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Modul: Stimulera läsintresse 
Del 1: Att stimulera elevers läsintresse – ett samverkansuppdrag 
 

Att stimulera elevers läsintresse - ett samverkansuppdrag 

Anita Varga, Frances Hultgren & Olle Widhe, Högskolan i Borås/Göteborgs universitet 

 

Inledning 

I den här texten diskuteras skolans uppdrag att stimulera elevers läsintresse utifrån styrdo-

kument och ämnesdidaktisk forskning. Fokus vilar på hur lärare, skolbibliotekarier och 

fritidspedagoger kan arrangera läsfrämjande undervisning i klassrummen, i skolbiblioteket 

och i fritidshemmet. I artikeln presenteras och förklaras också en rad begrepp som är cen-

trala inom läsforskningen och som utgör viktiga verktyg för att diskutera läsning. Vidare 

diskuteras innebörden av vad läsning är. I artikeln diskuteras även motivationens betydelse 

för läsningen och vikten av att arrangera läsfrämjande undervisning och verksamheter för 

att stödja elevers språkutveckling och stimulera deras läsintresse. Avslutningsvis introduce-

ras hur en Läsvanestudie kan vara ett verktyg för att kartlägga hur elever ser på och använder 

sig av läsning.  

Förutsättningar för samverkan 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att arrangera undervisning som stimulerar elevernas 

läsintresse och stödjer dem i att utveckla språkförmågan. Detta uppdrag är tydligt framskri-

vet i skolans styrdokument, i kapitel 1 och 2 i Lgr 11: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, Kapitel 2) 

Språket är också nära sammanlänkat med vårt tänkande (Vygotskij 1978; Bruner 

1986; Dysthe 2003; Säljö, 2014). Språket spelar därmed en central roll för vår för-

måga att tolka, kritiskt granska, analysera och värdera källor, såväl muntliga och 

skriftliga källor som bilder i olika medier och publikationsformer.   

I styrdokumenten betonas att det är alla lärares uppgift att stödja eleverna i deras 

språkutveckling och att arrangera språkutvecklande undervisning som stödjer elever-

na i att utveckla sin läsförmåga: ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lgr 11, kapitel 2). Upp-

draget att stimulera elevernas läsintresse och stödja deras läsutveckling blir därmed 

en angelägenhet för alla lärare inom alla skolans ämnen. 

I detta arbete utgör skolbibliotekarien en värdefull resurs. I sina olika roller bidrar lärare och 

skolbibliotekarier på olika sätt till att eleverna når kunskapskraven. En lärare i biologi kan 

exempelvis undervisa om ekologiska system medan skolbibliotekarien har stor kunskap i 

olika källor och medier som visar på ämnets mångfald. Här kan skolbibliotekarien vara ett 
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stöd i att ta fram undervisningsmaterial som kan komplettera det material som används i 

den ordinarie undervisningen, hjälpa eleverna att själva ta fram texter via olika sökvägar 

samt ordna utställningar på olika teman i biblioteket eller i korridoren. Som vi kommer att 

visa i denna modul kan också lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger arbeta tillsam-

mans i klassrummet och i fritidshemmet utifrån sina olika kompetenser. 

Med skollagen (2010:800) som började tillämpas i juli 2011 blev det fastslaget att alla elever 

ska ha tillgång till skolbibliotek. Vid en genomlysning av hur det ser ut när det gäller skolors 

tillgång till ett skolbibliotek varierar det emellertid enormt: en av sex elever saknar helt 

skolbibliotek och hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek 

(Skolbibliotek, 2012). Ett skolbibliotek kan vara allt från några papperskassar med böcker i 

ett klassrumsförråd till utvecklade mediotek bemannande med två heltidsanställda och ut-

bildade bibliotekarier. Enligt Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik (2012) har en av 

tre elever i grundskolan och gymnasiet tillgång till ett skolbibliotek som har katalog (manu-

ell eller datoriserad), ligger i skolans lokaler, är bemannat minst 20 timmar och har minst 

1000 fysiska medier (sex bokhyllor).  

