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Inledning Arbetet berör lärares läsintresse och hur detta intresse påverkar olika 

delar av den bedrivna läsundervisningen. Dessa delar kategoriseras som 

undervisningens kvantitet, elevers motivation och undervisningens 

variation.  
 
Syfte Studien syfte är att undersöka hur lärares läsintresse påverkar 

läsundervisningens kvantitet och variation samt elevers motivation till 

läsning. 

 
Metod Undersökningen har använt en kvantitativ metod då studien syftat till 

att hitta samband. Den kvantitativa metod som använts är enkäter till 

såväl lärare som elever. Enkäter har sammanställts med hjälp av SPSS.   

 
Resultat Resultatet av studien har delats upp i tre delar för att motsvara de 

hypoteser som undersökningen hade. Den första hypotesen hade fokus 

på kvantiteten i läsundervisningen. I denna aspekt finner 

undersökningen viss korrelation, då främst mellan lärarens läsning och 

den bedrivna läsundervisningen. Inga slutsatser kan dock dras av detta. 

Den andra delen handlar om motivation hos eleven. Undersökningen 

lyfter fram olika typer av motivation som direkt påverkar eleven men 

inga samband som korrelerar med lärarens läsintresse. Avslutningsvis 

undersökte studien om variationen i läsundervisningen påverkades av 

lärarens eget läsintresse. Enligt resultatet av undersökningen kunde 

inget sådant samband hittas.    
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INLEDNING 
Hur elever presterar i skolan beror till stor del på deras motivationsgrad. Den individuella 

motivationen hjälper elever att ta sig an nya utmaningar och uppgifter. Elevers motivation 

påverkas starkt av den lärandeprocess de befinner sig i. Då skolarbetet intresserar elever och 

bidrar till en bekräftelse av den egna förmågan, ökar motivationen därefter (Gagne & Deci 

2005). 

På samma sätt som engagerande undervisning har en positiv effekt på motivation, kan också 

misslyckanden och, för eleven, ointressant undervisning påverka den negativt. Det står här 

klart att undervisning i skolan bör anpassas på sådant sätt att den motiverar elever och hjälper 

dem nå nya mål. 

Med utgångspunkt i vetskapen om vikten av intresse hos elever för att nå goda resultat i 

skolan, är den senaste PISA-undersökningen (PISA 2016) relevant för lärare. Rapporten visar 

ett trendbrott där svenska elever når bättre resultat i läsförståelse efter att tidigare ha presterat 

sämre vid varje mätning. PISA (2016) presenterar inga givna anledningar till uppgången i 

resultat.  

Lärare som arbetar med läsundervisning bör fundera över anledningen till ökad läsförståelse 

hos elever. Då läsning underlättats genom intresse och engagemang (Austin och Casselden 

2010), är det troligt att det finns fördelar att som lärare dela med sig av erfarenheter från 

läsning till elever. Detta för att hjälpa elever att skapa en positiv bild av läsning. Lärare som 

bidrar till att elever intresserar sig för läsning och läsförståelse kan också förvänta sig bättre 

resultat av eleverna. 

En påverkansfaktor i hur lärare värderar sitt yrke, kan vara i vilken mån de motiveras till att 

utföra det. Gagne och Deci (2005) redogör för hur handlingar som motiveras externt och alltså 

inte av det egna intresset, underlättas i de fall där individen kan identifiera sig själv med 

handlingarna. 

Denna motivationstyp är vanligt förekommande hos många lärare som identifierar sig starkt 

med sitt yrke (Pop & Turner 2009). När självbild och yrke kopplas samman hos en lärare, blir 

också individens vanor och beteende intressanta ur yrkessynpunkt. Läraryrket kan då 

uppfattas som mer än endast ett yrke och bilden av läraren som ständigt undervisande 

cementeras. Då lärare har en stor påverkansmöjlighet på elever kan det vara relevant för lärare 

att reflektera över i vilken mån de är förebilder för sina elever.  

Elever anger att det är handlingar hos förebilder som de värderar som främsta egenskaper 

(Bricheno & Thornton 2008). Det är därför möjligt att elever inte bara påverkas av lärares 

undervisning utan också deras handlingar. Utifrån denna vetskap kan relationen mellan lärares 

läsundervisning och deras eget läsande studeras.  

Syfte 

Utifrån ovan nämnda förhållande vill studien undersöka relationen mellan läsintresse hos 

lärare och deras bedrivna läsundervisning. 

