållet kan betraktas som vetenskapligt och objektivt. Historiskt är detta också den 

dimension som dominerat undervisningsinnehållet. Även om den disciplinära dimensionen bygger 
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på vissa så kallade sanningar inom ett akademiskt ämne är den givetvis också föränderlig allt 

eftersom nya forskningsrön framträder. Liberg (2017) ger ett exempel på svenskämnets 

innehållsdiskussion genom den polarisering som finns och länge funnits om hur den tidiga läs och 

skrivinlärningen bäst sker (se exempelvis Myrberg, 2003). Ett annat exempel på den disciplinära 

dimensionen av relevans för föreliggande studie kan kopplas till litteraturdidaktiken och berör idén 

om den goda läsningens och litteraturens ideal. Alternativa perspektiv som framhåller att läsaren 

och dennes känslor och tolkning av text är lika betydelsefull och avgörande som texten i sig har 

förts fram av forskare som exempelvis Felski (2015). Felski menar att de känslomässiga och 

analytiska aspkterna av läsningen är tätt sammanflätade och orimliga att särskilja från det litterära 

verket. Emre (2017) hävdar att litteraturvetenskapen i dag behöver tänka i större banor (exempelvis 

bredare textekologi/repertoar som inte traditionellt återfinns i litteraturvetenskapliga fältet) för att 

återta sin samhällsrelevans. 

 

Eleverfarenhetsdimension  

 

Dimensionen berör perspektiv som växt fram under de senaste femtio åren. Dessa handlar om hur 

den ovan nämnda disciplinära dimensionen står i relation till elevens erfarenheter, upplevelser och 

om vad som väcker elevens intresse och tillika berör eleven. Liberg (2017) kopplar utvecklingen 

med ett allt större perspektiv till ett allt större och bredare elevunderlag såväl kulturellt som etniskt 

som dessutom tillbringar allt fler år i skolan. Mångfalden har bidragit till att tvingas vidga synen på 

undervisningsinnehåll i relation till elevernas personliga erfarenheter, känslor och upplevelser och 

sådant som engagerar och är relevant för eleverna i deras vardag. Inom svenskämnet kan detta sätt 

att se på undervisning relateras till det så kallade erfarenhetspedagogiska svenskämnet (se ex 

Bergöö, 2005).  Eleverfarenhetsdimensionen tillsammans med disciplinär dimension sätter således 

innehållet i relation till ett större sammanhang än enbart det disciplinära.  

 

Generaliserande innehållsdimension 

 

Den generaliserande undervisningsdimensionen utvidgar den disciplinära dimensionen och  

eleverfarenhetsdimensionen ytterligare genom att perspektiven inte bara sätts i relation till egna 

erfarenheter utan till mer generella sammanhang utanför egna konkreta verkligheter.  Innehållet 

generaliseras eller förstås som Liberg (2017) uttrycker det på ett överindividuellt , mer generellt 

samhälleligt plan.  

 

 

 

 

Perspektifierande innehållsdimension 

 

I den perspektifierande innehållsdimensionen ifrågasätts och granskas de normer och värden som 

undervisningsinnehållet vilar på. Vem har bestämt att det ska vara på ett visst sätt eller att ett ämne 

ska innehålla vissa perspektiv och inte andra?  Perspektiv på maktfaktorer i relation till 

ämnesinnehåll inbegrips i den perspektifierande innehållsdimensionen. Forskning inom det 

didaktiska fältet diskuterar hur dimensionen kan ta ett större utrymme inom skolämnet. Enligt 

Liberg (2017) har denna dimension växt fram de senaste trettio åren. 
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Kreativ och framåtblickande innehållsdimension 

 

Liberg (2017) belyser ytterligare en dimension som benämns kreativ och framåtblickande. 

Dimensionen handlar om framtidsfrågor och dynamik i tänkandet där eleverna ses som kreativa 

bidragare till samhällsutvecklingen. Här är kreativitet och fantasi och uppfinningsrikedom viktiga 

delar för att finna tänkta och utopiska framtidslösningar. Idén är att kunskap är föränderlig och att 

det ligger ett inbyggt dilemma i att fastställa generella kunskapsmål.  

 

För att mer konkret beskriva dimensionerna ställs de av Liberg (2017) i ljuset av en passage ur 

Niemis Populärmusik från Vittula (Niemi 2000, s. 47). Niemi beskriver geografiundervisningen och 

kartkunskapen med ett Norrland som decimeras i relation till övriga Sverige. Det ämnesinnehåll 

som beskrivs domineras av en huvudstads-disciplinär dimension. Den enorma Kalixälven är knappt 

markerad medan eleverna lär sig småbäckar som Nissan, Ätran och Lagan.  

Eleverfarenhetsdimensioner och generaliserande dimensioner som kan tänkas relevanta för en elev 

från Pajala lyser helt med sin frånvaro. Inte heller ges utrymme i undervisningen för perspektifiering 

och diskussion i detta fall av kartbokens utformande och hur det kommer sig att Sverige skildras 

på detta vis. Liberg (2017) framhåller att didaktikern bör ha ett analytiskt, reflekterande 

förhållningssätt till sitt undervisningsinnehåll. Dimensionerna kan hjälpa till att synliggöra vad som 

sätts i förgrund, bakgrund eller kanske väljs bort. Liberg (2017) skriver vidare ”att reflektera över 

vilka av den här typen av dimensioner och andra tänkbara dimensioner som ska lyftas fram och 

inkluderas i undervisningen är således grundläggande i en lärares didaktiska övervägande.” (s. 356). 

I föreliggande studie om läsintresse kommer den didaktiska reliefen och dess fem dimensioner 

läggas som teoretiskt raster över empirin för att se hur en didaktisk relief för undervisning som 

främjar läsintresse skulle kunna framträda.  

Syfte och forskningsfrågor  

Enligt Lundberg (2010), Liberg (2008) med flera finns en kunskapslucka inom läsdidaktiska 

forskningsfältet relaterat till just läsintresse. Studiens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och 

hinder i lärares arbete att skapa läsintresse för elever med olika språkliga förutsättningar och behov. 

 

Följande forskningsfrågor ställs: 

Vilka didaktiska teman framträder som särskilt viktiga för att skapa läsintresse hos elever 

oavsett språklig bakgrund och förmåga? 

Vad framträder som hinder i arbetet med att väcka läsintresse?  

Hur kan studiens teman förstås i ljuset av de fem innehållsdimensioner som inbegrips i 

teorin om den didaktiska reliefen (se Liberg, 2017)?  
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Metod  

Intervju 

Studiens syfte är att öka kunskapen om möjligheter och hinder i lärares arbete att skapa läsintresse 

för elever med olika språkliga förutsättningar och behov. Ett sätt att underssöka detta är genom 

samtalsintervju  (Bryman, 2018). Kvale och Brinkman (2009) påtalar att man genom intervjuer kan 

synliggöra och få förståelse för hur ett fenomen eller en företeelse ter sig för en annan människa. I 

och med synliggörandet av tankar och ståndpunkter byggs en förståelse för andras föreställningar, 

och erfarenheter gällande specifika frågor, i det här fallet gällande undervisning och läsintresse. 

Intervjuguiden (bilaga 4) har skapats utifrån syfte och forskningsfrågor och med stöd från riktlinjer 

för kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga 4) har skrivits fram i semistrukturerad form för 

att möjliggöra följd – och fördjupningsfrågor.  

Intervju med barn 

Vid intervjuer med barn kan en semistrukturerad intervju, som i viss mån liknar ett naturligt samtal, 

bidra till att barnet känner en större trygghet i intervjusituationen (Doverberg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Med tanke på yngre barns begränsade koncentrationsförmåga har 

elevintervjuerna varit relativt korta tidsmässigt. Intervjuguiden (bilaga 5) har inledningsvis mer 

öppna frågor för att väcka elevernas engagemang och intresse. Jag har prövat intervjuguiden på tre 

barn i aktuell åldersgrupp innan intervjuerna har genomförts inom studiens ramar. Doverberg och 

Pramling Samuelsson (2000) påtalar vikten av att som forskare vara medveten om att barn likaväl 

som vuxna i många fall strävar efter att vara till lags och svara det de tror att intervjuaren vill höra 

och att forkaren är medveten om den maktobalans som råder mellan barnet och forskaren.  

Observation 

Observation kan antingen användas som huvudmetod vid en undersökning eller som ett 

komplement till andra metoder för att bredda eller fördjupa informationen.  Här har metoden valts 

för att bredda och fördjupa informationen. En observationsstudie är inte beroende av 

undersökningsobjektets verbalitet eller minnesförmåga vilket i högre grad är fallet vid intervju eller 

enkät. Däremot är metoden tidskrävande och tolkningen givetvis avhängig betraktarens 

varseblivning och selektion.  I detta fall har en så kallad ostrukturerad observation använts (Bryman, 

2018). Det innebär att inget observationsschema använts utan syftet är att detaljerat men samtidigt 

övergripande notera det som sker i en viss miljö och beskriva detta på ett berättande sätt. De 

ostrukturerade observationerna kan vara av deltagande eller icke-deltagande karaktär. Den 

undervisning som studerades skedde i en elevgrupp med elever i årskurs 3. Vid det aktuella tillfället 

var jag första två timmarna icke deltagande observatör. Därefter deltog jag i den utsträckning 

läraren Saga avgjorde. Observationen pågick sammanlagt drygt fyra klocktimmar.  
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Urval - goda exempel 

Urvalsprocessen i studien bygger på ett så kallat subjektivt urval vilket innebär att forskaren 

handplockar respondenter/informanter utifrån egna kriterier och preferenser utifrån studiens syfte 

och problemformulering (Bryman, 2018). Problemformuleringen är inte avgränsad till att gälla hur 

läsintresse väcks vid en viss ålder eller årskurs utan på ett generellt plan. Därför har jag medvetet 

valt att sprida urvalet av informanter till lärare som undervisar på olika stadier. De sju lärarna har 

sammantaget erfarenhet av att undervisa från förskoleklass och upp till gymnasiet. Vid studiens 

genomförande är tre av informanterna verksamma i årskurserna f-3, två lärare är verksamma i 

årskurs 4–6, en lärare verksam i både 4–6 och 7–9 och en lärare på gymnasiet. Fangen (2005) hävdar 

att det inom kvalitativ forskning är relevant att hitta ett gott exempel (typiskt eller extremt) som 

sätter forskarens problemformulering i fokus. Nilholm (2016) och Skott (2018) refererar i 

sammanhanget till fenomenet ”best practice- studies”. För att beskriva yrkesskicklighet har jag 

inspirerats av Tjernberg (2013). Hon hävdar att en lärares yrkesskicklighet är komplex och handlar 

om såväl erfarenhetsmässiga som teoretiska kunskaper, kunnighet i olika metoder och arbetssätt, 

reflektionsförmåga och beredskap att ompröva undervisningen. Kriterierna för deltagande i denna 

studie utgjordes av 1) Examen från lärarutbildning med svenska som inriktning 2) Minst 15 års 

erfarenhet av läs- och skrivundervisning. 3) Didaktiskt intresse för – och stor kunnighet inom läs 

och skrivfältet (bedömningen gjordes utifrån inlägg läraren skrivit och uttalat (muntligt) kring sin 

undervisningspraktik i olika publika forum) 4) Reflekterande förmåga (bedömningen gjordes 

genom inlägg läraren skrivit (och uttalat muntligt) kring sin undervisningspraktik i olika publika 

forum). Jag kontaktade sju lärare som jag bedömde uppfyllde urvalskriterierna varav en var bekant 

till mig (inte lärare Saga). Samtliga tackade ja till att delta i studien. Ett samtyckesbrev skickades till 

lärarna (Se bilaga 1).  

Urval av lärare för observation 

Valet av lärare (Saga – pseudonym) för observation gjordes utifrån att läraren vid intervjutillfället 

spontant bjöd in till observation samt att två av de övriga lärarna i studien vid intervjun uttryckt 

hur de inspirerats av Sagas undervisning. På grund av studiens tids-och utrymmesmässiga 

begränsningar gjordes endast en observation.  

Urval av elever för intervju 

Urvalet av elever skedde utifrån kriteriet att eleverna skulle ingå i den elevgrupp jag observerade. 

Enligt lärarens bedömning hade alla elever uppvisat någon form av lässvårigheter, men utvecklats 

och visade vid tiden för studien ett läsintresse, varför de var intressanta för min studie. Begreppet 

”att visa läsintresse” utgår från Clark och Rumbolds (2006) definition av läsintresse: Läsningen sker 

för det egna intressets skull. Läsningen kan ha påbörjats på någon annans begäran för att sedan 

fullföljas av eget intresse. Undervisande lärare (informant – ”Saga”) fick i uppgift att välja vad hon 

ansåg vara lämpliga elever utifrån mina kriterier. Tre pojkar och två flickor intervjuades. Alla fem 

elever var vid studiens genomförande 9–10 år gamla.  
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Pilotstudie 

Under kursen Vetenskaplig teori och metod II genomförde jag en pilotstudie med intervju och 

observation som i huvudsak utgick från syfte och frågeställningar i föreliggande studie. En 

pilotstudie kan pröva syfte och frågeställningar för att ge forskaren kunskap om lämplig utformning 

inför kommande studie (Kvale & Brinkman, 2009).  

Pilotstudie elevintervju 

Inför elevintervjuernas genomförande testade jag frågeställningarna på tre elever i aktuell 

åldersgrupp med vårdnadshavares och elevers muntliga godkännande. Inga frågor behövde 

modifieras. Jag rådgjorde också med två erfarna lärare för åldersgruppen innan den egentliga 

intervjun.  

Genomförande 

Intervjuerna ägde rum vid tidpunkter och i lokaler som passade lärarna/eleverna. Bryman (2018) 

framhåller vikten av att respondenterna själva får inflytande över plats och tidpunkt. Med 

respondenternas samtycke dokumenterades intervjuerna med hjälp av ljudupptagning på 

mobiltelefonen och sparades sedan som ljudfiler. Jag förde också anteckningar under intervjuns 

gång. Lärarintervjuerna inleddes med att läraren fick berätta om läsningens betydelse för läraren 

personligen. De efterföljande tematiska frågorna var öppet formulerade och respondenten fick 

själv berätta relativt fritt. Vid behov ställdes vad Kvale och Brinkmann (2009) benämner 

sonderande och preciserande frågor om det var något som hade förbigåtts eller behövde beröras 

vidare, exempelvis ”Vad specifikt i den undervisningssituationen tror du gjorde att intresse 

väcktes?”. Lärarna fick också viss hjälp att hålla tråden genom att jag gjorde kortare 

sammanfattningar och återkopplade till grundfrågan. Elevintervjuerna genomföres i direkt 

anslutning till observationen. Elevintervjuerna dokumetnerades genom anteckningar under 

intervjuens gång och spelades således inte in.  

Studiens material 

Den empiri som analyseras i studien utgörs sammanfattningsvis och i korthet av inspelat och 

transkriberat material från sju ca 60 min långa intervjuer med lärare, observation i årskurs tre under 

fyra klocktimmar samt intervjuer med fem elever i årskurs 3 (varje elevintervju ca 15 minuter).  

Metod för bearbetning och analys 

De sju intervjuerna har analyserats genom så kallad tematisk innehållsanalys (Bryman, 2018). 