Effekterna av lagstiftningen är alltså ännu inte tillräckligt goda men lagen förstärker möjlig-

heterna för lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger att samverka och på så sätt skapa 

språkutvecklande läsmiljöer och stimulera elevers läsintresse. 

Det finns i skollagen inget krav på att skolbibliotek ska bemannas med en utbildad skolbib-

liotekarie, men det är ofta en god grund för en lässtimulerande verksamhet.  

Även annan personal som arbetar i skolbibliotek kan naturligtvis utföra ett viktigt arbete. I 

denna modul kommer den person som arbetar i skolbiblioteket att kallas för ”skolbibliote-

karie” och med detta avses den person som bemannar skolbiblioteket.  

I denna modul ska vi visa på kreativa samverkansformer där lärare, skolbibliotekarier, och 

fritidspedagoger arbetar lässtimulerande med sina elever. 

Läsning - En komplex process 

Vad händer egentligen i oss när vi läser? Olof Lagercrantz beskriver vad som sker vid 

läsandet på följande sätt: 

Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappret från vänster till höger, åter och åter. 

Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger 

fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gra-

var förmåtts att gro. Och det sker var stund (Lagercrantz 1985, s. 7).  

 

Läsningen som magi eller ”underverk” är en ganska träffande beskrivning på vad 

som sker när vi läser och som många av våra elever kan känna igen sig i. Vår blick 

möter tecken som fungerar som portar vidare in mot andra världar där vi kan se, 

erfara, uppleva, känna och tänka. För andra elever kan det istället vara bara just 
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”svarta bokstavstecken” som framstår som stora hinder att ta sig över. För att kunna 

stödja elevers läsutveckling och stimulera deras läsintresse är det därför viktigt att alla 

de som arbetar med elevers läsning har kunskaper om läsprocessen och om hur ele-

ver kan stödjas i sin läsutveckling.  

Läsning är en mycket komplex process som involverar en mängd olika förmågor som 

måste samverka för att läsningen ska fungera. I den amerikanska professorn och 

läsforskaren Peter Afflebachs definition av läsning synliggörs komplexiteten i läspro-

cessen (Afflebach 2007). Barbro Westlund visar här hur Afflebach i sin definition 

integrerar en rad olika forskares syn på vad läsning är: 

Läsning är en dynamisk och komplex process (Pressley & Afflebach, 1995), som inbe-

griper färdigheter, strategier och tidigare kunskap. Den är utvecklingsbar av naturen 

(Alexander, 2005) och den består av identifierbara komponenter (ordavkodning och för-

ståelse, t.ex.) som interagerar för att göra läsningen framgångsrik. Läsutveckling och 

framgång påverkas av motivation (Guthrie & Wigfield, 1997), självkänsla (Chapman 

& Tunmer, 1995) och tidigare erfarenhet. (Anderson & Pearsson, 1984). 

                                   (Afflebach, 2007 s.7, citerad genom Westlund, 2010, s. 69) 

Läsförståelsestrategier – mentala och språkliga verktyg 

För att kunna läsa och förstå texter av olika slag krävs att läsaren har tillgång till och kan 

använda sig av olika läsförståelsestrategier. Med läsförståelsestrategier eller lässtrategier avses helt 

enkelt de mentala redskap som används för att systematiskt och medvetet ta sig an texten 

och erövra förståelse (Westlund 2010). Roe (2014) erbjuder en samlad översikt över de 

lässtrategier som ingår i fyra olika metoder som främjar elevers läsutveckling. Dessa strate-

gier är: 