Studien syfte är att undersöka hur lärares läsintresse påverkar läsundervisningens kvantitet 

och variation samt elevers motivation till läsning. 

 

  



 

2 

 

BAKGRUND 
För att närmare studera relationen mellan lärare och det inflytande lärare har över sina elever 

presenterar kapitlet de utgångspunkter från vilka undersökningen är genomförd. Inledningsvis 

redogörs för de styrdokument som reglerar svenskämnet och läsundervisning. Vidare 

presenteras läsundervisning och de delar som ingår i denna. Kapitlet presenterar sedan de 

faktorer som påverkar elevers motivation för att sedan redogöra för lärare och elevers 

läsvanor. Slutligen redogörs för de delar som bidrar till att göra läsundervisning effektiv. 

Kapitlet resulterar i en hypotes som arbetet utgår från. 

Riktlinjer för undervisningen 

Det uppdrag och riktlinjer som grundskolan ska förhålla sig till beskrivs i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (2011). Skolans värdegrund 

presenteras och ämnens syfte och mål beskrivs. Lgr11 (2011, s.247) redogör för det 

övergripande syftet i svenskämnet och detta beskrivs inledningsvis med att elever ska nå 

kunskaper i och om det svenska språket. Elever ska genom undervisningen ges förutsättningar 

att utveckla sin språkliga förmåga och de ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk. Språkliga kunskaper beskrivs som en förutsättning för att fungera i och förstå 

samhället. 

Vidare beskriver Lgr11 det centrala innehåll som svenskämnet ska beröra i grundskolans 

lågstadie. De entydigt läsrelaterade kunskaper som elever ska utveckla, benämns som 

lässtrategier och sambandet mellan ljud och bokstav. De lässtrategier som nämns är förmågan 

att tolka olika typer av texter och anpassa läsning efter skilda texttyper. Vidare ska eleverna 

ges möjlighet att bekanta sig med olika textgenrer och nå kunskaper att tänka och värdera det 

lästa. (Lgr11 2011, ss.248-249) 

För att följa upp och garantera ett relevant innehåll i svenskundervisningen innehåller också 

Lgr11 (2011, s.252) kunskapskrav som elever ska uppnå i slutet av grundskolans tredje år. 

Läsrelaterade delar av dessa kunskapskrav beskriver hur elever ska kunna redogöra för 

betydande delar i en text samt analysera budskap. De ska använda lässtrategier och läsa med 

flyt. Elever ska visa ett relevant ordförråd som används i ämnesspecifika sammanhang och 

som möjliggör diskussioner av elevnära ämnen. 

En elev i den svenska grundskolan har enligt skolverket rätt till sammanlagt 6890 

undervisningstimmar mellan årskurs 1-9 och 1490 timmar av dessa är avsedd för 

svenskundervisning (Skollag 2010:800). Hur dessa timmar fördelas på respektive årskurs 

bestäms av den skola där eleven går. Mängden svenskundervisning eleven får ta del av per 

årskurs kan därför bero på vart i landet eleven är bosatt.  

Att arbeta med läsundervisning 

Högläsning 

Högläsning definieras som en undervisningsform där en pedagog eller förälder läser högt för 

barn, där barnet får komma i kontakt med betydelsen av tonläge, tonhöjd och tempo i en text 

(Fox 2013; Johnston 2016). Högläsning används, tillsammans med den självständiga 

läsningen, som ett verktyg för att utveckla elevers läsförmåga. Körling (2012) lyfter fram 

fördelarna med högläsning, om hur eleverna får möjlighet att lyssna på det talade språket, 

utveckla sin läsförståelse tillsammans med andra, får kunskaper i hur olika texter är 

uppbyggda och får möjlighet att berika och utveckla sitt ordförråd.  

Detta får medhåll av forskning som kan styrka Körlings påstående. Thompson och Holmes 

(2013) kunde fastslå att elever utvecklar och berikar sitt ordförråd med hjälp av högläsning. 
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Deras studie gjordes i USA, med hjälp av lärarstudenter, under 12 veckors tid med 36 elever i 

åldrarna 8-12.  Deras slutsats var att genom en planerad och varierad högläsning så ökade 

elevernas motivation till att lyssna och lära. Med hjälp av imitation, ljudeffekter och andra 

aktiviteter under högläsningen kunde eleverna tydligare förstå vad som lästes. 