Studiens syfte har hela tiden legat i centrum genom bearbetnings- och analysprocessen. Fokus har 

riktats mot att kunna besvara forskningsfrågorna och presentera relevant resultat utifrån syftet på 

ett logiskt och begripligt sätt. Bearbetningen och analysen har genomförts i flera steg enligt 

modeller från Kvale och Brinkmann (2009). 
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Steg 1 

Intervjuerna grovtranskriberades i sin helhet för att få överblick över empirin och för att ge stöd åt 

kommande analys. I samband med transkriptionen omvandlades talspråket till skiftsspråk för att 

underlätta begriplighet och analys. Valet av detta arbetssätt grundades i Kvale och Brinkmanns 

(2009) resonemang om vad i svaret som har relevans för syfte, metod och forskningsfrågor snarare 

än hur det sägs. Respektive informant har fått en viss färgkod i transkriberingsfasen.  

 

 

Steg 2  

För att kunna analysera innehållet i mer komprimerat format och få en mer greppbar överblick 

sammanfattades de olika respondenternas svar genom olika grad av meningskoncentrering. Arbetet 

innebar att långa utsagor koncentrerades till mer kärnfulla formuleringar.  Samtidigt sparades 

intressanta citat i sin ursprungliga form. Meningskoncentreringen blev till hjälp inför 

nästkommande steg i processen.  

 

Steg 3  

Här skedde en sortering under teman utifrån studiens syfte och frågeformuleringar. De olika svaren 

sammanställdes utifrån forskningsfrågorna om aspekter som främjar respektive aspekter som 

hindrar läsintresse. Efter ett flertal genomläsningar växte ett antal teman fram ur materialet. Bryman 

(2018) beskriver att teman bör kategoriseras på ett sätt som genererar en större teoretisk förståelse 

av empirin och tidigare forskning inom området. Hsieh och  Shannon (2005) benämner förfarandet 

”konventionella innehållsanalyser”. Det innebär att man som forskare i detta förfarande inte bör 

använda sig av färdiga kategorier utan att dessa istället växer fram ur empirin. Genom att vi inte 

har förutbestämda kategorier kan nya perspektiv och insikter framträda. Hsieh & Shannon (2005) 

flaggar för att vi i vår tolkning behöver vara medvetna om att vi kan missa delar av kontexten och 

därmed viktiga perspektiv i vår tolkning.  

 

Följande transkriberingsnyckel används i redovisningen av excerpten: /…/ innebär att citatet 

innehåller språkliga uttryck eller information som bedöms mindre relevant för studien före eller 

efter det centrala som lyfts fram ur excerpten. 

 

Jag redogör mer ingående för de olika temana i den inledande textpassagen vid respektive tema.  

Här följer två exempel på hur arbetet med meningskoncentrering och därpå följande identifiering 

av teman gått till:   
 

1. Citat från studien: Läsningen behöver beröra /…/ Jag kommer ihåg ett tillfälle när vi läst 

Gonzalo Maures bok Karamellens ord. När dom dödar kamelen började tårarna rinna. 

/…/ Ja, det var så starkt. /…/ En kille som vanligtvis var så hård han ville inte visa hur 

berörd han blev. Så kom tårarna och han läste och ville läsa.  För att nå eleverna behöver 

undervisningen beröra eleverna.  

2. Nyckelord: Känslomässigt beröra, berörd 

3. Sammanfattning genom meningskoncentrering: När eleven berörs av texten och 

undervisningen väcks ett läsintresse.  
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4. Egna kommentarer/urskiljbara teman: Citatet tematiserades under kategorin 

”Känslomässigt berörd” då det beskriver att intresset kom i samband med att eleven 

mötte text/undervisning som berörde eleven känslomässigt.  

Tolkningen av citatets betydelse i denna studie handlar alltså om att respondenten anser att det är 

viktigt att undervisningen berör eleverna. Sorteringen blir under kategorin ”Att bli känslomässigt 

berörd”. 

 
Citat från studien: Många lärare tror att styrdokumenten är till för eleverna. Att eleverna ska lära sig 

Lgr 11 /…/ Mål för den här lektionen är /…/ och sen tar man fram specifika texter ur Lgr 11 som 
sedan ska bedömas.  Allting går inte att mäta. Att sätta upp mål för lektioner är rent förödande för att 

väcka omätbara saker som läslust.  

 

- Nyckelord: mål, mäta/bedöma, omätbara 

- Sammanfattning genom meningskoncentrering: När läroplanens bedömnings och 

mätbarhetsfokus står i förgrunden kan det hindra att omätbart lärande som läslust 

väcks och utvecklas. 

- Egna kommentarer/urskiljbara kategorier: Citatet tematiserades under kategorin ” 

”bedömning och mätbarhet” då det beskriver hur mätning/bedömning hindrar (är 

förödande) för läsintresset. 

Tolkningen av citatets betydelse i denna studie handlar alltså om att respondenten anser att mål, 

och mätbarhet hindrar utvecklingen av läsintresse. Sorteringen blir under kategorin ”Bedömning 

och mätbarhet som hinder”.  

 

Analysen resulterade i följande struktur och tematik: 

 

1) Didaktiska aspekter som är betydelsefulla i arbetet med att skapa läsintresse i synnerhet för elever 

i varierade förutsättningar.  

 Att göra läsningen angelägen 

 Känslomässigt berörd 

 Tillsammans  

 Konsten att ställa frågor 

Empatisk inställning gentemot elevens val 

 Tillgänglighet och tid 

 Didaktisk utveckling i mötet med det svåra 

 

2) Hinder i arbetet med att skapa läsintresse  

 Bedömning och mätbarhet 

 Bristfällig undervisning och negativa läserfarenheter 

 Läsnormer 

 Bristfällig samverkan 

 Konkurrens med annat 

 Skolsegregationen 
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Etiska överväganden  

All typ av forskning medför krav på att agera hänsynsfullt och etiskt riktigt.  Det finns fyra 

grundläggande krav som forskare måste ta hänsyn till inom samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet och samtyckeskravet är uppfyllda i 

och med beskrivning av studiens syfte för respondenterna och i och med deltagarens frivilliga 

deltagande och möjlighet att när som helst avbryta deltagandet i studien. Detta uttrycks i 

samtyckesbreven och har också påtalats muntligt. I enlighet med konfidentialitetskravet försäkras 

att personuppgifter inte lämnas ut till utomstående och att deltagarna i studien anonymiseras. I de 

fall namn används (exempelvis läraren Saga) är namnen pseudonymer. Nyttjandekravet uppfylls då 

de uppgifter som samlats in endast använts för att besvara studiens syfte.  

 

Etiska överväganden i forskning som involverar barn 

 

Forskning om barn och omyndiga generellt betraktas som etiskt problematiskt eftersom gruppen i 

allmänhet har svårare att se konsekvenser av deltagandet och dessutom på olika sätt kan vara mer 

lättpåverkad. Detta  innebär att forskaren behöver vara extra varsam när barn är inblandade 

(Quennerstedt, Harcourt & Sargeant, 2014). I Lagen om etikprövning, 18:e paragrafen (SFS 

2003:460) uttrycks att för barn under 15 år ska allra helst båda vårdnadshavarna ge samtycke till 

forskningen. Barnet ska i största möjliga mån också själv informeras om- och ge samtycke till 

forskningen. I föreliggande studie har vårdnadshavare och elev bekräftat samtycke. En 

etikprövning bedömdes inte nödvändig att göra med hänvisning till att det  inte förelåg någon risk 

att eleverna i studien skulle komma till skada integritetsmässigt, fysiskt eller psykiskt. En hög grad 

av medvetenhet kring det etiskt problematiska med forskning i relation till barn har dock funntis 

som etisk navigeringshjälp genom arbetet.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Förenklat kan sägas att validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används inom forskning som 

kvalitetsmarkörer. Validitet handlar om huruvida de metoder som använts de facto undersökt det 

som avsett att undersökas. Reliabilitet handlar om studiens noggrannhet alltså huruvida studien går 

att replikera och samma resultat uppnås. Bryman (2018) framhåller att begreppen validitet och 

reliabilitet är problematiska att använda i kvalitativ forskning. Replikerbarhet, det vill säga 

möjligheten att upprepa studien och få exakt samma resultat, är svårt att uppnå då vi i kvalitativa 

studier har med tolkning och social interaktion att göra.  Bryman (2018) skriver att en medvetenhet 

om ontologi och epistemologi kan vara viktigare än själva valet av forskningsmetod, arbetssätt och 

teknik. Inom en konstruktionistisk eller konstruktivistisk inriktning där tolkning och hermeneutik 

är centrala ansatser påstår man (i motsats till objektivismen/positivismen) att sociala företeelser 

och konstruktioner ständigt förändras. Kvale & Brinkman (2014) hävdar att validitet och reliabilitet 

visst kan användas inom kvalitativ forskning men att validitet och reliabilitet inom 

intervjuforskning snarare bör tolkas som trovärdighet, tydlighet och noggrannhet. En utomstående 

part ska kunna sätta sig in i hur forskningsprocessen har gått till och därmed på ett effektivt sätt ta 

ställning till resultatens rimlighet. För att kunna avgöra graden av trovärdighet, tydlighet och 

noggrannhet ställs höga krav på så kallad reflexivet, vilket innebär att reflektera kritiskt kring val 
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som görs i förhållande till mig själv i rollen som forskare (ibid). För en studie likt denna, med 

samtalsintervju som metod kan en intervjuguide med tematiserade områden utifrån 

frågeställningarna öka validiteten genom ett tydligt fokus på vad som avses undersökas (Kvale & 

Brinkman, 2014). Generaliserbarhet handlar om studiens möjlighet att generaliseras till en större 

grupp/population (Bryman, 2018). Studiens resultat i form av de tretton kategorier som framträtt 

(sju framgångsteman och sex hinder) kan generaliseras och relateras till olika läsfrämjande 

undervisningssammanhang och blir på så vis till en del generaliserbara.  

Resultat och analys 

Resultat och analys av lärarintervjuer 

I denna del beskrivs, analyseras och kategoriseras lärarnas intervjusvar. Första delen handlar om 

dimensioner av undervisningen som främjar läsintresse. Därefter följer teman som beskriver 

upplevda hinder för att väcka läsintresse. Studiens syfte är inte att undersöka enskilda lärares 

uppfattningar eller kontrastera dem mot varandra, därför specificeras eller knyts intervjusvar eller 

citat inte till en specifik lärare. Samtliga informanter finns representerade i resultaten. Citat som 

finns med i texten syftar till att exemplifiera intervjusvar och tydliggöra resultatet och ge läsaren en 

möjlighet att förhålla sig till mitt sätt att kategorisera.  

Undervisning som främjar läsintresse 

De teman som framträder i studien är på olika sätt sammanflätade med varandra vilket är logiskt 

då didaktiken och skolpraktiken är mångfacetterad och faktorer på många plan är direkt avhängiga 

varandra. De olika aspekterna har sammanställts i teman som analysen slutligen utmynnat i. 

Temana synliggörs med hjälp av exemplifierade citat och referat från intervjuerna. För att 

resultatdelen inte ska bli alltför omfattande och svårtillgänglig har ett urval gjorts där ett par 

exempel som belyser respektive faktor valts ut.  

Att göra läsandet angeläget  

Vikten av att göra läsningen angelägen för eleverna är något som framträder i intervjuerna. Genom 

att göra läsningen angelägen skapas förhoppningsvis en inre motivation till att läsa hos eleven, 

berättar ett par av lärarna. De uttrycker att det är undervisningens uppgift att skapa eller öka graden 

av angelägenhet. En av respondenterna använder uttrycket ”What’s in it for me” – och syftar på 

en inställning hos många elever där skolaktiviteter ska ha omedelbar relevans och direkt värde för 

att eleverna ska bli intresserade.  Läraren och undervisningen behöver på olika sätt visa varför 

läsandet är angeläget och vara kreativ och inkännande kring hur läsandet kan göras relevant i olika 

sammanhang: 

 
Jag pratar inte om läslust utan om grad av angelägenhet. Hur angeläget är det för mig att läsa den här texten? 
Jag kan påverka den graden i min undervisning på olika sätt. All text i skolan är inte i sig angelägen för eleven. 
Jag kan bygga en brygga mellan texten och eleverna genom frågor och samtal.  
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Citatet kan tolkas som att graden av angelägenhet går att påverka i större utsträckning än lusten. 
Ytterligare ett exempel på användandet av begreppet angelägen framträder i en annan lärares 

reflektion: 
 

Trixet är att göra läsningen angelägen och meningsfull. För att det ska ske behöver vi givetvis själva som lärare 
ha relation till texten. Vi behöver också hitta smarta sätt att bygga broar mellan elevernas värld och textens 
värld. Detta kräver nyfikenhet, kreativitet, kunnande och engagemang hos läraren  
 

Citaten belyser det flertalet av informanterna uttrycker – nämligen en skepsis mot begreppet läslust.  
Också här framkommer angelägenhet som ett begrepp att föredra i kontrast till lust.  En lärare 

uttrycker att: ”Lust är inget bra ord att använda /…/ det främsta målet med läsning är sällan just 
njutning och lust för många människor/…/ det blir missvisande då det handlar om så mycket 

annat”.   
 

Ett par av lärarna uttrycker att en text kan bli angelägen att läsa kopplat till yttre motivation som 

att lösa en viss uppgift. Följande exempel ges: ”För att bygga modellflygplanet, lösa mattetalet eller 

få reda på vem som var mördaren behöver jag läsa texten”. Texten kan också bli angelägen genom 

att läraren bygger broar eller ”bryggor” som någon av lärarna i studien uttrycker det, för att öppna 

upp en text som eleven annars inte skulle ha tagit till sig. En lärare beskriver undervisningsupplägg 

där exempelvis ett specifikt citat, en bild eller ord lyfts ut innan läsningen för att väcka nyfikenhet. 

Texten blir plötsligt intressant och angelägen att läsa. Ibland blir texten bara intressant för en stund. 

Därefter behövs lärarens hjälp igen för att intresset ska bära vidare.  

Att bli känslomässigt berörd 

Att skapa undervisningsupplägg kring läsning och att välja texter som berör eleverna är ett tema 

som framträder vid analysen av intervjuerna.  ”Att skratta, ha kul, bli skrämd, upprörd eller kanske 

arg i mötet med en text är ofta grejen” berättar en av lärarna i sin beskrivning av när läsintresse 

uppstår. Respondenterna uttrycker att de som lärare behöver vara öppna och inkännande inför de 

frågor som är angelägna i elevgruppen för att sedan kunna relatera dessa till text och teman.  Lärarna 

i studien nämner olika situationer där läsintresse väckts i mötet med en stark text som berör på 

djupet hos elever som vanligen inte är läsare eller som kämpar i sin läsning. En lärare berättar: ”När 

jag tar med eleverna i en känslomässig inledning brukar inte motståndet mot att börja läsa vara lika 

stort som om jag bara slänger fram en text. Det är min tydliga erfarenhet”. En lärare uttrycker sig 

såhär om vikten av att bli känslomässigt berörd i mötet med läsningen: ”Inte sällan hamnar man i 

livets mörka delar. Sorg, ilska och mörker och utanförskap väcker starka känslor och här finns 

mycket att bena i. Det är svårare att välja det glada. Men det kan handla om mig som person”.  