1. Förbereda läsningen 
2. Föregripa 
3. Kontrollera 
4. Ställa frågor 
5. Hitta samband 
6. Dra slutsatser 
7. Reda ut 
8. Visualisera och organisera 
9. Tänka högt 
10. Läsa selektivt 
11. Urskilja viktig information 
12. Fokusera på språk’ 
13. Fokusera på textstrukturer 
14. Bedöma 
15. Sammanfatta 
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Dessa läsförståelsestrategier är inte kopplade till vissa genrer eller texter. Tvärtom. Det är 

viktigt att stödja eleverna i att använda lässtrategier vid läsning av alla skolans texter (West-

lund 2010; Reichenberg 2014; Roe 2014). För att stödja elever i att utveckla läsförståel-

sestrategier är det viktigt att de som arbetar med elevernas läsning pratar med eleverna om 

läsförståelsestrategier, förklarar vad dessa är samt varför det är så nödvändigt att lära sig att 

använda dem på ett systematiskt och medvetet sätt.  

Vi ska exemplifiera genom att titta lite närmare på strategin att föregripa, förutsäga eller förutspå. 

Elever kan erbjudas stöd i att tillämpa denna strategi före läsningen, genom att exempelvis 

titel, genreangivelse eller bilder studeras. Att arbeta med texten på detta sätt ingår då också 

som en del i strategin att förbereda läsningen, vilken hjälper eleverna att aktivera sin förförstå-

else – både sina egna erfarenheter och textbaserade kunskaper. Då det rör sig om läsning av 

ämnesrelaterade texter som exempelvis faktatexter i NO- och SO-ämnena ges eleverna även 

möjlighet att aktivera sina förkunskaper i ämnet. Som Bergö (2009) framhåller är det viktigt 

att i läsundervisningen bygga broar mellan elevernas förkunskaper och texten under hela 

läsprocessen. Det är därför också viktigt att stödja eleverna i att tillämpa strategin att före-

gripa under läsningens gång. Ett annat viktigt skäl för att använda denna strategi under 

läsningen är att den stödjer eleverna i att koppla tillbaka till tidigare sekvenser i texten och 

binda ihop information som tidigare presenterats med den nya som tillkommit. Att klara av 

att göra dessa kopplingar är viktigt för att förstå det lästa. Det gäller oavsett om det rör sig 

om en skönlitterär framställning där olika pusselbitar läggs på plats under läsningens gång 

eller om det är exempelvis en lärobok i fysik där en kontinuerlig påbyggnad sker inom äm-

net. När det gäller texter i exempelvis läroböckerna i NO är det väldigt viktigt att återkom-

mande arbeta med strategierna att förbereda läsningen och föregripa innehållet, både för att 

summera och få syn på vad eleverna hittills lärt sig och aktivera deras förkunskaper som ett 

stöd att ta sig an det nya kapitlet (Westlund 2010; Reichenberg 2014). 

Metakognition 

På senare år har forskningen även börjat betona de metakognitiva aspekternas betydelse 

för lärandet. Med metakognition avses förmågan att övervaka och kontrollera förståel-

seprocessen. I samband med läsprocessen skall en utvecklad metakognition förstås 

som förmågan att reflektera över den egna läsprocessen och kontrollera den genom 

att göra aktiva val av läsförståelsestrategier samt använda dessa på ett systematiskt 

sätt för att förstå texten (Israel et al 2005; Roe 2013; Westlund, 2010).   

Ett metakognitivt förhållningssätt till läsprocessen innebär även att kunna reflektera 

över sina egna tankar och känslor inför det lästa och fundera över vad texten får för 

betydelse för ens eget liv. I all läsundervisning är det viktigt att stödja eleverna i att 

anlägga ett metakognitivt perspektiv på läsningen. Detta gäller oavsett om det rör sig 

om en skönlitterär framställning, en faktatext om fotosyntesen, en benämnd uppgift i 

matematiken, en artikel om händelser på andra sidan jordklotet eller ett inlägg på en 

blogg. Här kan samtalet kring olika texter och användandet av texter vara ett värde-

fullt verktyg för lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger att stödja eleverna i att 

anlägga metakognitiva perspektiv på läsprocessen. Samtalets och den språkliga inter-
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aktionens betydelse för lärandet har länge framhävts inom forskningen (Vygotskij 

1978; Bruner 1990; Dysthe 2003; Reichenberg 2014). Forskningen har visat att just 

samtal där eleverna utmanas i sitt tänkande kring läsningen skapar goda förutsätt-

ningar både för att utveckla läsförståelsestrategier och för att utveckla metakognition 

(Palincsar & Brown 1984; 1987; Guthrie et al. 1996; Oszkus, 2006; Reichenberg 

2014; Varga 2015).  