En undersökning gjord några år tidigare av Beck och McKeown (2001) visade på mer än ökat 

ordförråd hos eleverna. De kunde se hur fokus på utvalda ord efter avslutad högläsning inte 

bara ökade elevernas ordförråd utan även deras förståelse av det lästa. Det går även att hitta 

samband mellan högläsningens betydelse för andra inslag i läsningen. Pegg och Bartelheim 

(2011) kom i sin forskning fram till att elever som har mer högläsning i klassen läser mer på 

egen hand och njuter mer av att läsa.  

Tystläsning 

Den självständiga läsningen, tystläsningen, är av stort värde för eleverna. Speciellt viktigt är 

det för elever som saknat bekantskap med litterära inslag under sina tidiga år. För att utveckla 

sin läsförmåga och ett läsflyt behövs eleven regelbunden läsning (Fridolfsson 2015). 

Även om självständig läsning är ett viktigt inslag i läsundervisningen krävs det att eleven har 

vissa förmågor och kunskaper innan hon behärskar förmågan att läsa på egen hand. Ahl 

(1998) fann att de elever som läser självständigt men som inte behärskar avkodning väl 

tenderar att använda den självständiga läsningen till annat än läsning.  

Förmågan att kunna avkoda en text ligger till grund för att utveckla en fungerande läsning hos 

individen. Det är med hjälp av bland annat avkodningen som eleven till slut utvecklar ett 

läsflyt (Fridolfsson 2015). Förutom avkodning behöver eleven kunna känna igen ord och läsa 

med rätt betoning och ljudläge. När dessa delar samspelar med varandra pratar vi om läsflyt 

(Alatalo 2016).  

Lässtrategier 

För att en läsare ska förstå och tolka en text, krävs vissa kunskaper hos läsaren. Dessa 

kunskaper kallas lässtrategier. De olika strategierna tillämpas vid läsning på olika sätt och de 

hjälper läsaren med olika delar i tolkningen. Språkläraren och författaren Lori Oczkus har 

definierat lässtrategierna och undersökt hur en expertläsare använder dem. Hon menar att 

kompetenta läsare använder strategierna omedvetet i sin läsning. Strategierna är enligt Oczkus 

(2003) att ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut otydligheter och att sammanfatta texten. 

 Att ställa hypoteser innebär att läsaren förutspår vad en text kommer handla om. Detta 

kan göras genom att exempelvis läsa en rubrik eller titta på en boks omslag. 

 Att ställa frågor handlar om att för sig själv reda ut vad man vill ha svar på. Läsaren 

funderar alltså över vilka frågor som dyker upp i texten, och söker svar på dessa i och 

med fortsatt läsning. 

 Att reda ut otydligheter handlar om att ta reda på och fundera över vad som krävs för 

att förstå det lästa. Detta kan innebära att läsaren letar upp betydelsen av ett, på 

förhand, okänt ord eller uttryck. 

 Att sammanfatta innebär att läsaren funderar över vad hon läst och sammanfattar 

centrala delar i texten. Denna strategi tillämpas både under och efter läsning.  

Lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund har omvandlat Oczkus lässtrategier till ett 

elevanpassat och svenskt material. Westlund har utifrån dessa strategier skapat Läsfixarna 

(Westlund 2012). Läsfixarna består ursprungligen av fyra karaktärer som elever lätt ska känna 

igen och koppla ihop med en lässtrategi. Dessa är Spågumman Julia som förutspår, Nicke 

Nyfiken som ställer frågor, Fröken Detektiv som reder ut otydligheter och Cowboy Jim som 

sammanfattar. 



 

4 

 

Idag används också en omarbetad variant på Läsfixarna som publicerats av projektet En 

läsande klass. Denna satsning består av författare, lärare och representanter från bokförlag. 

Syftet med En läsande klass är att förbättra svenska barns läsförståelse och utveckla 

läsinlärning. De Läsfixare som En läsande klass publicerat är Spågumman, Reportern, 

Konstnären, Detektiven och Cowboyen. Här belyses strategierna förutspå, ställa frågor, skapa 

inre bilder, reda ut otydligheter och sammanfatta. Att ställa frågor beskrivs som en viktig 

kompetens hos läsaren. Frågorna ställs på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Frågor 

på raderna kan besvaras genom läsning av texten och frågor mellan raderna kan besvaras 

genom att läsaren letar i texten och drar egna slutsatser. Frågor bortom raderna besvaras 

genom läsarens tidigare erfarenheter och förkunskaper (En läsande klass 2016).  