Lärarens beskrivning av det svåra och hur det berör visas också i följande citat som kommer från 

en annan informant: 
 

Läsningen behöver beröra. Jag kommer ihåg ett tillfälle när vi läst Gonzalo Maures bok Karamellens ord När 
dom dödar kamelen började tårarna rinna. /…/ Ja, det var så starkt. /…/ En kille som vanligtvis var så hård 
han ville inte visa hur berörd han blev. Så kom tårarna och han läste och ville läsa. /…/ För att nå fram behöver 
undervisningen på något vis beröra eleverna. 
 

Läraren fortsätter att berätta om en elev som bestämt sig för att han aldrig skulle bli en läsare. Han 

hade uttryckt hur mycket han hatar att läsa.  Läraren berättar om när de läste dikten ”Du är” 

(Mårten Melin, min kommentar)  /…/ Han bläddrar vidare. Han läste och läste. Jag frågade om han 

kunde tänka sig att läsa dikten högt och det gjorde han. ´Jag skulle vilja ha den här boken´ sa eleven. 

Det slutade med att jag helt olagligt kopierade upp hela boken till eleven. Något hade tänts i hans 
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ögon”. Citaten och lärarnas resonemang är ett exempel på undervisning där text och upplägg berör 

eleverna känslomässigt och därigenom väcker ett intresse för att läsa vidare. 

Tillsammans   

Värdet av den gemensamma läsningen framkommer tydligt vid intervjuerna. En lärare uttrycker att 

om vi blir lämnade ensamma i vår känsla av att inte förstå det vi läser så ”skiter vi i det”. Vi läser 

inte vidare i boken, vi byter eller gör något annat. Ytterst få människor har drivet att inte ge sig 

förrän de förstått på egen hand. ”Ska vi skapa ett läsande klassrum och genomföra deliberativa 

textsamtal behöver vi lita på varandra i klassrummet” säger läraren.  

 

Lärarna berättar om erfarenheter av att engagemanget hos eleverna i text och läsning blir betydligt 

starkare i ett gemensamt möte kring läsningen ”/…/ innehållet och engagemanget blir starkare om 

vi är fler som pratar om det och skapar det tillsammans”. Lärarna uttrycker att alla elever kan delta 

förutsatt att läraren skapat ett klimat i gruppen som är tillåtande och att samtalen är öppna och 

deliberativa – inte kontrollerande. En av lärarna: ”Jämför en undervisning som bygger på 

inställningen – det du säger är viktigt, det du säger är viktigt, det du säger är viktigt med - jaha... 

njaa det här var inte riktigt det jag var ute efter”. Textsamtalet har alla förutsättningar att vara 

inkluderande uttrycker flera av respondenterna, vilket belyses i följande citat där en lärare uttrycker 

sig såhär: 

Det viktigaste är samtalet kring text. Sedan tre år tillbaka inleder vi varje lektion med en dikt. Vilka mönster ser 
vi? I mötet med poesi kondenserar vi vad det innebär att möta text. Det är inte ett dugg farligt att man inte 
fattar flasklock först. I samtalet med andra kan man bli varse att så här kan man förstå.  
 

Citatet visar på att det gemensamma mötet med en knepig dikt och poesi och en delad känsla av 

att inte förstå kan skapa både delaktighet och engagemang. Ytterligare styrkor som ligger i att 

samtala om text tillsammans framkommer, här med ett flerspråkigt perspektiv: ”Det fina med 

textsamtalet är att alla kan bli tänkare kring en text innan vi är fullfjädrade avkodare på ett visst 

språk. Olika språk kan nyttjas och vi kan lyssna in, ställa följdfrågor och nå varandra.” Att bli tänkare 

kring text innan vi är fullfjädrade avkodare blir viktigt inte minst i relation till elever med svårigheter 

i sin läsning eller med annat förstaspråk än textens” säger en lärare. Högläsningen väcker i princip 

alltid läsintresse uttrycker samtliga lärare. De högläser dagligen i sina elevgrupper. En av 

informanterna beskriver hur hon återkommande läser ett par sidor högt ur alla elevers böcker under 

en eller två minuter och vilka vinster det ger på många plan: ”De handlar om att bekräfta och 

synliggöra inte bara texten i sig utan också personen som valt boken. Dessutom får eleverna till sig 

orden, grammatiken och författarstämman.” 

Konsten att ställa frågor 

En del i att väcka läsintresse (som delvis inbegrips i föregående kategori, Tillsammans) berör 

frågekonsten. Temat handlar om konsten att ställa frågor som väcker elevengagemang och intresse 

för att ta sig an och läsa en specifik text. Flera av lärarna i studien uttrycker att de med tiden övat 

upp förmågan att ställa frågor och att lyssna till elevernas frågor och svar men att det är en konst 

som kräver övning och att det inte sällan behövs tankemöda för att skapa frågorna. ”Alla texter 

som jag använder i undervisningen har jag formulerat öppna lärande frågor till .  Detta är nog den 

del av undervisningen som jag lägger mest tid på”. Läraren fortsätter ”Öppna frågor kan inte 

besvaras med ja eller nej. De är stora och innehållsrika”. En frågetyp som ett par av lärarna nämner 
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som engagerande är den så kallade kontrafaktiska – ”vad skulle hända om om inte hade varit”. Fyra 

av lärarna i studien använder begreppet deliberativa samtal (Habermas 1984-1987). En av dessa 

nämner i samma mening de sokratiska och filosofiska samtalen (se ex. Philgren, 2010, min 

kommentar). En lärare: ”Frågor är ett väldigt viktigt område för didaktisk och pedagogisk 

utveckling /…/Frågor kan handla om att kontrollera, skapa reflektion och tänkande, utveckla och 

skapa tänkande i mångfald, styra och så vidare”.  

Empatisk nyfikenhet gentemot elevens val 

Lärarna i studien framhåller vikten av att som lärare visa nyfikenhet inför elevens val av bok eller 

text likväl som medium och ta valet på allvar. ”Den läsfrämjande undervisningen har ingen framtid 

om den inte drar nytta av digitaliseringen i stället för att se den som ett hot mot den traditionella 

läsningen” framhåller en lärare. Flera av lärarna uttrycker att den vardagsläsning som sker på 

vloggar, bloggar, genom spel och olika sociala medier behöver närmas och inbegripas i 

undervisningen. Lärarna varnar generellt för att värdera läsvalet (se mer under läsnormer som 

hinder). Ett par av lärarna berättar om elever som tack vare dataspelen och sociala medier blivit 

intresserade av läsning och skrivande En informant berättar att genom att ta elevernas val av läsning 

på allvar tar man också eleven på allvar. Läraren fortsätter:  ”Om vi tar elevernas bokval på allvar 

kommer de också att ta sina och varandras bokval på allvar och utveckla sin förmåga att välja 

böcker”. Läraren berättar vidare att man med detta förhållningssätt kan föra läsaren och läsandet 

vidare mot nya texter och läsupplevelser. ”Vill vi skapa ett läsfrämjande klimat måste vi vara nyfikna 

och vägledande, inte dömande” säger en informant. Sammantaget framkommer att lärarens 

inställning till elevernas val av text och medium är viktigt och att den empatiskt nyfikna, icke 

värderande inställningen hos läraren gentemot såväl medium som textinnehåll är en didaktisk 

möjliggörare i kontrast till den fördömande.   

Tid och tillgänglighet 

Samtliga lärare i studien ger tid åt högläsning i sin undervisning dagligen. Helst flera gånger (gäller 

alltså också på gymnasiet där en av lärarna i studien undervisar vilket kan vara intressant att notera). 

Lärarna ser också till att prioritera tid till elevernas enskilda läsning även om stoffträngseln är stor 

och de märker en tendens att just läsningen får stryka på foten för annat i undervisningen hos 

många kollegor. Flera av lärarna uttrycker att böckerna/texterna behöver finnas omedelbart 

tillgängliga för att eleverna ska läsa. Att ställa upp sig på kö på biblioteket för en populär titel räcker 

inte. Boken behöver vara omedelbart tillgänglig och möjlig att börja läsa direkt för att i synnerhet 

de kämpande läsarna ska komma igång. En av lärarna berättar: 
 
Läsning måste fysiskt vara möjligt att genomföra. Det innebär en jättestor skillnad för eleverna om det finns 
mycket böcker omkring dem som vi har gjort dem nyfikna på. […] böckernas framsida ska synas. Jag kan se 
hur den nyfikna handen sträcks fram och funderar över vilken pralin den ska ta bland böckerna.  

 

Läraren fortsätter att berätta om hur hon varsamt presenterar böcker för eleverna. Tavellister där 
bokens framsida syns är att föredra framför bokhyllor tätt packade med bokryggar. Hon byter ofta 

böcker och ser till att ett rikt bestånd finns inne i klassrummet.  

 

Ett skolbibliotek med kunnig och intresserad personal, rikt och varierat bokbestånd och frikostiga 

öppettider framhålls som viktigt. En av lärarna som arbetar med nyanlända elever beskriver vad 

som sker när de lyckats hitta böcker på elevernas modersmål: ”När vi kan lägga fram böcker på 
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deras språk väcks intresset direkt. Det spelar i princip ingen roll vilken typ av bok. En handbok i 

frisbee på arabiska - de läser! /…/ Böckerna behöver finnas omedelbart tillgängliga”. Det som också 

framkommer i intervjuerna är de möjligheter till just tillgänglighet som ligger i den digitala 

läsningen. Alla lärare framhåller de möjligheter som finns i digitala resurser som ljud – och e- böcker 

i syfte att skapa läsintresse. Böckerna kan ofta laddas ner och ges omedelbar tillgång för eleven. En 

av lärarna säger ”att läsa med öronen hjälper eleverna att få en läsaridentitet och att kunna bli 

delaktiga i samtal kring böcker och i samhället i stort”. Flera av lärarna beskriver hur viktigt det är 

att alla i gruppen ”läser med öronen” mellan varven och att inte värdera det ena sättet att läsa högre 

än det andra.  Såhär uttrycker en lärare sig kring att lyssna på böcker: 

 

När man läser med öronen behöver man göra mycket av det arbete som man gör när man läser med ögonen. 
Det är viktigt att vi inte missar detta i undervisningen. Text är ett vitt begrepp. Inte bara ”svart text” samtidigt 
som det är oerhört väsentligt att kunna hantera svart text men det är lika viktigt att kunna läsa med öronen. Att 
läsa text på skärm är också något vi tidigt behöver utbilda eleverna i”  
 

Citatet belyser vikten av att alla elever övar sig i att lyssna och reflektera kring skillnader och likheter 

mellan att läsa med öronen och ögonen, alltså inte bara elever som har svårigheter i den tekniska 

sidan av läsningen. Andra sätt som texter kan göras tillgängliga är via artefakter som projektor, 

smartboard och dokumentkamera. Dessa digitala hjälpmedel utgör en stor didaktisk möjlighet i 

arbetet med att väcka läsintresse beskriver lärarna.  Läsupplevelse kan enkelt göras gemensam på 

ett visuellt och tydligt sätt.  ”Dokumentkameran möjliggör att snabbt synliggöra elevtexter och 

aspekter i lärandet som man vill belysa”. Lärarna framhåller möjligheten att snabbt slå upp svåra 

begrepp och företeelser, titta på filmklipp, fördjupa, jämföra och analysera. Att använda talsyntes, 

diktering och olika översättningsfunktioner framhålls också som värdefullt. Texter som kan spelas 

på olika hastigheter kan vara till stor hjälp inte minst för elever som av olika anledningar kämpar 

med sin läsning. Alla dessa olika vägar till att göra läsningen tillgänglig för eleverna beskrivs av 

lärarna som vägar de erfar skapar läsintresse.  

Utveckling i mötet med det svåra 

Lärarna i studien beskriver vikten av att hela tiden utvärdera och utveckla undervisningen. Att som 
lärare ständigt fråga sig själv och eleverna vad i undervisningen som skapade engagemang och 

intresse för läsningen och också vad som hindrade densamma, framhålls som en kärna i arbetet. 
En av lärarna berättar om frågor som läraren och eleverna brukar ställa sig  

 
På vilket sätt påverkade den här undervisningen dig? Vilka känslor har du för det vi gjort? Vilset och svårt?  
Kul? /…/ Om vi inte förstår vill vi hitta vägar fram för att jobba vidare mot en förståelse /…/ Om jag som 
lärare inte lyckas få mina elever att förstå alls då blir uppdraget i nästa led hur jag ska undervisa. Inte sällan har 
eleverna förslag på hur undervisningen kan förbättras. Den ingången ger ett helt annat anslag än att eleven bär 
med sig känslan av misslyckande.  

 
Citatet synliggör hur läraren lägger utmaningen och problematiken i undervisningen och inte hos 

eleven. En annan lärare i studien säger att han ständigt frågar sig: ”När visar eleven intresse för en 
text? Hur visas intresset? När uteblir intresset?” Vad kan jag som lärare göra för att öka intresset 

för en text som inte intresserar eleven per automatik?”. Läraren uttrycker att denna typ av frågor 
(som han inte bara ställer till sig själv utan också till eleverna) leder undervisningen framåt.  

 
Lärarna beskriver olika brytpunkter där kritiska situationer skapat fördjupad insikt om behov av 

utveckling. I arbetet med didaktiskt utmanande grupper eller individer ställs yrkeskompetensen på 
sin spets vilket är den största drivkraften till utveckling och fortbildning. Flera av informanterna 
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har erfarenhet av att mötet med nyanlända elever lett till didaktisk utveckling. ”Plötsligt stod jag 
där helt naken. Jag var tvungen att spela på ett register som jag nog egentligen inte hade inser jag 

såhär i efterhand /…/. Ett intresse för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som 
cirkelmodellen, genrepedagogik med mera växte fram /…/ Jag letade vägar”  

 
En lärare berättar om en situation där hon upplevde att hon inte nådde fram till eleverna och att 

deras intresse för läsningen uteblev. Hon beskriver det som ett djupt tvivel där hon var nära att ge 
upp. Det som blev vändpunkten var ett perspektivskifte där hon såg till sådant som faktiskt 

fungerade – eleverna kom mangrant och var där i tid. Hon bjöd in eleverna och bad dem granska 
hennes undervisning. Läraren problematiserar vad som hänt om någon frågat efter snabba resultat 

av undervisningen när hon tvivlade som mest: 
 
Jag höll på att ge upp. Det fanns inget intresse bland eleverna upplevde jag /…/ Man behöver sätta sig ner och 
reflektera över hur undervisningen utvecklas och tillåta sig själv att tvivla på sin undervisning. Det var ett djupt 
tvivel. Tvivlet kommer långsamt. Du börjar ifrågasätta dig själv, din kompetens, ditt innehåll. Vi började 
tillsammans prata om undervisningens form, innehåll och vad som behövde utvecklas. /…/ Ett djupt tvivel 
kan spilla över på eleverna. Jag måste tillåta mig att tvivla och vi behöver tillåta oss att inte förstå. /…/ Samla 
sig, tänka och härbärgera. Jag blev gråtfärdig när jag insåg att vissa bitar fungerade - eleverna kom ju faktiskt 
kommer i tid och att de är på plats. /…/ Om jag hade fått frågor om ”vad har du nått för resultat med dom” 
så hade jag gett upp. Denna elevgrupp blev aldrig sedda som något annat än stökisar. Jag bestämde mig för att 
till varje pris inte se på eleverna som ”stökiga” utan hitta något annat sätt att se på eleven i relation till min 
undervisning. Vi gav inte upp. Vare sig jag eller eleverna.   

 

Läraren berättar vidare hur hon frågade eleverna hur de ville att undervisningen skulle vara och 

också hur läraren skulle vara för att intresse skulle uppstå. De uttryckte att det var bra som det var. 