Ett effektivt sätt att erbjuda elever stöd i att utveckla metakognition via samtal kring texter 

är att ställa frågor som riktar uppmärksamheten mot deras tankar kring texten och läsning-

en. Det kan vara frågor som ”hur tänker du nu”, ”hur kom du på det”, ”hur kommer det 

sig att du gör den tolkningen”, ”vad får dig att tro det”? i samband med att en elev kommit 

med en infallsvinkel, en fråga eller ett tolkningsförslag. Dessa frågor har i sin öppenhet 

klara beröringspunkter med de sokratiska frågorna (se t.ex. Pihlgren 2008). 

Vi ska titta på ett exempel ur ett klassrumssamtal i årskurs 7, där elever och lärare 

samtalar om Mats Wänblads novell Kante (1999). I denna klass har eleverna fått frå-

gor av ovanstående karaktär i samband med textsamtalen.  

Samtalet har förberetts genom att novellen lästs högt för klassen samtidigt som varje 

elev har haft texten framför sig och kunnat markera i den. Efter högläsningen har tid 

avsatts för en stunds skrivande och lektionen därpå följer det textsamtal som nedan-

stående sekvens är hämtat från. En av de frågor som flera av eleverna ställt rör berät-

tarperspektivet i novellen. Huvudkaraktären i novellen är pojken Kante, men berät-

telsen berättas utifrån en annan fiktionskaraktärs perspektiv. Därmed lämnas en stor 

del av tolkningen av Kantes känslor, tankar och ageranden över till läsaren. Eleverna 

uppmärksammar också detta och resonerar kring varför berättelsen berättas på detta 

sätt: 

Hannes – Det var nog meningen just det med texten. 

Lärare 4 – Hur tänker du då? 

Hannes – Det var nog meningen att den gjorde så för att man skulle undra hur det skulle va’. För an-

nars skulle man ju inte fått så många frågor ifall det var ur Kantes ögon. Men ur den här berättarens ögon 

då så får man ju en massa frågor (Varga 2015). 

Här kan vi se hur Hannes fokuserar specifikt på syftet med textkonstruktionen: ”Det var 

nog meningen just det med texten.” (Hannes) Fokus har då också förskjutits från hur texten 

skall tolkas till vilken effekt texten får på läsaren och då specifikt vad texten gör med honom: 

”Det var nog meningen att den gjorde så för att man skulle undra hur det skulle va’. För an-

nars skulle man ju inte fått så många frågor ifall det var ur Kantes ögon. Men ur den här 

berättarens ögon då så får man ju en massa frågor.” Ytterligare ett par elever resonerar vi-

dare utifrån Hannes reflektion: 



  

 
 
 

 

 
Grundskola  

 

 

Att stimulera elevers läsintresse – ett samverkans uppdrag jan 2015 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 6 (13)  

 

 

Pelle – Jag tror att man, eller de som Hannes sa att det väcker frågor. Jag tror att man blir mer liksom, 

man tänker mer på texten, man blir mer intresserad tror jag. Man kan inte släppa den. 

Julius – Den är gjord för att väcka frågor typ, liksom. Det är väldigt mycket så att man tänker efter när 

man läser den ..varför och varför det är så tänker man. En tänketext. 

Lärare 4 – En tänketext. Det var ett bra ord, en tänketext (Varga 2015). 

Eleverna visar här en medvetenhet om hur texten påverkar såväl deras egna tankeoperat-

ioner som deras känslomässiga engagemang. Genom den undervisning eleverna har erbju-

dits har de utvecklat förmåga att resa frågor kring såväl hur de läser som vad texten får för 

effekt på dem själva som läsare och kritiskt reflektera över detta. Därmed visar de också att 

de har utvecklat ett metakognitivt perspektiv på läsprocessen (Varga 2015). 

Motivation och läsintresse 

Motivation är en av flera viktiga faktorer som framhålls i samband med läsning. Inom mo-

tivationsforskningen har länge motivationsskapande drivkrafter diskuterats i termer av inre 

respektive yttre motivation. Utifrån ett sådant synsätt ses motivation antingen som en driv-

kraft inifrån eller som en följd av ett yttre stimuli där en belöning väntar efter väl förrättat 

arbete (Pressley 2000; Guthrie & Wigfield 2000). Elever som drivs av en inre motivation 

uppslukas av böckerna och glömmer tid och rum. De är nyfikna, söker ny kunskap via läs-

ningen och är villiga att anstränga sig för att erhålla förståelse.  Elever som drivs av en yttre 

motivation saknar de inre drivkrafterna och ser istället läsningen som en uppgift ålagd uti-

från (Westlund 2010). 

 

Skolan har genom åren sökt tillvarata möjligheten att stimulera elevers läsintresse genom 

olika former av yttre drivkrafter. Vanliga sätt att motivera elever till att läsa har varit tävling-

ar av olika slag, uppsatta mål rörande sidantal eller antal böcker där eleverna erhållit någon 

form av belöning efter utfört uppdrag. Forskningen har dock kunnat visa att denna sorts 

yttre stimuli inte främjar utan snarare motverkar elevers läsintresse (Ames 1989; Gambrell 

et. al; 2002; Roe 2014).  

På senare år har motivation också diskuterats utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Giota 

2002). I ett sådant perspektiv är motivation och intresse inte först och främst en inre driv-

kraft, som läsaren har med sig in i lärandesituationen. Snarare uppstår den i undervisning-

ens sammanhang, i den gemenskap och genom de aktiviter som arrangeras. Den inre moti-

vationen är med andra ord inte nödvändigtvis en isolerad kraft i en individ, utan den växer 

fram i de identitetsskapande relationer och i det bemötande som eleven får i undervisningen 

med andra elever och av läraren (Jenner 2004). På de skolor där även en skolbibliotekarie 

eller en fritidspedagog genomför samtal om texter med elever, ges ännu fler möjligheter till 

identitetsskapande relationer som kan stötta elevernas läsintresse. 

Med denna syn på motivation förflyttas fokus från eleverna till undervisningssamman-

hanget samtidigt som undervisningens utformning blir viktigare än elevens tidigare historia 
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och eventuella socioekonomiska status. När eleven Pelle i exemplet ovan säger: ”man blir 

mer intresserad” (Pelle) åsyftar han textens konstruktion och hur den bidrar till att skapa 

spänning och nyfikenhet gällande fiktionskaraktären Kante. Det är dock det meningssam-

manhang som läsningen ingått i som skapat förutsättningar för Pelle och hans klasskamra-

ter att få mötas kring utforskandet av texten. En läsmiljö som utmanar elevernas tänkande, 

stödjer dem i att involvera sina egna känslor i förståelseprocessen och erbjuder dem möjlig-

heter att utveckla och använda ett språk för att skriva och samtala om sin läsning främjar 

både elevernas kunskapsutveckling och stimulerar deras läsintresse. 

Läsfrämjande faktorer 

Eleverna behöver stödjas i sin läsutveckling inom alla skolämnen och även få stöd i att 

urskilja hur olika texter inom olika skolämnen är utformade och ska läsas. Det är därför 

viktigt att upprätta lässtimulerande sammanhang inom alla skolans ämnesområden och i 

varje klassrum. Läsintresse handlar inte bara om intresse för skönlitterär läsning. Det hand-

lar också om intresse för att till exempel läsa i kemiboken eller om intresse för att läsa en 

tidningsartikel. Här kan lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger samverka kring att 

arrangera sammanhang som stimulerar elevers läsintresse och tar tillvara deras nyfikenhet, 

fantasi och lust att lära. 