Därefter vände situationen. Läraren reflekterar över att uthållighet, tilltro och förväntningar men 

också att dela känslan av misslyckande mellan sig hjälpte henne och eleverna vidare.  

 

En informant beskriver hur hon ser ett gemensamt möte med svårlästa texter som fortbildande på 

många plan: ”Man måste ha tålamod med att man inte förstår. Korta texter som vi inte begriper 

alls är jättespännande att möta tillsammans. Hur övar man sig i tålamod här? Hur gör man när man 

inte begriper? Detta sätt att arbeta utbildar mig som lärare och utvecklar eleverna oavsett hinder 

och svårigheter”. Läraren belyser vikten av att undervisa om hur eleverna kan göra i mötet med 

svåra texter och även värdet av att läraren också visar att denne får kämpa med texter emellanåt. 

Läraren berättar hur hon ofta reflekterar över om hon själv vill vara elev i sitt eget klassrum. 

eflektionsfrågan har hon tagit med sig från Ann-Marie Körling (lärare, f.d. läsambassadör, författare 

mm/min kommentar). Hon uttrycker att den frågan hjälpt henne på rätt kurs vid flertalet tillfällen.  

Hinder i arbetet med att främja läsintresse 

Analysen av empirin har utmynnat i sex teman som utgör hinder i arbetet med att utveckla 

läsintresse. Bedömning och mätbarhet, läraren och undervisningen som hinder, läsnormer, 

bristfällig samverkan, konkurrens med annat och om skolsegregationen som hinder.  

Bedömning och mätbarhet 

Ett tema som framträder vid intervjuerna är risken med för trånga mål och fokusering på 

nyttoaspekter och kunskapskrav som gör att stora delar av lärandet riskerar att gå eleven förbi. 

Lärarna uttrycker att många, såväl lärare som elever, redan tidigt är så fokuserade på den 

omedelbara nyttan av det som görs. ”Här blir lust, engagemang och nyfikenhet plötsligt villospår 
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/…/  det finns inte utrymme för detta”, uttrycker en lärare. Flera av lärarna uttrycker att många 

aspekter som har med läslust och läsintresse  inte är mätbara och varnar för risken i att 

”kontrollhysterin” och mätbarhetsfokuset skapar ”kontextlös och forcerad undervisning”. En av 

lärarna uttrycker att: ”Läsandet riskerar att bli fragmentariskt och strategiskt. Eleverna förstår inte 

att du kan läsa en text för att den har ett upplevelsevärde och något att berätta.” En av lärarna 

reflekterar över måluppfyllelse och att den i många klassrum kommuniceras med eleverna på ett 

instrumentellt sätt.  ”Idag ska vi lära oss om cowboyen” (en bild för strategin att sammanfatta det 

du läst, min kommentar). Läraren fortsätter: ”Sedan läser klassen en text och sammanfattar den”. 

Läraren ger exempel på klassrumspraktiker där lektionsmålen beskrivs i förväg för eleverna. Vissa 

specifika förmågor som ska tränas står på tavlan och läraren frågar eleverna vad de lärt sig. Eleverna 

sneglar mot tavlan. Där står ”lässtrategier”. Eleven svarar lässtrategier och läraren bockar av. I 

klassrummet sker de facto en mängd av lärande och utveckling som vare sig läraren eller eleverna 

förmår att se. ”Vi måste öva oss på att se den typ av lärande som faktiskt sker i klassrummet och 

sätta ord på den”. Det lärandet är alltid så mycket större än de mål och förmågor som står på tavlan.  

En av lärarna berättar om en bekant vars dotter alltid älskat att skriva som plötsligt förstår att det 

hon skriver inte stämmer med betygskraven. Därefter börjar en resa av allt större motstånd inför 

läsande och skrivande. Flera lärare beskriver att en utgångspunkt i undervisningen är att eleverna 

fritt ska kunna pröva tankar och funderingar tillsammans med andra utan en känsla av att bli 

bedömda och värderade och att det blir ett dilemma i relation till bedömning. Flera av lärarna 

relaterar hindren till målen. En lärarröst: ”Målen är begränsande – om man har en för snäv 

målbeskrivning tittar man bara på om det målet är uppnått utan att reflektera vidare över lärandet. 

Läraren blir snabbt trött på jobbet och eleverna på undervisningen”. En annan informant uttrycker 

sig på följande vis om risken att fokusera för mycket på läroplansmålen: 

 
Många lärare tror att styrdokumenten är till för eleverna. Att eleverna ska lära sig Lgr 11/…/ Mål för den här 
lektionen är /…/ och sen tar man fram specifika texter ur Lgr 11.  Allting går inte att mäta. Att sätta upp mål 

för lektioner är rent förödande för omätbara saker som läslust. 
  

Läraren resonerar vidare kring att många verkar uppfatta struktur som synonymt med explicita och 

utvärderingsbara mål och framhåller att struktur kan vara så mycket annat och läroplanen så mycket 

mer än kursplanerna och dess mål och kunskapskrav.  

 

Ett par av lärarna framhåller dilemmat med olika slags screeningmaterial. De är kostsamma och tar 

mycket resurser i anspråk i relation till implikationer för utveckling av undervisningen. ”Som 

osäker, nyutexaminerad lärare hade ja möjligen varit hjälpt av screeningresultat” säger en av lärarna. 

På frågan om resultaten av screeningtest gett ny information om eleverna säger samtliga lärare nej. 

”Screeningförfarandet blir inte sällan en konstruktion för att exempelvis lugna oroliga föräldrar 

eller för att visa på en skolas resultat i sann NPM3 -anda”, uttrycker en av lärarna. Läraren 

sammankopplar detta med att tilliten till lärarprofessionen inte är tillräckligt hög.  

                                                 

 
3 NPM – New Public Management. New Public Management är ett sätt att styra och utvärdera skolan som hämtat 

inspiration från näringslivet. Idén kan förenklat sägas handla om att tydliga mätbara mål ger högre kvalitet och ökad 

effektivitet. Detta har dock problematiserats i relation till kunskap och bildning som på många sätt är svårmätbar 

(Carlgren, 2016; Liedman, 2019)   
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Bristfällig undervisning och negativa läserfarenheter 

Ett annat hinder som framträder i intervjuerna är läraren och undervisningen. Att själv sakna 

intresse för läsning och förståelse för läsningens betydelse blir självklart ett stort hinder säger alla 

lärarna. En av lärarna uttrycker att man ständigt bör ställa sig frågan om: ”jag är den läraren som 

möjliggör det här eller är jag ett hinder för elevernas arbete”. En annan lärare säger: ”Om jag som 

lärare inte har kunskap om - eller själv fått uppleva läsningens betydelse kommer jag inte att avsätta 

tillräckligt utrymme och skapa tillräcklig kvalitet i läsundervisningen”.   Samtliga lärare reflekterar 

kring elevers tidiga negativa läserfarenheter och hur dessa kan skapa avtryck och bli ett hinder. 

”Många elever är ovana att läsa en text för att den har något spännande att berätta”, säger en av 

lärarna. En annan lärare beskriver elevernas tidigare läserfarenheter och bristfällig undervisning 

som en ”jättefaktor”: 
 
Det råder ett väldigt konstigt förhållningssätt till läsning på många håll. Läsundervisningen är inriktad mot att 
läsa och förstå texten mekaniskt. Har man läst mekaniskt i 6 års tid ser man inte meningen med att läsa. Har 
man svarat på frågor utifrån spågumman, cowboyen och vad de nu heter men inte upplevt /…/ Det förstör 
läsningen och allt vad läslust heter försvinner. Eleverna är enligt min erfarenhet ovana att läsa en text för att 
den har något att berätta. De är fokuserade på att hitta detaljer i texten och att svara på frågor till text. De är 
ovana att tänka och känna om det de läser. Man ska känna och bli tankemässigt utmanad för att läsintresse ska 
uppstå.  

 

I citatet refererar läraren till de lässtrategier som grundas i Palinscar och Browns (1984) forskning 

och som tolkas genom de så kallade ”läsfixarna” (Westlund, 2009). En av lärarna i studien uttrycker 

att det krävs att läraren själv deltar med ”glöd, energi, frågor och nyfikenhet riktat mot 

textinnehållet för att läsundervisningen ska få liv. Detta går inte att göra mekaniskt och 

slentrianmässigt”. Görs det inte i större delen av läsundervisningen blir det ett hinder i arbetet med 

att skapa läsintresse berättar läraren vidare. Ett par av lärarna uttrycker en risk i innevarande system 

att vi anpassar för mycket i undervisningen till exempel att eleverna i allt för hög grad lyssnar på 

text och berättar muntligt i stället för att få stöd i-och faktiskt utveckla färdigheterna att läsa och 

skriva. ” Det handlar antagligen om att vi inte har tid eller möjlighet, eventuellt kunskap att ge 

eleverna det stöd de behöver i klassrummet och genom specialundervisning och SVA-

undervisning, och då riskerar vi överanpassa /…/ det blir den enkla vägen”. Lärarna uttrycker att 

de elever som ligger i gråzonen och verkligen behöver god undervisning och övning, riskerar att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter på grund av att de inte får den träning som behövs genom alltför 

tidiga och stora anpassningar. Systemet med anpassningar riskerar att bli - som en av lärarna 

uttrycker det en ”tankevurpa”. Lärarna uttrycker att det självklart är en väg till delaktighet att 

exempelvis kunna lyssna på en text eller lära sig använda diktering och att detta är till stor hjälp för 

många men att läraren inte får släppa undervisningsansvaret att ge eleven läs och skrivfärdigheter.   

Skolan behöver erbjuda vettiga sätt att läsa digitalt anser en av lärarna: ”Datorn fungerar på många 

skolor som polygrip - den ska användas till allt. /…/ Vi behöver lära eleverna att läsa på läsplatta 

om vi ska kunna göra läsningen mer tillgänglig. Det är också viktigt att undervisa i skärmläsning.”   

Läsnormer 

Lärarna i studien beskriver olika normer som är förknippade med läsning som kan bli hinder för 

läsintresset. En av lärarna uttrycker risken i att hindra någon att få en positiv läsupplevelse på grund 

av alltifrån kravet att sitta still på stolen eller att värdera viss läsning högre än annan. ”Böcker skapar 
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känslor, reaktioner och frågor – engagemang och lyssnande syns inte sällan i kroppen. /…/ Om 

högläsningen och läsningen innebär tillsägelser och arga-blicken eller hot om att inte få vara med 

kommer den att kopplas till något obehagligt och det blir lätt något negativt att läsa och ett avstånd 

byggs upp till läsningen”. Flera av lärarna i studien uttrycker att läsandet kan bli tillgängligt genom 

att stämningen när man läser är inbjudande och tillitsfull, inte dömande. När lärarna pratar om 

digital läsning kontra bokläsning menar de att eleverna i genomsnitt antagligen läser och skriver 

mer än nånsin men att det handlar om korta fragmentariska meddelanden i olika sociala medier 

som bygger på talspråk. ”Vi behöver bjuda in och bygga bryggor till längre sammanhållen 

textläsning”.  Många barn och unga läser inte böcker i någon större utsträckning och skolan 

behöver avsätta tid till detta uttrycker flera av lärarna.  Men de uttrycker också att det behöver ske 

utan att nedvärdera den läsning som många elever gör via skärmen utan bygga vidare på elevens 

erfarenhetsvärld. ”Läsningen blir så lätt förknippad med skam och man frågar sig om den typ av 

läsning jag gör duger i lärarens ögon” uttrycker en av lärarna. Hennes erfarenhet är att många bär 

en känsla av att ”den läsning som görs inte är tillräckligt bra” och att detta blir ett hinder för 

läsintresse att växa fram. 

Bristfällig samverkan  

Ytterligare ett tema kan urskiljas. Det handlar om bristfällig samverkan kring eleverna. En av lärarna 

som arbetar med nyanlända berättar:  ”Ett stort hinder är att jag inte har tillräckligt välfungerande 

samarbete med studiehandledare, bibliotekarie, modersmålslärare, speciallärare med flera. Tänk om 

vi skulle kunna simultanläsa böcker på olika språk. Vilket textsamtal det skulle kunna bli på helt 

andra nivåer. Risken just nu är att samtalen blir väldigt ytliga. Att man benämner det man kan se 

och ta på”. Olika förståelse för – och förväntningar på yrkesrollerna är sådant som framkommer 

vid intervjuerna. ”Det bär emot att skicka ut mina elever för att läsa vid sidan av ordinarie 

undervisning som läget är nu på vår skola. Däremot är specialläraren välkommen in för att delta 

och stötta upp i min undervisning” uttrycker en av lärarna. Ett par av lärarna berättar att de har 

olika syn på genomförande av gruppscreenings av olika slag (som de menar förespråkas av många 

speciallärare/specialpedagoger). Faran med isolerad avkodningsträning i relation till läsintresse 

uttrycks av flera av lärarna. En lärare säger: ”Risken finns att eleverna associerar läsning med 

avkodning som isolerat fenomen och inte som en del av att uppleva läsning för läsningens skull”.  

Två av lärarna uttrycker erfarenheter av att intresset för läsningen dött ut hos elever som fått jobba 

alltför mekaniskt med läslistor och den tekniska sidan av läsningen utan att ges ett sammanhang 

för läsandet.   

Konkurrens med annat 

Lärarna beskriver att läsandet har svårt att stå sig i konkurrensen med annat inom - och efter 

skoldagen. ”Läsandet behöver få utrymme /…/ läsning kan inte forceras fram” säger en av lärarna. 

Fragmentariska timplaner som ska rymma så mycket gagnar inte läsintresset uttrycker flera av 

informanterna. Flera av lärarna uttrycker att enskild läsning måste få stort utrymme under 

skoldagen: ”Ska jag bara hänvisa till elevens fritid blir det exkluderande”. Ingångarna till att få smak 

till att läsa på fritiden behöver i många fall ske i skolan menar lärarna. En av lärarna i studien som 

i huvudsak undervisar nyanlända elever påtalar att det är extra viktigt men också svårt att hitta 

utrymme för de nyanlända då de har mycket kortare tid bland all stoffträngsel i det centrala 

innehållet. Du som lärare måste ha modet att prioritera läsningen: ”Vi läser jättemycket sakprosa 
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men vi läser alltför lite skönlitteratur. Det skönlitterära får stå tillbaka. De där djupa samtalen får 

stå tillbaka”, uttrycker läraren.  

 

Samtliga lärare lyfter konkurrensen från framförallt skärm-spel av olika slag som en utmaning. De 

uttrycker att rörliga klipp (Youtube filmer) och olika typer av skärmspelande upptar en stor del av 

elevernas tid.  Läsandet och skrivandet på skärmen rör ofta korta fragmentariska texter på högst 

ett par meningar uttrycker ett par av lärarna. Samtliga lärare beskriver att det behövs ett medvetet 

arbete för att väcka intresse för läsning av längre sammanhållen text och att undervisningen 

behöver möta upp elevernas digitala livsvärldar och inbegripa dem i läsundervisningen i stället för 

att bara se dem som hot.  