Hur skapas då stimulerande och läsfrämjande miljöer där eleverna motiveras att läsa? Utö-

ver den fysiska läsmiljön som vi återkommer närmare till i del tre, spelar läraren, texterna 

och de aktiviteter som omgärdar läsningen en avgörande roll för att stimulera elevers läsin-

tresse. Skolbibliotekarien kan spela en mycket viktig roll både vid val av texter och genom 

att vara delaktig i aktiviteterna.  

Läraren, skolbibliotekarien och fritidspedagogen 

Läraren, skolbibliotekarien och fritidspedagogen kan fylla en oerhört betydelsefull roll som 

läsande förebilder inom samtliga ämnen. Engagerade vuxna som själva visar att de har ett 

läsintresse och delar med sig av detta genom att läsa upp eller muntligen återberätta texter 

av skilda slag fyller en viktig funktion genom att skapa nyfikenhet kring texterna och inspi-

rera eleverna till egen läsning. Med detta kan läraren, skolbibliotekarien och fritidspedago-

gen visa att läsning inte bara är kopplad till skolkunskaper utan kan berika på en mängd 

olika plan. 

Även eleverna kan ges möjlighet att utgöra läsande förebilder, både för de egna klasskamra-

terna och för de yngre eleverna på skolan. Äldre elever som läser för de yngre med stöd av 

lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger i förberedelsearbetet kan fylla en betydelsefull 

funktion för att väcka läsintresse hos de yngre. Likaså kan elevernas synliggörande av den 

egna läsningen inför varandra i klassen utgöra en viktig inspirationskälla, både för läsning i 

sig och för att hitta nya texter.   

Högläsning 

Det sätt på vilket texterna presenteras för eleverna och hur läsningen ramas in kan också 

vara avgörande för om de ska lockas till läsning eller inte. Att läsa högt för eleverna kan 
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vara ett mycket bra sätt att stimulera elevernas läsintresse (Duchein & Mealy 1993; Pennac 

1995; Roe 2014;). Som Jönsson (2009) påpekar finns det stora fördelar med att arbeta med 

högläsning och textsamtal i anslutning till läsningen. Det ger elever, lärare, skolbibliotekarier 

och fritidspedagoger möjligheter till ett gemensamt meningsskapande och en förståelse av 

texten. Det ger också goda möjligheter att stödja elever i att bygga upp ordförrådet, vilket är 

av avgörande betydelse för läsförståelsen (Alleklev & Lindvall 2001; Lindberg 2006; Gib-

bons 2010; Reichenberg 2014). Att få stöd i att bygga upp ordförrådet är viktigt för alla 

elever, men i synnerhet för elever med svenska som andraspråk där också vardagliga ord 

kan ställa till med problem för läsaren (Lindberg 2006). Att använda högläsning och text-

samtal i anslutning till denna är också ett sätt att intressera de elever som har svårt med 

läsningen och brister i läsintresse av det skälet. Genom högläsningen befinner sig alla på 

samma ställe i texten och kan ta del av samtalet.  

Värt att understryka är vikten av att läsa inlevelsefullt. En inlevelsefull högläsning tillför en 

tolkningsnivå i texten som kan skapa nyfikenhet, spänning och engagemang också hos ele-

ver som har läs- och skrivrelaterade problem och som därför har svårt att själva uppleva 

detta vid tyst läsning. Värdefulla verktyg för läraren, skolbibliotekarien och fritidspedagogen 

är då att använda olika röstlägen, pausering, tempo, intonation och även gester och mimik 

där så krävs för att skapa stämning och levandegöra texten. I högläsningen kan också lära-

ren, skolbibliotekarien och fritidspedagogen själv visa sitt engagemang och låta eleverna få 

ta del av detta: 

Lärare som läser högt för eleverna bidrar med viktig positiv information om läsning, till 

exempel att lärare gillar att läsa många olika typer av texter och att de gärna vill dela 

med sig av sina läsupplevelser till eleverna. Eleverna erfar också att läsning kan vara 

både lustbetonat och lärorikt (Roe 2014, s. 164) 

Som Roe påpekar förknippar de flesta högläsning med skönlitteratur, men det är viktigt att 

använda högläsning också i samband med exempelvis faktatexter: 

De flesta förknippar kanske högläsning med skönlitterära texter, men högläsning av fak-

tatexter kan ibland vara ett mycket bra sätt att gå igenom nytt ämnesstoff. Alla hör 

samma sak, och läraren kan fördjupa stoffet och förklara innehållet för en samlad grupp. 

Erfarenhet från egen lärarpraktik såväl som från samtal med praktiserande lärare pekar 

klart i riktning mot att eleverna sätter stort värde på att läraren läser högt och förklarar 

faktatexter tillsammans med dem, och det gäller lika mycket det äldsta eleverna som de 

yngsta (Roe, 2014, s. 163). 

Värt att notera är också att PISA-undersökningen 2001 visade på ett tydligt samband mellan 

att ha fått delta i högläsning som barn och höga poäng på läsprovet (Roe 2014).  

Högläsning kan med fördel kombineras med elevers eget loggboksskrivande där de anteck-

nar egna reflektioner kring texter och sin egen läsning samt ställer egna frågor. Med detta 

blir loggboken ett tankeverktyg som erbjuder eleverna stöd i att tillämpa läsförståelsestrate-
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gier och utveckla metakognition. Loggboksanteckningarna kan sedan bilda underlag för 

textsamtal i mindre grupper och i helklass (Molloy 2002). 

Textsamtal 

Att sätta in texterna i ett meningsfullt sammanhang och låta texterna bilda utgångspunkt för 

andra aktiviteter är ett effektivt sätt att motivera eleverna att läsa och stimulera deras läsin-

tresse. I ett sådant sammanhang sätts texten in i ett funktionssammanhang där det blir nöd-

vändigt och ändamålsenligt att läsa den för att kunna utföra den andra och kanske mer 

lockande aktiviteten. Det finns en mängd aktiviteter som kan främja elevernas läsintresse. 

Här ingår exempelvis textsamtal, dramatisering, bildskapande och laborationer. Av dessa 

har samtal kring texter i helklass och i mindre grupper, där eleverna erbjuds verktyg i form 

av läsförståelsestrategier och samtalsstrategier, visat sig både stödja elevers läsutveckling 

och stimulera deras läsintresse (Palincsar & Brown 1984; 1987; Chambers 2011; Langer 

2001; Guthrie 2007). I textsamtalet kan elevernas lärande stödjas och utmanas samtidigt 

som det kollektiva meningsskapandet tas tillvara. Textsamtalet bör därför vara en central 

del av både lärarens och skolbibliotekariens arbete med eleverna. 

I textsamtal med eleverna är det också viktigt att läraren, skolbibliotekarien och fritidspeda-

gogen visar på ett engagemang i elevernas tolkningar som inte handlar om att kontrollera 

elevernas läsförståelse. Utifrån den bredare text- och tolkningskompetens läraren, skolbibli-

otekarien och fritidspedagogen besitter i kombination med ovan angivna verktygslåda av 

läsförståelsestrategier och samtalsstrategier är det istället fruktbart att delta i utforskandet av 

texten, stödja eleverna i denna process och visa på ett genuint intresse både för texten och 

för elevernas tankar. Forskningen har här kunnat visa på hur just dessa faktorer bidrar både 

till elevernas läsutveckling och till att stimulera deras läsintresse (Langer 2001; Guthrie 

2007; Chambers 2011; Roe 2014). 

Texterna 

Urvalet av texter i kombination med hur de används är ytterligare en viktig faktor som spe-

lar stor roll för att kunna stimulera elevers läsintresse.  