Om skolsegregationen som hinder 

Flera av lärarna i intervjun nämner skolsegregationen som hinder i relation till läsintresse. De erfar 

att elevgrupper i socioekonomiskt svagare områden ofta saknar läsande förebilder i hemmet och 

lyfter fram denna grupp som den allra viktigaste och svåraste målgruppen. I vissa fall förekommer 

analfabetism. Inte sällan saknas böcker helt i hemmet. En av lärarna uttrycker:  ”För att kunna 

bryta denna trend behöver vi mer heterogena skolor rent klassmässigt om man får prata så /…/  

Det blir väldigt konstigt att prata om inkludering när vi har privata innerstadsskolor med över- och 

medelklassens barn och förortsskolor med helt andra förutsättningar”. En annan lärare i studien: 

”Om vi dessutom vet att akademisk bakgrund och läsintresse hänger ihop blir uppgiften väldigt 

utmanande. Uppdelningen är förfärlig /…/ Jag blir förtvivlad och uppgiven mellan varven”. En 

lärare som arbetar i ett tyngre socioekonomiskt upptagningsområde beskriver de inkluderande, 

klassutjämnande möjligheter som ligger i litteraturen och läsningen. Hennes erfarenhet är att 

identifikation och gemenskap genom möten med text kan bryta destruktiva mönster och 

förhoppningsvis hindra uttryck som extremism. Samtliga lärare påtalar att läsande förebilder i 

elevgrupperna smittar av sig och att om dessa i princip helt saknas blir arbetet med att väcka ett 

intresse så mycket svårare men också extra viktigt.  

Återgivning och analys av observation 

Av utrymmesskäl görs en kortare återgivning av observationen där ett par av de teman som 

framkommit i samband vid analysen av lärarintervjuerna relateras till vad som observeras i 

praktiken. Observationen delas in under följande rubriker: Rummet, Undervisning pågår, Snart 

rast, Det blir rast och Tillbaka i klassrummet. Varje del avslutas med en kort analys.  

En förmiddag tillsammans med Saga och eleverna i årskurs 3  

Skolan är belägen i en yttre region av en storstad. Regionen och skolan betraktas som 

socioekonomiskt utsatt. Eleverna går i slutet av vårterminen, årskurs 3. Undervisningen sker i 

halvklass. Antalet barn i rummet varierar under observationens gång men är i snitt runt tio elever. 

Saga berättar att det undervisningsupplägg som jag kommer att observera är genomförbart i såväl 

större som mindre elevgrupper.  

 
Rummet   
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På klassrummets väggar sitter bilder på vad eleverna och Saga just nu läser (exempelvis Ulf Lundell, 
”Vardagar” från 2018). Mängder av elevtexter pryder väggarna och affischer med citat om läsning 

och nya boksläpp sitter uppe. En av väggarna är tapetserad med brev till skolans bibliotekarie. 
Eleverna har skrivit hälsningar där de beskriver varför bibliotekarien och hans arbete är så 

betydelsefullt för dem. Bibliotekarien ska sluta om ett par dagar och hälsningarna kommer eleverna 
att ge till honom. I fönsterkarmar och bokhyllor står böcker av olika slag. Rummet ger generellt ett 

ganska rörigt men levande intryck. Det finns en speciell lässtol där man kan välja att sitta när man 
ska läsa högt. Saga ber ett par av eleverna att berätta för mig om de hälsningar de skrivit till 

bibliotekarien.   
 

Analys: Klassrummet kan tydligt relateras till studiens tema om Att göra läsningen angelägen då 
rummet på olika sätt signalerar värdet av läsningen för såväl läraren personligen som för 

undervisningen i stort.  
 

 

Undervisning pågår 
Eleverna sitter mitt i rummet vid det gemensamma stora bordet. Där ligger texter och bilder i A3-

format. De är förstorade textuppslag och kartillustrationer ur boken ”Tusen stjärnors ö” 
(Karinsdotter, 2019).  Samtliga elever har texten och kartan direkt fysiskt tillgängliga i förstorat 

format för att underlätta läsningen. Eleverna börjar direkt att samtala om olika platser på kartan 
och platsernas betydelse i boken. De berättar om varför de gillar och inte gillar en viss plats. Saga 

ställer öppna frågor och låter barnen berätta. Exempelvis: ”Vad är det som gör just den platsen så 
viktig för berättelsen?” ”Vilken plats skulle du helst besöka och varför?” ”Vilka fantasieggande 

uttryck hittar du i texten?”. Saga och eleverna har nyligen läst boken i sin helhet med innehåll och 
upplevelse i fokus men läser vid observationstillfället med språkets form som huvudsakliga ingång. 

En av eleverna berättar att de älskar berättelsen om Tigris som förlorade sin mamma och bror på 
sin födelsedag för elva år sen. ”Boken är både jättesorglig och väldigt spännande”.   

 
Under elevens läsning har Saga en kopia av texten där hon  noterar och kommenterar den läsning 

som respektive elev gör (i efterhand berättar hon att hon noterar sådant i läsningen som hon ser 
att eleven kan, och sådant som är svårt och som Saga behöver undervisa mer om). Saga och eleverna 

reflekterar tillsammans över ordet ”stammisställe” och vad det kan vara. Har de egna 
stammisställen? De prövar att sätta ordet i meningar. Ordbilden pizza (och dess olika böjningar) 

ringas in i texten Eleverna har olika färgpennor och ringar in pizza-ord i texten. Alla elever 
engageras (de tar sina pennor och jobbar aktivt med texten, ringar in, läser och pratar med 

varandra). Läraren och eleverna räknar antal pizza-ord och reflekterar över kapitlets rubrik 
”Fotografiet” som ju egentligen borde ha något med pizza att göra tänker de. Eller varför heter 

den som den heter?  Eleverna har tidigare läst kapitlet i sin helhet och vet att ett iturivet fotografi 
med en man och en kvinna som håller varsitt barn i famnen är det centrala i kapitlet men det får 

man inte veta i de två uppkopierade sidorna.    
 

Under tiden som eleverna läser skriver Saga små noteringar i sin papperskopia. Noteringarna 
handlar om läsriktning, prosodi, sökläsning, semantik, läst logografiskt, läsförståelse, repetition med 

mera. Saga uttrycker att hon genom detta strukturerade sätt att synliggöra läsutvecklingen får 
vetskap om hur undervisningen kan vässas och att detta också är en viktig del i hur läsintresse väcks 

hos eleverna på så vis att när de pratar om och blir medvetna om  läsningen väcks ett intresse för 
språket.  

 
Analys: Temat Tillgänglighet framträder exempelvis genom de uppkopierade texter och kartor som 

ligger framför eleverna. Textuppslaget är dessutom förstorat vilket underlättar läsningen och eleven 
får anteckna i texten. Undervisningssituationen kan också relateras till temat Tillsammans utifrån att 
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läsupplevelsen delas och det gemensamma samtalet om såväl form som innehåll skapar delaktighet 
(märks genom elevernas samspel och engagemang). Temat att bli Känslomässigt berörd kan kopplas 

till val av text. Texten bär både sorg och spänning och behandlar ett ämne som slår an en 
känslosträng hos de flesta elever – att förlora en familjemedlem. Konsten att ställa frågor är ytterligare 

ett tema som framträder. Frågorna kan sägas vara motorn för den observerade 
undervisningspraktiken. Det märks att eleverna är vana att reflektera kring frågor på så vis att alla 

elever, så som jag tolkar det, deltar (de läser, antecknar och ringar in ord) och uttrycker sina tankar 
om texten.  Temat Didaktisk utveckling i mötet med det svåra framträder exempelvis genom den 

läsanalys som läraren gör. Den görs i en autentisk undervisningskontext genom små noteringar i 
marginalen. Läraren får syn på hur läsundervisningen behöver utvecklas i relation till en viss enskild 

elev såväl som gruppen.  
 

Snart rast 
En elev är ute i korridoren. Saga har dörren öppen och eleven är nyfiken och tar en lov in i 
klassrummet mellan varven. Saga berättar i efterhand om eleven som av många på skolan redan nu 

vid så unga år betraktas som en ”värsting” med stora utmaningar kunskapsmässigt och socialt. 
Eleven har inte kommit igång med läsandet förrän helt nyligen.  

 
Det blir rast 
När det blir rast ropar Saga till sig eleven. Hon har med sig en lapp där det står noteringar om vad 

hon sett att just denna elev faktiskt lärt sig… Jag ser att du lyssnar när… Jag ser att du lärt dig 
subtrahera genom huvudräkning, Jag ser att du är intresserad av… Saga håller upp lappen framför 

eleven. Jag som observatör iakttar eleven när hon läser. Det tar tid, men eleven läser. Blicken lyser 
allt stoltare och eleven sträcker på sig. Saga frågar eleven vilka han vill ska få läsa lappen. Han 

nämner först mamma och pappa. Därefter vaktmästaren. Sen dyker fler och fler namn upp. Saga 
ber eleven skiva ner namnen på personerna. Det tar tid och är krävnade för eleven men han skiver. 

Han ritar också en bild till där mamma och pappa håller i två hjärtballonger. Saga lovar hjälpa till 
att kopiera och lämna ut lappen till alla nio personer som eleven skrivit upp. I samband med 

lunchen delas lapparna ut. Saga berättar efteråt om vikten av att eleven synliggörs för sig själv och 
andra med ett positivt språk som fokuserar på lärande och inte personlighet.  ”Det finns en risk i 

att vi i bedömningar fokuserar väldigt mycket på vem eleven är och inte vad eleven faktiskt lär” 
/…/ ”I vissa lägen sker så små steg av utveckling att vi glömmer uppmärksamma dem”. Stegen 

kanske ligger långt från förväntad måluppnåelse och därför missar vi att sätta ord på dem”. 
 

Analys: Denna del av observationen relaterar jag i huvudsak till temana Utveckling i mötet med det 
svåra men också Att göra läsningen angelägen och Känslomässigt berörd. Saga tvingas till nya vägar i mötet 

med eleven och i den observerade situationen blir det angeläget för eleven att stanna upp och läsa 
den text  som Saga skrivit som specifikt berättar vad eleven kan. Texten berör  eleven känslomässigt 

och han vill att så många som nio personer ska få en kopia av den.  
 

Tillbaka till klassrummet 
Nu följer en undervisningsaktivitet där eleverna ska utbildas i att formulera och svara på frågor. 

De börjar med att leta frågor i böcker som finns i klassrummet. Det är matteböcker, tidskrifter, 
skönlitterära och faktaböcker som används. Den som svarar ska svara med fullständig mening 

och frågan inkluderad i satsen. Saga: När vi skriver svaren på frågor är det viktigt att ta med 
frågan in i våra svar. Nu ska vi träna det muntligt. Saga tar ett exempel ur Tusen stjärnors ö 

(Karinsdotter, 2019) Hon lånar frågan från boken och formulerar sedan ett eget svar.  
- Alibi, sa jag, vad betyder det?  

- Alibi betyder att någon kan lova att man inte varit på platsen där brottet begicks. 
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”Använd frågans modell , säger Saga. Det handlar om att vi förvaltar och tar hand om innehållet i 

frågan”. Saga och eleverna samtalar kort om vad att förvalta innebär. 

Elevernas blickar söker efter frågetecken i de olika texter de valt. Sen bollar de frågor mellan 
varandra i gruppen och formulerar svar. Alla deltar.  

 
Ytterligare en aktivitet sker i den observerade lektionen. Nu läser Saga högt ur en text som en av 

eleverna väljer. Valet faller på: ”Världens bästa spökhistorier”. Eleverna ska samtidigt som de 
lyssnar till Sagas högläsning skriva ord i lodräta spalter. Efterhand jämför de ord med varandra. De 

får låna ord för att samla fler till sina spalter. När de samtalar med varandra om orden de skrivit  
och fyller på sina ordbanker återberättar de samtidigt texten eller samtalar om ordets funktion i 

texten.  
 

Analys:  Teman som framträder i undervisningsaktiviteten där eleverna och Saga tar frågor från 
olika texter för att sedan formulera  svar kan  i huvudsak kopplas till att det blir angeläget för eleverna 

att läsa och att eleverna övas i Konsten att ställa frågor och också svara på frågor Tillsammans. De 
behöver varandra för att genomföra aktiviteten (till skillnad mot om de själva skulle skriva ner 

frågor och tänkta svar). 
 

Aktiviteten där eleverna ska skriva ord från den text som saga Saga  högt kan också det kopplas till 
temat Tillsammans. Eleverna behöver ta del av varandras ordlistor och återberätta textpassagen med 

hjälp av varandra för att genomföra uppgiften. Att göra det tillsammans blir bärande för aktiviteten.  
 

Sammanfattningsvis kunde flertalet av de läsfrämjande teman från studien relateras till den 
observerade undervisningen. Jag har återgett observation och analys i synnerligen komprimerat 

format. För att göra Saga och hennes elever bättre rättvisa hade större utrymme behövts.   

Sammanställning av elevintervju  

Av utrymmesskäl görs en kortare sammanställning av elevintervjuerna där de relateras till ett par 

av de teman som analysen av lärarintervjuerna utmynnade i. Ett nytt tema som kan relateras till 

hinder (Koncentration och trötthet) framkommer vid elevintervjun. 

Möjligheter 

Att göra läsningen angelägen, Tillsammans, Konsten att ställa frågor  

Eleverna nämner att de blir intresserade av att läsa när läraren gör intressanta och roliga uppgifter 

till texten. Flera elever berättar att aktiviteter som att måla, skapa och dramatiserat texter och böcker 

är bra sätt att få läsningen intressant.  ”Vi får kanske skapa texten med bilder eller göra ord med 

kroppen och så” uttrycker en av eleverna.”Saga kan nästan trolla” säger en elev när han beskriver 

att många texter som kan verka svåra och roliga plötsligt blir intressanta att läsa. En annan av 

eleverna beskriver hur de får hjälpa författaren att göra texten de läser ännu bättre eller att ställa 

frågor till författaren om texten de läser. ”Det gör det mycket mer intressant att läsa” säger eleven. 

Alla fem elever nämner högläsningen som ett sätt att bli intresserad av en bok. ”Det gör att man 

vill fortsätta läsa eller läsa mer böcker”. Alla eleverna uttrycker också att de tycker om att läsa 

tillsammans och att diskutera det som lästs med kompisarna. ”Man förstår bättre och på ett annat 

sätt ibland när man läser med fler” berättar en elev.  
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Tillgänglighet  

De fem eleverna uttrycker mangrant hur de uppskattar biblioteket. ”Vår superbra skolbibliotekarie 

är bäst ”säger en elev.  Hon hjälper oss att hitta perfekta böcker. En annan elev uttrycker att de 

”får välja men ändå inte för mycket”. ” Det är svårt när man har för mycket att välja mellan”.  När 

jag frågar eleven vad hon menar säger hon att det är skönt att Saga och bibliotekarien inte 

bestämmer allt men ändå hjälper dem i vad de ska välja eftersom de kan så mycket om olika böcker.  

”Det finns alltid något att läsa här”. Ibland när jag ska välja själv kan jag inte det. Eleverna uttrycker 

att de får lästips av klasskompisar, läraren och bibliotekarien.  Det framkommer i elevernas utsagor 

att läraren, klasskamraterna, bibliotekarien, biblioteket och dess bokbestånd är viktiga för att 

läsningen ska bli tillgänglig för eleverna.  

 

Känslomässigt berörd 

Alla eleverna tar snabbt fram sin bästa läsupplevelse ur minnet. På frågan om vad som varit speciellt 

med just dessa läsupplevelser beskrivs känslor som väckts när de läst. ”Jag blir typ livrädd av en del 

böcker men då kan jag ju inte sluta läsa heller” säger en elev. Eleverna beskriver böcker som varit 

roliga och fått dem att skratta; böcker som fått dem lite rädda eller som fått dem att känna sig 

ledsna och som de känt igen sig i.  

 

Utveckling i mötet med det svåra 

Eleverna beskriver hur det var att lära sig läsa – att det var roligt och jobbigt på samma gång men 

att de fick ”jättebra hjälp” av bland annat Saga.  En elev säger att Saga är så rolig och tycker om 

dem. När vi pratar om att det är och har varit kämpigt med läsningen säger en elev att ”Saga hjälper 

så mycket och vet hur hon ska hjälpa oss /…/ Hon vill verkligen att vi ska klara det /…/ man 

känner det”. En av eleverna uttrycker: ” Alla trivs här. /…/ Hon är så bra på att få oss att lära 

/…/ Det är så roligt här och man får göra roliga saker tillsammans”. ”Man glömmer nästan att 

man läser och skriver, ” säger en annan elev. Jag relaterar elevernas utsagor till temat om didaktisk 

utveckling genom det svåra på så vis att  Saga i undervisningsutmaningen hittat undervisningsvägar och 

eleverna därför kommit igång med sin läsning och nu bär ett eget läsintresse. 

Hinder 

När eleverna berättar om vad som hindrar dem att läsa kan berättelserna främst kopplas till temat 

Konkurrens med annat. Ytterligare ett tema framträder som handlar om Koncentration och trötthet.   

 

Konkurrens med annat  

De fem eleverna uttrycker alla att det som gör att de inte läser hemma är att det är roligare med 

skärmen och kompisar. ”Jag spelar mest när jag kommer hem från skolan” En annan elev berättar 

att han ”bara spelar” eller ”kollar på olika klipp”. Flera av eleverna beskriver att det är enklare 

(mindre krävande) och mer avkopplande att spela ”man behöver inte anstränga sig lika mycket som 

när man läser” säger en elev.  

 

Koncentration och trötthet 

Andra hinder som framkommer handlar är koncentration och trötthet. ”Det kan bli tröttsamt för 

ögonen och huvudet att läsa, särskilt när man inte är jättebra på det” berättar eleven. ”Det kan 

handla om att det är svårt att koncentrera sig för att man är hungrig eller att man blir störd och 
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avbruten av syskon eller annat” säger en annan elev. En av eleverna berättar: ”Mina syskon är helt 

galna hemma. Jag skulle behöva hörlurar och en massa kuddar för att kunna läsa hemma”. Det 

kräver mycket koncentration att läsa uttrycker alla eleverna. ”Jag lyssnar gärna på böcker hemma 

men ibland somnar jag då” säger en elev. Det är tydligt att just den elevgrupp som intervjuats ännu 

inte nåt dithän i sin läsutveckling att läsningen kan associeras med vila.  

 

Skolsegregationen 

På frågan om de har någon där hemma som brukar läsa för dem svarar samtliga nekande. 

Majoriteten av föräldrarna kan inte läsa så bra på svenska enligt elevernas utsagor och eleverna 

beskriver att de inte sett de vuxna läsa böcker på sitt ”eget språk” heller. Eleverna berättar att de 

inte känner någon vuxen förutom Saga och bibliotekarien som läser mycket böcker. Eleverna 

uttrycker att de pratar om böcker med kompisarna eller Saga och bibliotekarien eller andra lärare 

på skolan.  

Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av tre delar. Det inleds med en resultatdiskussion där studiens utfall  i 

form av tretton teman diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Därefter relateras de olika temana 

till ett didaktiskt teoretiskt raster i form av Libergs (2017) fem innehållstyper; disciplinär dimension, 

eleverfarenhetsdimension, generaliserande dimension, perspektifierande dimension samt kreativ, framåtblickande 

dimension. Detta görs i syfte att om möjligt urskilja hur en didaktisk relief för att väcka läsintresse 

kan tänkas framträda. Den tredje delen i diskussionsavsnittet utgörs av metoddiskussion. Slutligen 

diskuteras  möjliga implikationer av studien och  förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion  

Hur kan vi då undervisa så att elevernas intresse för att läsa ökar i ett läge där mätningar och 

utredningar signalerar ett tydligt dalande läsintresse? Vilka didaktiska teman och dimensioner kan 

tänkas särskilt viktiga för att vända trenden och vad kan utgöra hinder? Lundberg (2010) uttrycker 

att ”Det saknas vetenskapligt grundade anvisningar för hur ett läsintresse ska väckas.” (s. 118).  

Föreliggande studie aspirerar inte på att formulera didaktiska anvisningar men däremot bidra med 

perspektiv på möjligheter och hinder i det läsfrämjande arbetet. Lärarintervjuerna har utmynnat i 

tretton didaktiska teman. De olika temana är sammanflätade, och i många fall varandras 

förutsättningar men det framträder ändå skilda teman i min tolkning av empirin. Observationen 

och elevintervjuerna har gett ytterligare perspektiv och bredd åt studien genom att de teman som 

framträtt vid intervjuerna nu ställts i relation till observerad undervisning och fem elevers röster. 

Av utrymmesskäl analyseras och diskuteras dessa inte lika ingående utan en mer övergripande bild 

ges.  

Flera av lärarna i studien uttrycker att en av läsundervisningens viktigaste uppgifter är att öka graden 

av textens och läsningens angelägenhet och att det häri ligger ett didaktiskt möjlighetsrum. De 

uttrycker att text och läsning sällan per automatik bär ett värde i sig för eleverna, utan att det behövs 

ett medvetet arbete från läraren för att läsningen ska bli angelägen. Detta blir särskilt viktigt i 

relation till de elever som kämpar i sin läsning. Just uttrycket ”att göra läsningen angelägen” och en 



 

 
 

50 

diskussion om angelägenhetsgrad har inte framträtt i den läsforskning jag tagit del av. Det är 

intressant att så många som tre av informanterna använder sig av detta uttryck. Samtliga lärare i 

studien berättar att de värjer sig mot uttrycket ”att skapa läslust” då intentionen med läsningen  

mycket sällan är att skapa just ”lust”. Läslustsbegreppet kan också utgöra ett hinder att bli varse det 

stora arbete som faktiskt ligger i läsprocessen och som för många är allt annat än lustfyllt, något 

som också Andersson (2015) problematiserar. Med tanke på att läslust är ett så pass vedertaget 

begrepp blir temat  ”Att göra läsningen angelägen” extra intressant. Gambrell (2011) använder i sin 

forskningsöversik begreppet ”relevance” som kan tolkas synonymt med angeläget och betonar att 

texten behöver ha relevans för eleven för att läsengagemang ska uppstå.  

 

Ett annat tema som framträder handlar om att välja texter och forma upplägg som på olika sätt 

berör eleven känslomässigt. Att välja texter som skapar reaktioner, tankar och känslor hos läsaren är en 

väg mot att väcka läsintresse. Schmidt (2013) framhåller detta specifikt i relation till elever i 

lässvårigheter och uttrycker att lärarens arbete med att hitta dessa texter i vissa fall kan vara 

avgörande. I föreliggande studie beskriver flera lärare hur ett specifikt textmöte gett mersmak och 

väckt intresse hos elever i lässvårigheter eller som bär ett motstånd till att läsa. I Langers (2001) 

studie framkommer att det krävs både tid och fantasi för att hitta texter och uppgifter som fängslar 

eleven men att det är en avgörande uppgift för läraren om vi vill skapa läsintresse. Damber (2010) 

resonerar också kring att bli känslomässigt berörd av undervisningens innehåll och använder 

begreppet ”the fun factor”, alltså vikten av att ha roligt i lärandet och läsandet. Emre (2017) och 

Felski (2015) framhåller att många läsare läser just för att bli känslomässigt berörda på olika plan 

och att detta är en av drivkrafterna för många läsare. De påtalar också att litteraturvetenskapliga 

ämnesdisiplinen behöver möta upp och värdera det subjektiva i att bli känslomässigt berörd av 

litteraturen i högre grad. 

 

Det tredje temat i uppsatsen benämns Tillsammans.  Läsgemenskap eller Reading Communities är 

begrepp som inte sällan relateras i forskning kring läslust och läsintresse (Cermin m. fl. 2009/2014; 

Jönsson, 2007; Gambrell, 2011). Den gemensamma textläsningens möjlighet att skapa samhörighet 

och engagemang är väl dokumenterad (ibid). Lärarna i studien uttrycker att det väcks intresse 

genom att de ofta, helst flera gånger dagligen, läser högt på olika sätt och delar upplevelsen av 

texten tillsammans med eleverna. De uttrycker också hur förståelsen av läsningen fördjupas i det 

gemensamma. Samtliga sju lärare i studien framhåller högläsningens och textsamtalets viktiga 

funktion för att väcka läsintresse. Högläsningen beskrivs också som en väg till relationsbygge och 

gemenskap i elevgruppen och en möjlighet att ta till sig ett mer avancerat språk och tänkande än 

den egna förmågan i nuläget räcker till. Detta bekräftar tidigare forskning via exempelvis Cermin 

m. fl., (2009/2014), Elam och Widhe (2015) och Fatheddine, (2018).  I Langers studie från 2001 

”Beating the odds” var gemensam högläsning och textsamtal ett avgörande didaktiskt inslag för elever 

som mot till synes sämre odds lyckades väl i sin skolgång. Pittman och Honchells (2014) och Tovlis 

(2014) studier implicerar också vikten av gemensamma läsupplevelser och textsamtal specifikt i 

relation till elever i olika typer av svårigheter med sin läsning.  

 

Temat som sammanfattas under rubriken Konsten att ställa frågor kan ses som en del i det fördjupade 

textsamtalet som framhålls och efterfrågas av exempelvis Durkin (1979), Liberg (2008, 2009), 

Langer (2001), Andersson (2015) med flera. Filosofiska samtal som det deliberativa (Habermas 

1984–1987) och sokratiska (se exempelvis Philgren, 2010) innebär noggrann förberedelse med 
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nogsamt genomtänkta och öppna, utmanande frågekonstruktioner. Textsamtal med frågor som 

bearbetar textinnehållet på ett djupare plan är något som Klinger m. fl., (2010) ser brister i sin studie 

av specialpedagogiskt arbete med läsningen.   

 

Temat som benämns Empatisk nyfikenhet gentemot elevens val framkommer som ett viktigt 

förhållningssätt hos läraren för att läsintresset ska väckas. Ett par av lärarna lyfter fram utmaningen 

att vidga den repertoar av kort fragmentarisk läsning som sker exempelvis på sociala medier utan 

att för den skull betrakta den som något mindre värdefullt. Emre (2017) och Felski (2015) är inne 

på motsvarande spår i sina resonemang om hur framtidens litteraturvetenskapliga arena behöver 

utvecklas och möta dagens literacitetsvärld för att överleva. Flera av lärarna i föreliggande studie 

berättar om elever som tack vare dataspel och sociala medier blivit intresserade av läsning och 

skrivande. Fast (2007); Heath (1983) och Liberg (2017) är exempel på forskare som betonar vikten 

av att möta elevernas text-och erfarenhetsvärldar med öppen nyfikenhet. 

 

Tid och tillgänglighet: Såväl lärare som elever framhåller att läsningen behöver få mycket tid i 

undervisningen och dessutom vara fysiskt lättillgänglig om läsandet ska bli av. Idag är skärmen 

mycket lättillgänglig för eleverna och tar över den fysiska bokens arena i många sammanhang. Att 

läsa med öronen via ljudbok och att läsa e-böcker blir allt vanligare något som framhålls som 

positivt av lärarna i stuiden. Det framkommer att det behövs bra rustade bibliotek med 

bibliotekarier på plats, och böcker direkt i klassrummen som presenteras på ett inbjudande sätt för 

att väcka läsintresse. Jones och Brown (2011) framhåller e-bokens möjlighet att tillgängliggöra en 

större mängd titlar för eleverna. Bättre tillgänglighet är något de menar öka läsintresse och 

motivation. Gambrell (2011) framhåller också vikten av ett rikt och varierat textbestånd samt att 

mycket tid och många tillfällen läggs på läsning i skolan. 

 

Lärarna beskriver didaktiskt kritiska situationer eller brytpunkter som utmanat läraren och krävt 

utforskande av den egna undervisningspraktiken. Exempel på dylika situationer kan vara i mötet 

med nyanlända elever eller elever med stort motstånd mot att läsa eller situationer där 

undervisningen av olika anledningar inte nått fram och man tvingats till nya didaktiska grepp. Detta 

tema sammanfattas under rubriken ”Didaktisk utveckling i mötet med det svåra”. Att utforska den 

egna undervisningen i utmanande situationer med hjälp av elever och kollegor är något som 

exempelvis Hargreaves (2004) och Westlund (2013) framhåller som en central del av lärarens 

uppdrag.  

 

 

Diskussion utifrån de sex teman som framträder som hinder 

 

I studien framkommer att det ligger en motsättning i att väcka läsintresse i relation till bedömning 

och mätbarhet.  Samhället och skolpolitiken efterfrågar i allt högre grad statistik och vägar att mäta, 

jämföra och kvalitetssäkra kunskap. Studier vittnar om hur lärare upplever sig tvingade att reducera 

sitt undervisningsfokus utifrån kunskapskrav, betygskriterier och nationella test (Wintersparv m. 

fl., 2019). Mätfokuset blir än mer påtagligt eftersom skolorna bedöms och jämförs utifrån statistik 

från exempelvis betyg och nationella prov (Westlund, 2013). Det problematiska med den 

instrumentella samhällstrenden som avspeglas i skolan (av vissa benämnd New Public Management 

se ex. Carlgren, 2016) är något som flera forskare från olika discipliner i det humanistiska 



 

 
 

52 

forskningsfältet på olika sätt påtalar (Bornemark, 2018; Fatheddine, 2018; Liedman, 2019; Widhe, 

2017). Westlund (2013) och Sanacore (2002) talar om fenomenet ”Teach to the test” där 

undervisnignen riskerar smalna av i syfte att elevgruppen ska prestera så bra som möjligt på 

exempelvis de nationella testerna. Sanacore (2002) varnar för att detta kan bli direkt 

kontraproduktivt i arbetet med att väcka elevers intresse och kärlek till läsning.  

 

Bristfällig undervisning och negativa läserfarenheter  kan problematiseras ur olika perspektiv. Trots 

vår kunskap om betydelsen av högläsning och att samtala om text på ett djupare plan vet vi 

exempelvis att det inte görs i den utsträckning som skulle behövas ute på våra skolor (Andersson, 

2014; Klinger m. fl. 2010). Orsakerna till detta kopplas av en del samman med en sammhällstrend 

där lärare forceras till snabba processer och instrumentalisering av kunskap i sin praktik (se stycket 

ovan om bedömning och mätbarhet). Läsning och textsamtal är ofta långsamma, svårmätbara 

processer (Fatheddine, 2018; Widhe, 2017). Den skönlitterära läsningens möjligheter utifrån 

skolans breda demokratiserande och personlighetsutvecklande uppdrag som framhålls av 

exempelvis Nussbaum (2010) och Rosenblatt (2002) är inte heller något som är direkt mätbart och 

riskerar därmed att hamna i skymundan av mindre komplext lärande. Risken i ett stressat läge är 

att det omätbara får stryka på foten för sådant som snabbt går att bocka av och bedöma direkt och 

objektivt. Lässtrategier riskerar exempelvis att presenteras mekaniskt och isolerat utan att eleverna 

får uppleva och förstå hur läsandet och texten i sig bär en mening. Andersson (2015) och Westlund 

(2013) problematiserar undervisning där eleverna enskilt läser text och svarar på frågor i böcker 

som är konstruerade för att öva läsförståelse något som de beskriver är vanligt förekommande i 

läsundervisningssammanhang. Westlund (2013) varnar också för den mekaniska användningen av 

strategier och risken att ta död på läsintresset. Forskningen är ense om betydelsen av en skicklig 

lärare. Att en mindre skicklig lärare (med all den komplexitet av yrkesskicklighet som lärarrollen 

inbegriper) eller till och med frånvaro av lärare, hög grad av lärarbyten, vikarier, outbildade och så 

vidare påverkar lärandet och utvecklingen i stort är välkänt (se exempelvis; Damber 2010; 

Hargreaves, 2004; Nilholm, 2013). Detta påverkar i lässammanhang rimligen inte bara avkodnings-

och förståelsedimensionerna utan också den mest centrala aspekten – läsintresse som är 

föreliggande studies huvudfokus.  