Vad gäller de texter som ska användas kollektivt i klassen är det framförallt två faktorer att 

ta med i beaktande. Dels är det viktigt att texterna är språkligt anpassade för den elevgrupp 

man möter så att eleverna, med stöd av läraren, har en grundläggande kompetens för att 

kunna förstå dem. Dels bör eleverna kunna relatera till texterna (Guthrie 2007). För att 

eleverna ska kunna relatera till texterna är det viktigt att skapa broar mellan textens värld 

och elevernas egen. Eleverna måste ges möjlighet att koppla texten till sin egen vardags-

verklighet, känna igen sig i textens situationer och föreställa sig hur de själva skulle uppleva 

det och agera om de befann sig i samma situation (Nilsson 1997, Molloy 2002; Alleklev & 

Lindvall 2007; Briggs & Davis 2008; Ingemansson 2010). Detta är oerhört betydelsefullt 

oavsett om det handlar om en skönlitterär framställning eller innehållet i läroböckerna i SO- 

och NO-ämnena. Också här är läraren, skolbibliotekarien och fritidspedagogen viktiga som 

brobyggare mellan texterna och eleverna. Här kan skolbibliotekarien hjälpa till att ta fram 

passande texter, både för gemensam läsning i klassen och för elevernas självständiga arbete.  
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Vad gäller de texter som ska användas vid den individuella läsningen är det viktigt att ele-

verna ges möjlighet att göra vissa val själva. En del elever kan få välja helt fritt medan andra 

kan behöva viss vägledning. Läraren och skolbibliotekarien kan spela en viktig roll när det 

kommer till att rekommendera texter. För elever som ogärna läser kan det vara mest moti-

verande av få läsa om ett område som intresserar dem, snarare än en given genre (Roe 

2014). Skolbibliotekarien kan hjälpa eleverna att välja texter som passar såväl intresseom-

råde som deras läsförmåga. 

Läsvanestudie 

Mycket av det läsfrämjande arbetet handlar om att synliggöra läsning och att eleverna själv 

måste bli sedda som läsare. I skolor där elever stödjs i sin läsutveckling och stimuleras i sitt 

läsintresse läggs också mycket tid på att ge eleverna möjlighet att förstå vilken betydelse 

läsning kan få för dem personligen och på att ge dem möjlighet att utveckla en identitet 

som läsare (Langer 2001; Roe 2014). Det är därför av stort värde att uppmärksamma ele-

vernas egen läsning och synliggöra den i skolan. Ett sätt att göra detta är att genomföra 

läsvanestudier (Peurell 2004). I en läsvanestudie kartläggs elevernas läsvanor och läsintressen. 

I läsvanestudien synliggörs också de olika sammanhang där elevernas läsning ingår. I detta 

har skolbibliotekarien en särskild kompetens och kan vara behjälplig både med att ta fram 

ett underlag i form av intervjufrågor och enkäter för elever i olika åldrar och med att sam-

manställa underlaget tillsammans med lärare fritidspedagoger.  

I de läsvanestudier som genomförs inom forskningen relateras olika skolors resultat till 

varandra i syfte att urskilja generella tendenser i barn och ungas läsvanor och läsintressen. 

Viktigt att understryka är dock att resultaten från enskilda skolor kan skilja sig starkt från de 

övriga beroende av varje skolas unika elevsammansättning (Peurell 2004). Lokala läsva-

nestudier kan då bli viktiga komplement till de storskaliga mätningarna och ge en mer nyan-

serad bild av verkligheten på den egna skolan.   

En läsvanestudie på en enskild skola kan utgöra en bra utgångspunkt för att involvera ele-

vernas läsintressen i det läsfrämjande arbetet och hitta nya, utveckla eller återupptäcka 

gamla sätt att tänka kring läsning.  Den kan därmed också utgöra en god början på ett ge-

mensamt samverkansuppdrag för hela skolans personal i att stimulera elevernas läsintresse. 
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