 

Risken att normer för hur läsning ska gå till och för värdering av textinnehåll kan göra 

läsupplevelsen negativt laddad är något som bl. a. Emre (2017), Fatheddine (2018),  Fast  (2007),  

Heath (1983) och Taube (2007)  tangerar. Många elever förknippar läsningen med att sitta still vid 

ett bord och läsa viss typ av böcker på ett sätt eller via ett medium som läraren eller klassrummet 

förespråkar. När man ska läsa en ny text behöver man inte sällan inspiration för att komma in i 

texten och en trivsam miljö och lämplig kroppsställning att läsa i. Vikten av att möta upp elevernas 

textvärldar och val av läsning och att därefter introducera i nya genrer och vidga läserfarenheterna 

diskuteras av Heath (1983) och Fast (2007). Felski (2015) och Emre (2017) framhåller vikten av att 

tänka nytt och inte moralisera utifrån gamla läsnormer för att väcka intresse för litteratur och 

läsning.  

 

Brister i samverkan mellan olika yrkesgrupper och hemmet träder fram som hinder i det 

läsfrämjande arbetet.  Olika syn på – och förutsättningar för roll och uppdrag är något som 

framkommer som en del i förklaringen till brister i samverkan. De yrkesgrupper som nämns i 

sammanhanget är speciallärare, specialpedagoger, SVA-lärare, studiehandledare och 
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modersmålslärare. För lite tid och dåliga förutsättningar för att samverka och samplanera 

framkommer också som orsak till att samverkan blir bristfällig. En frustration över att samverkan 

så sällan sker på ett sätt som är optimalt gynnsamt för eleven framkommer bland samtliga lärare i 

studien. Ett par av lärarna uttrycker att den digitala världen öppnat möjligheter för vissa men att 

det personliga mötet ofta måste till för att samverkan ska bli så bra som möjligt. Läraren som 

arbetar på gymnasiet är den som uttrycker minst frustration vilket kan vara intressant att notera. 

En logisk förklaring kan tänkas ligga i att eleverna med ålder blir alltmer självständiga i relation till 

samverkansfunktioner som specialpedagog och speciallärare, studiehandledare, SVA-lärare med 

flera.  

 

Konkurrensen om annat är något som både elever och lärare i studien uttrycker som ett hinder. 

Eleverna i studien uttrycker att man hellre lägger tid vid skärmen (olika klipp och tv-spel) än på att 

läsa böcker och längre texter. Argumentet är att det är roligare och mindre krävande med klipp och 

tv-spel. Lärarna framhåller att undervisningen behöver länkas till elevernas erfarenhetsvärldar och 

se dessa som en tillgång att bygga vidare från i undervisningen. Andra konkurrerande moment som 

lärarna i studien belyser handlar om en mättad timplan (stoffträngsel) som inte rymmer de 

långsamma processer som läsningen och arbetet med att väcka läsintresse kräver.  Emre (2017) 

efterfrågar ett nytt synsätt där litteraturbegreppet blir mer generöst och dynamiskt i relation till 

texttyper, medium och modaliteter i arbetet med att synliggöra den läsning som faktiskt sker i olika 

sammanhang och bygga vidare på den.  

 

Det sista temat relaterat till hinder som studien utmynnat i handlar om skolsegregationen. Studiens 

alla lärare uttrycker att segregationen medför sämre villkor för många elever att möta andra läsare, 

ta del av deras läsval och bli inspirerade till läsning. Elever på vissa skolor i utsatta områden saknar 

i princip helt läsande förebilder. Det saknas i vissa fall utbildade lärare och bemannade 

skolbibliotek. Det finns kopplingar mellan läsförmåga och socioekonomisk bakgrund (se till 

exempel Damber, 2010; Elbro, 2004; Fast, 2007; Heath, 1983). I senaste PISA mätningen 

(Skolverket, 2019) uppmärksammas Sverige för det stora gap som existerar i relation till elevers 

olika hemförhållanden. Svensk skola får exempelvis sämst resultat i Norden vad gäller likvärdighet 

i skolan. Vad gäller läsningen så presterar de svenska invandrareleverna långt under OECD:s 

genomsnittliga mätvärden trots en generell ökning av resultaten hos svenska elever i stort. I 

kombination med vetskapen om läsningens betydelse för skolframgång och den välkända 

Matteuseffekten (Stanovich, 1986) blir uppgiften att tidigt göra läsare av alla våra elever kanske 

skolans allra viktigaste uppdrag, något som enligt studiens resultat försvåras beroende på 

skolsegregationen.  

Diskussion i relation till didaktisk teori  

Studien syftar till att bidra med didaktisk kunskap om hur läsintresse väcks. De 13 olika teman som 

analysen utmynnat i berör på ett komplext sätt samspelet mellan didaktikens vad, hur, varför och 

vem. I stället för att sortera och relatera empirin till de olika didaktiska frågedimensionerna används  

Libergs (2017) fem didaktiska innehållsdimensioner som redskap för att generera ytterligare 

förståelse för - och bredare perspektiv på studiens resultat.  
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Den disciplinära dimensionen kan främst relateras till de teman som framträder som hinder i studien.  

Flera lärare problematiserar normer för vad som betraktas som lämplig läsning eller hur läsning ska 

gå till i relation till hur läsintresse väcks. Ett alltför instrumentellt förhållande till läsning med 

mekanisk avkodningsträning och läsförståelsestrategier som övas isolerat i olika typer av läromedel  

framkommer under temat Bristfällig undervisning och negativa läserfarenheter. Ett annat av de teman som 

studien utmynnat i: Mål och bedömning problematiserar den ämnesdisciplin som kommer till uttryck 

i kursplanens kunskapskrav där allt ska bedömas och graderas. Detta riskerar bli kontraproduktivt 

och utgöra ett hinder i relation till undervisningens uppgift att väcka läsintresse och läslust. 

  

Eleverfarenhetsdimensionen och den Generaliserande dimensionen framträder i studien som de mest slående 

konturerna i didaktiska reliefen för att främja läsintresse. Eleverfarenhetsdimensionen tornar i 

synnerhet fram i de tre teman som benämns: Att göra läsningen angelägen, Känslomässigt berörd, och 

Nyfikenhet inför text och medium samt Konsten att ställa frågor. Här framkommer betydelsen av att 

undervisningsinnehållet på olika sätt relaterar till elevens livsvärld av känslor, upplevelser och 

erfarenheter. Den generaliserande dimensionen vidgar perspektiven ytterligare till mer generella 

sammanhang utanför egna eleverfarenhetsdimensioner. Ett exempel från studien är temat 

Tillsammans. Temat beskriver hur läsintresse väcks genom att läsupplevelsen blir gemensam och att 

perspektiven därigenom vidgas eller fördjupas. Nya sätt att tänka och resonera framträder. Det 

öppna textsamtalet har stora möjligheter att inkludera alla elever i jämförelse med samtal eller 

utifrån en disciplinär dimension där det finns ett färdigt svar och kunskapen prövas mer 

instrumentellt.  

 

Den Perspektifierande innehållsdimensionen utgörs enligt Liberg (2017) av perspektiv på maktfaktorer i 

relation till ämnesinnehåll. Dimensionen bär ett kritiskt perspektiv på vem/vilka som har bestämt 

att undervisningen ska innehålla vissa perspektiv och ett visst ämnesstoff.  Det exempel gällande 

Bedömning och mätbarhet som framkom under Disciplinär dimension har också relevans under den 

Perspektifierande innehållsdimensionen. En skollag och ett centralt innehåll som signalerar lustfyllt 

lärande blir svårförenligt, möjligen oförenligt med kunskapskravens instrumentella skrivningar och 

den stoffträngsel som råder. Samtliga sju lärare perspektivifierar också begreppet läslust som de 

inte känner sig bekväma att använda och ger exempel på alternativa begrepp under temat Att göra 

läsningen angelägen. Eftersom läslust är ett så pass vedertaget begrepp blir perspektivet intressant. 

Ytterligare ett exempel som kan relateras till den perspektifierande innehållsdimensionen handlar 

om kritiken mot begreppet ”anpassningar” som beskrivs under temat Bristfällig undervisning och 

negativa läserfarenheter. Här framkommer det riskfyllda i tolkning och användande av begreppet  

anpassningar. Risken att anpassa bort en svårighet som skulle kunnat reduceras genom god 

undervisning är något som framkommer och som kan relateras till den perspektifierande 

innehållsdimensionen.  

 

Den Kreativa och framåtblickande innehållsdimension handlar om framtidsfrågor och dynamik i tänkandet 

där eleverna ses som skapande och aktiva bidragare till samhällsutvecklingen. Dimensionen 

framhåller kreativitet och fantasi som viktigt för att finna tänkta och utopiska framtidslösningar. 

Exempel ur empirin som kan relateras till denna dimension är lärarnas beskrivning av litteraturens 

och läsningens personlighetsutvecklande funktion under teman som Känslomässigt berörd och 

Tillsammans. Att tillsammans transformera och vidga perspektiv genom öppna textsamtal är också 

relaterbar till denna dimension Temat som benämns Konsten att formulera frågor är ett annat. Här 
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framhålls öppna frågor av olika slag, till exempel så kallade kontrafaktiska frågor av typen – ”vad 

skulle hända om inte om hade varit” vilka kan tänkas främja det dynamiska tänkandet. I studien 

framkommer att gemensamma samtal om text vidgar förståelse och perspektiv och utvecklar 

kreativitet och fantasi.  

Med försiktighet kan sägas att den didaktiska relief för läsintresse som framträder i föreliggande 

studie inbegriper samtliga dimensioner i olika omfattning med olika grad av accent. De starkaste 

konturerna som kan relateras till undervisning för att främja läsintresse utgörs av 

Eleverfarenhetsdimensionen, den Generaliserande dimensionen och den Kreativa och framåtblickande 

dimensionen. Flest antal läsfrämjande teman kan relateras till dessa tre dimensioner.  

De dimensioner som har viktig prägel på reliefen och i föreliggande studie relateras till hinder rör 

den Disciplinära dimensionen tillsammans med den Perspektifierande dimensionen. Flest antal teman som 

kategoriseras som hinder i studiens analys kan relateras till dessa dimensioner. 

Metoddiskussion 

Uppsatsens inledande citat av professor Ingvar Lundberg (2010) där han uttrycker att det inte finns 

några vetenskapligt grundade teser eller anvisningar för hur läsintresse ska väckas, belyser behovet 

av forskning på området. En av anledningarna till Lundbergs uttalande kan handla om svårigheten 

att avgränsa och definiera begrepp och intersubjektiva fenomen som läsintresse. Upplevelsen av 

vad som kan väcka intresse är kontextbunden och svår att objektifiera och generalisera i 

forskningssammanhang. Stort fokus på avkodning och förståelse men inte intresse kan också 

tänkas bero på en instrumentell syn på subjektet - eleven. Hade man betraktat eleven som en 

handlande och väljande individ med inre drivkraft hade läsforskningsområdet rimligen fokuserat 

mer på läsintresse.   

 

Uppsatsens syfte är att bidra med kunskap om dimensioner i undervisningen som kan tänkas främja 

- men också utgöra hinder i arbetet med att väcka läsintresse för elever med varierade 

förutsättningar och behov. Val av metod handlar enligt Bryman (2018) om ändamålsenlighet utifrån 

studiens syfte och användbarhet i relation till studiens frågeställningar. Att intervjua sju lärare som 

lyckats väl i sitt arbete med att skapa läsintresse - så kallade ”best practice” eller ”good practice” 

såg jag som en framkomlig väg för att få svar på forskningsfrågorna. Att dessutom observera en av 

de sju lärarnas undervisning och intervjua fem elever i lärarens klass syntes också ändamålsenligt 

och användbart i relation till syfte och frågeställningar. Det hade dock varit önskvärt att kunna 

utvidga observation och elevintervju och framförallt analysera på ett mer ingående och fördjupat 

sätt.  Jag stod inför valet att inte inkludera dessa delar i studien men ansåg att de fyllde en funktion 

i relation till studiens syfte genom att bredda och fördjupa empirin. Som i all kvalitativ forskning 

behövs en medvetenhet om att de intervjuade lärarna och eleverna kan tänkas beskriva sina ideal 

och uppfattningar men inte de verkliga förhållanden som råder. Genom att ställa följdfrågor och 

be informanterna fördjupa och exemplifiera sina svar (relatera till specifika elevfall med mera) har 

antagligen intervjuernas trovärdighet ökat. Skott (2018) resonerar kring det svåra i att generalisera 

best practice och skriver fram next practice (en vägledning hur du kan gå vidare i nästa steg) – other 

practices (alternativa arbetssätt) som begrepp att använda i diskussionen om generaliserbarheten 

hos en så kallad ”best practice studie”. Observationen och elevintervjuerna har stärkt studiens 
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trovärdighet dock endast i relation till en av informanterna. Analysen av empirin har påverkats av 

min förförståelse genom erfarenhet av undervisning och kännedom om tidigare forskning. Genom 

min redogörelse för hur analyserna gått till har jag försökt vara så reflexiv, tydlig och korrekt som 

möjligt.  Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver intersubjektiviteten i analysarbetet som ett 

naturligt samspel med tidigare forskning, forskarens förförståelse och erfarenheter i analysen som 

en möjlig tillgång i en kvalitativ studie. De 13 temana hade kunnat rubriceras och kategoriseras 

annorlunda. De skulle också kunnat ordnas hierarkiskt sinsemellan – vilken läsfrämjande faktor 

kan tänkas allra viktigast och vilket hinder kan betraktas som störst? Ett sådant resonemang förs 

inte i föreliggande studie. Temana är så pass komplexa och i stora stycken tätt sammanflätade. 

Undervisningskonst och lärarkompetens är komplexa fenomen, och risken finns att de trivialiseras 

i förenklade metodiska rekommendationer vilket inte alls är intentionen med studien.  

Implikationer för praktiken 

Studien vilar på Libergs (2008) beskrivning av läsning där den första och viktigaste dimensionen 

utgörs av intresse och motivation (läsförståelse är en andra central dimension och den slutliga 

handlar om den tekniska sidan/avkodning). Enligt Lundberg (2010), Liberg (2008) och den 

bakgrund och tidigare forskning som föreliggande studie presenterar finns en kunskapslucka inom 

forskningsfältet relaterat till just läsintresse. Studien syftar mot att bidra till att fylla den luckan. 

Denna studie har utmynnat i sju teman som läsfrämjande och sex teman som utgör hinder alltså 

sammantaget 13 teman. Temana är fler än tidigare forskning på området som jag tagit del av 

presenterat.  

 

I studien framträder begreppet ”att göra läsningen angelägen” som mer didaktiskt användbart i 

jämförelse med det, enligt informanterna, stigmatiserande begreppet läslust. Detta är intressant att 

framhålla eftersom läslustbergreppet är så pass etablerat och vedertaget. Kanske kan användandet 

av ett alternativt begrepp öppna för ett nytt sätt att tänka kring läsundervisning. Nya/alternativa 

språkliga begrepp kan fördjupa och ge dimensioner åt uppfattningen av och tankarna om en viss 

företeelse (Vygotskij, 2001).   

 

För att väcka intresse och engagemang implicerar studien vikten av texter och 

undervisningsupplägg som berör eleverna känslomässigt. Texterna kan innehålla sådant som väcker 

ilska och provocerar, som bekräftar i mörker och sorg, utanförskap och förtvivlan eller som kanske 

belyser ett visst intresseområde och därigenom berör. Det viktiga är inte på vilket sätt utan att 

eleverna berörs. Damber (2010) skriver om ”the fun factor” som på ett mer allmänt plan handlar 

om att ha roligt i lärandet. Felski (2015) framhåller att många läsare läser just för att bli 

känslomässigt berörda och att detta behöver beaktas i större grad inom litteraturvetenskapen. För 

övrigt framträder inte temat särskilt tydligt i den tidigare forskning kring läsintresse som jag tagit 

del av. 

 

Vikten av det gemensamma mötet med texter via textsamtal är en implikation från studien som i 

stor utsträckning bekräftas i forskning. Trots att kunskapen således finns framkommer det i flera 

studier att djupare gemensamma textsamtal inte realiseras i praxis (Andersson, 2015; Klinger m. fl., 

2010; Pittman & Honchell, 2014). I föreliggande studie framträder textsamtalets möjlighet att skapa 

delaktighet och gemenskap. Samtalen leder till vidgade perspektiv och djupare dimensioner av 
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förståelse mot den som nås vid enskild läsning. I relation till elever som är i lässvårigheter blir den 

gemensamma läsningen och textsamtalet extra viktig, visar såväl denna studie som tidigare 

forskning (Giota, 2013; Klinger m. fl., 2010). Öppna och deliberativa samtal ställer krav på ett 

genomtänkt förhållningssätt och en elevsyn hos läraren där allas delaktighet oavsett tidigare 

läserfarenheter (vad de läst), läsförmåga (hur de läser) och om de alls läst och värderas. Konsten 

att ställa frågor framställs som ett separat tema i studien även om det är en delkomponent i 

textsamtalet. Lärarna beskriver att de utvecklat förmågan att ställa frågor till text över tid och att 

det har betytt mycket för undervisningen och elevernas läsintresse. Detta implicerar ett konkret 

och görligt utvecklingsområde för didaktikern - att öva sig i frågekonsten och att utbilda eleverna i 

densamma som ett led i att väcka intresse för text och läsning. I studien framkommer möjligheten 

i att tillsammans närma sig en textpassage, kanske en knepig dikt, som inte heller läraren begriper. 

Att tillsammans dela upplevelsen av att inte förstå blir ett didaktiskt verktyg för att närma sig 

läsningen och inkludera alla i textsamtalet. Normer och preferenser om ”den goda litteraturen” är 

något som följt svenskämnet i vågrörelser genom historien. I studien framträder en empatiskt 

nyfiken hållning gentemot elevernas läsval som en språngbräda för att väcka bredare läsintresse. 

Detta perspektiv kan kanske utmana ett invant tankesätt om vad - och hur eleverna bör läsa. Detta 

blir synnerligen angeläget i ett paradigmskifte där större delen av elevernas textvärld idag är 

multimodal och finns på skärmen.  Studien implicerar de nya möjligheter som den digitala läsningen 

bär där elever exempelvis kan få direkt tillgång till en mängd boktitlar som kan läsas samtidigt och 

på olika sätt (lyssna/läsa) i elevgruppen. Detta kan jämföras med att stå på kö till en populär titel 

på biblioteket. Att se didaktisk utveckling i mötet med det svåra som ett tema för att öka just 

läsintresse kan tyckas långsökt. Det framträder dock i studien att det är i utmaningar där läraren 

gått in i återvändsgränder och fått ompröva sina didaktiska val som de stora utvecklingssprången 

skett. Lärarna beskriver att de tvingas skapa nya didaktiska register för att väcka läsintresset i mötet 

med elever med motstånd och svårigheter i sin läsning.  

 

Studien skulle slutligen kunna implicera att det är gynnsamt för läsintresset att glida något på 

kursplanens skrivningar. Skollagen (2010:800) som står över kursplaner och läroplaner framhåller 

alla elevers rätt till lustfyllt lärande. Om kunskapskrav med mätbarhet tros leda till en effektivare 

skola men också riskerar sätta käppar i hjulet för intresseväckande undervisning får vi kanske ta oss 

en funderare. Läroplaner är normativa och förändras, tolkas och skrivs om i relation till politiska 

agendor och samhällsvindar. Vet vi vikten och värdet av läsintresse behöver vi kanske bromsa in. 

För att återknyta till den vägmetaforik som inledde uppsatsen: Att bygga ett genuint läsintresse 

kräver kanske långsamma skogsstigar där man får smyga, närstudera, grubbla, känna, stanna upp 

ett tag för att mellan varven springa och hoppa i trista passager. Eller kanske ta en omväg, gå tillbaka 

på stigen där jag nyss gick. Möjligen blir detta extra viktigt ur ett förebyggande specialpedagogiskt 

perspektiv som strävar efter att få med alla på vägen.  Min förhoppning är att uppsatsen ger ett 

bidrag till den kunskapslucka kring läsintresse som finns i forskningen. Jag hoppas också att den 

blir ett redskap såväl i det direkta elevmötet som i handledning av undervisande lärare och i dialog 

med föräldrar, skolledning och elevhälsa om det viktiga arbetet med att göra läsningen intressant 

och angelägen för alla elever oavsett språklig bakgrund och förmåga.  
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Fortsatt forskning 

Lärarutbildningens och speciallärarutbildningens arbete med den dimension av läsningen som 

enligt Liberg (2008) utgör den viktigaste (men som trots detta är relativt obeforskad) att väcka 

intresse, är som framkommit i föreliggande studie ett intressant område för fortsatt forskning. Hur 

viktas intressedimensionen mot undervisning i avkodning och förståelse i relation till elever som 

kämpar i sin läsning av olika anledningar? elever med svenska som andraspråk?   

  

Att ställa motsvarande forskningsfrågor som denna studies men riktade mot skrivande (i ljuset av 

den skrivexplosion som nu råder på sociala medier) skulle kunna generera viktig kunskap.  

 

I samband med elevintervjun framkommer ett tema som benämns ”Koncentration och trötthet” 

som vore intressant att titta närmre på och få större förståelse för.  

 

Att genomföra en liknande studie som denna men i ett större format skulle kunna ge fördjupade 

perspektiv. En möjlighet kan då vara att kategorisera/typologisera de olika lärarna genom 

fallstudier där man mer ingående observerar och granskar de olika didaktiska strategier som 

används av lärarna och i högre grad involverar också eleverna i studien.   

 

En iscensättande studie som utbildar lärare i konsten att ställa frågor om text vore intressant att 

genomföra där elevernas upplevelse av läsningen före och efter lärarnas utbildning undersöks.  

 

Att göra en longitudinell studie om textsamtalets möjligheter att verka för social inkludering och 

motverka extremism vore spännande att genomföra. Som framkommer i föreliggande studie är det 

grundläggande för undervisningen att ge utrymme och möjlighet att pröva sina tankar och 

funderingar och utveckla perspektiv ihop med andra, något som kan tänkas synnerligen viktigt för 

att förebygga utanförskap och motverka extremism. 
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Bilaga 1 

 
Till lärare i studien 

 
Gällande intervjustudie om läsintresse 

 
Jag heter Maria Ekenhill. Jag arbetar deltid som lärare på en grundskola i södra Stockholm och 

deltid vid Stockholms universitet. Vid sidan av dessa arbeten studerar jag på 
Speciallärarutbildningen vid Uppsala universitet och står nu inför att skriva examensarbete under 

handledning av professor Claes Nilholm.  
 

Jag är intresserad av att undersöka didaktiska faktorer som främjar läslust i allmänhet och i 
synnerhet för elever som av olika anledningar kämpar i sin läsning. För att ta reda på mer om detta 

planerar jag att intervjua lärare som kan tänkas vara goda exempel på att ha lyckats väl med detta 
arbete. Jag beräknar att intervjun kommer att ta cirka 

 60 minuter och intervjufrågorna skickas ut senast dagen innan intervju. Du avgör själv om du läser 
frågorna innan vi ses eller inte. 

 
Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som rekommenderas av vetenskapsrådet.  

Dessa innebär att du som gett samtycke att delta i undersökningen garanteras att personuppgifter 
hanteras med sekretess och med största möjliga konfidentialitet. Du som medverkar har rätt att 

själv avgöra hur länge - och på vilka villkor du ska delta. Du har möjlighet att avbryta deltagandet i 
studien om - och när du så önskar. Materialet kommer endast att användas för forskning.  

 
Finns det frågor går det utmärkt att kontakta mig via e-post eller telefon. Min handledares 

kontaktuppgifter finner du nedan. Även han kan kontaktas. 
 

 
Med vänliga hälsningar: 

 
Maria Ekenhill 

 
 

Maria Ekenhill mobil: 070 1192160 
E-post: maria.ekenhill@stockholm.se 

 
Handledare: professor Claes Nilholm 

E-post: Claes.nilholm@edu.uu.se 

claes.nilholm@edu.uu.sev 

 
 

 
Stockholm  

Maria Ekenhill 
 

Samtycke:_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  

 

Till vårdnadshavare och elev  

Medgivande till deltagande i en studie om läsning 

 

Hej!  

Jag heter Maria Ekenhill och genomför en studien om läsning och undervisningens möjligheter att skapa intresse för 

läsning. I studien har jag intervjuat er lärare. Nu vill jag observera hennes undervisning och intervjua ett par elever. 

Studien utförs inom ramen för ett examensarbete som skrivs av mig, Maria Ekenhill via Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Handledare är professor Claes Nilholm.  

 

Finns det frågor går det utmärkt att kontakta mig via e-post eller telefon. Min handledares kontaktuppgifter finner 

du nedan. Även han kan kontaktas.  

Maria Ekenhill mobil: 070 1192160 - E-post: maria.ekenhill@stockholm.se  

Handledare: professor Claes Nilholm - E-post: Claes.nilholm@edu.uu.se 

 

Tack på förhand! 

Maria 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med att mitt barn eventuellt 

kommer att intervjuas och att den undervisning som mitt barn deltar i observeras. Jag har uppfattat 

att mitt barn har förstått vad studien handlar om och att mitt barn vill delta. Jag har informerats 

om att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt 

barn.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

Födelsedatum: …………………… 

  

....................................................................... 

Barnets underskrift  

 

...................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert/ lämnas till klassläraren 
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Bilaga 3  

 

Till lärare inför observation  

Medgivande till deltagande i en studie om läsning 

 

Hej!  

Jag heter Maria Ekenhill och genomför en studien om läsning och undervisningens möjligheter att 

skapa intresse för läsning. I studien har jag intervjuat dig. Nu vill jag observera din undervisning. 

Studien utförs inom ramen för ett examensarbete som skrivs av mig, Maria Ekenhill via 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Handledare är 

professor Claes Nilholm.  

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som rekommenderas av vetenskapsrådet.  

Dessa innebär att du som gett samtycke att delta i undersökningen garanteras att personuppgifter 

hanteras med sekretess och med största möjliga konfidentialitet. Du som medverkar har rätt att 

själv avgöra hur länge - och på vilka villkor du ska delta. Du har möjlighet att avbryta deltagandet i 

studien om - och när du så önskar. Materialet kommer endast att användas för forskning 

 

Finns det frågor går det utmärkt att kontakta mig via e-post eller telefon. Min handledares 

kontaktuppgifter finner du nedan. Även han kan kontaktas.  

Maria Ekenhill mobil: 070 1192160 - E-post: maria.ekenhill@stockholm.se  

Handledare: professor Claes Nilholm - E-post: Claes.nilholm@edu.uu.se 

 

Tack på förhand! 

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens underskrift  Ort   Datum 
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Bilaga 4 
 

Tack för att du deltar i min studie där jag undersöker didaktiska aspekter som kan tänkas verka för 
att skapa läsintresse. Nedan finner Du övergripande frågor som jag kommer att ta upp under 

intervjun. Jag beräknar att intervjun kommer att ta cirka 60 minuter.  
-  

 

 
Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare?   
Vilken utbildning har du? Yrkesverksamma år?  

Vilka årskurser har du undervisat/undervisar du i?   
Ditt personliga förhållande till läsning – tillbakablick - hållpunkter 

 

 
 

- Vilken didaktisk aspekt i din undervisning anser du vara viktigast för att skapa 

läsintresse?  

-  

- Berätta om elever du mött som av olika anledningar kämpat i sin läsning:  

 

- som du undervisat och ”lyckats väl” med 

- Vad handlade ”kampen” om enligt dig?  

- Vilka faktorer påverkade det goda utfallet tror du? 

- Samverkan med ev. speciallärare/specialpedagog? Annan yrkeskategori? 

- Vet du något om eleven idag? 

- Hur många av dessa elever möter du – förändring över tid, - vilka olika typer av 

problem stöter du på? 

som du undervisat och ”lyckats mindre väl” med 

- Vad handlade ”kampen” om enligt dig? 

- Vilka faktorer påverkade det sämre utfallet? 

- Samverkan med ev. speciallärare/specialpedagog? 

- Vet du något om eleven idag? 

- Vad hade du gjort annorlunda om du undervisat eleven idag? 

-  

- Berätta om faktorer som du upplevt som hinder i arbetet att främja läsintresse?  

-  

- Berätta om din erfarenhet av samverkan med ev speciallärare/specialpedagoger? 

-  

- Hur skulle du önska att denna samverkan såg ut? Vad i er samverkan är extra viktigt 

i arbetet med att skapa intresse för läsning? 

 
- Hur ser du på ditt arbete med läsande över tid? 

Eventuella brytpunkter som förändrat ditt sätt att undervisa? 
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Bilaga 5 

 

Intervjufrågor till elever 

 

Inledningsfrågor 

Först presenterar jag mig själv och berättar om vilket syfte jag har med intervjun. 

Eleverna får presentera sig och har möjlighet att ställa frågor till mig om 

intervjun☺  

 
1. Vad läser du just nu? Hemma? I skolan?  

2. Läser ni något tillsammans hemma just nu? Känner du någon vuxen som läser mycket i 

din närhet? 

3. Vad gör att du blir sugen på att börja läsa? 

4. Finns det något som din lärare gör som får dig att bli nyfiken på en text? 

5. Finns det något som dina kamrater gör som får dig att bli sugen på att läsa? 

6. Finns det något som hindrar dig från att läsa/från att bli sugen på att läsa?  

7. Vad skulle kunna få dig att läsa mer? 

8. Hur skulle du göra för att få någon annan att läsa mer? 

9. Berätta om din bästa läsupplevelse hittills. Vad gjorde den så speciell? 

10.Om du fick bestämma innehållet i en lektion när ni jobbade med böcker. Vad skulle ni 

göra då? 

 