Elevers motivation 

Läsning bland elever kräver intresse och motivation. Det är ett faktum att ökad motivation hos 

elever kan öka mängden läsning på fritiden. Samma samband mellan motivation och 

läsmängd går inte att se på läsning i skolan. Läsning i skolan är oftare reglerad och sker inte i 

samma utsträckning utifrån elevens val. Vidare går att finna hur ökad läsning hos elever ger 

bättre läsförståelse. Bättre läsförståelse bidrar i sin tur till ytterligare ökad läsning hos elever. 

När elevers motivation i relation till deras läsförståelse studeras, framgår det hur ökad 

läsförståelse kan nås om elever läser för egen vinning. Om elevers läsning motiveras av betyg 

eller måluppfyllelse, associerar elever i regel negativt till läsningen och läsförståelse utvecklas 

inte på samma sätt. (De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste, & Rosseel 2012; Leppanen, 

Aunola & Nurmis 2005) 

Elevers motivation påverkas också i hög grad av lärares bild av elever. Genom att undersöka 

lärares fördomar i relation till elevers självbild och bedömning av egen förmåga, framgår det 

hur de mest fördomsfulla lärarna påverkar eleverna mest (Retelsdorf, Schwartz & Asbrock 

2015). Då elevers självbedömning av förmåga jämförs mellan kön och utan påverkan från 

lärare finns en liten skillnad i hur elever upplever sin läskompetens (Marinak & Gambrell 

2010). En vanligt förekommande fördom bland yrkesverksamma lärare är att flickor presterar 

bättre i läsning och att de har en mer utvecklad läsförmåga. Det går att se hur lärare som har 

denna fördom påverkar pojkarna i sina respektive klasser på ett negativt sätt. Pojkar i dessa 

klasser presterar sämre och värderar sin egen förmåga lågt oavsett hur de presterat tidigare 

(Retelsdorf, Schwartz & Asbrock 2015). 

En påverkande faktor för elevers motivation är också deras förebilder. När elever definierar 

betydande egenskaper hos förebilder framgår det hur de värdesätter förebilders handlingar. 

Elever har alltså förebilder som agerar på ett sätt elever kan relatera till. Påståenden om att 

elever ser lärare som förebilder stämmer generellt inte. Elever uppger att de oftare har 

förebilder i släktingar och vänner. Elever efterliknar därför inte sina lärares beteenden i någon 

större utsträckning. Det samma gäller också relationer mellan pojkar och deras manliga lärare. 

Det finns föreställningar om att pojkar ser upp till manliga lärare och gör dem till förebilder. 

När denna teori undersöks framgår det hur elever inte ser lärare som förebilder oavsett kön på 

lärare och elever (Bricheno & Thornton 2008). 

Läsvanor 

Elevers läsvanor 

När lågstadieelevers inställning till läsning studeras, framgår det hur dessa generellt ser lika ut 

i skolans tidigaste år. En majoritet av tillfrågade elever i årskurs två anger att de värderar 

läsning som något positivt (Austin & Casselden 2010). Trots en positiv inställning gentemot 

läsning framgår det hur barn ofta väljer att ägna sig åt andra aktiviteter på sin fritid. Läsningen 
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konkurreras ut av elevers andra intressen och läsning ses som tidskrävande (Austin & 

Casselden 2010; Schüller, Birnbaum & Kröner 2016). 

Elevers inställning till läsning i skolan följer i regel deras attityd till läsning på fritiden. Det 

framgår hur elever generellt tycker om läsning av böcker som utgår från deras intressen 

(Schüller, Birnbaum & Kröner 2016). Austin och Casselden (2010) har i intervjuer med lärare 

kommit fram till att läsintresse och en positiv inställning till läsning är en förutsättning för 

god läsutveckling.  

Då läsintresse och läsvanor hos barn undersöks i relation till kön framgår det hur flickor 

generellt läser oftare på fritiden än pojkar (Schüller, Birnbaum & Kröner 2016). Den faktiska 

inställningen till läsning skiljer sig dock inte märkbart mellan könen i grundskolans tidigare år 

(Austin & Casselden 2010). De första tecknen på attitydförändring går i regel att se i årskurs 

tre. Flickor med högutbildade mödrar är därefter den grupp som högst värderar läsning och 

aktivt läser på fritiden (Marinak & Gambrell 2010; Mortimore 1988; Schüller, Birnbaum & 

Kröner 2016). Den intressebaserade läsning som nämnts ovan anses viktig för pojkars 

läsintresse. Austin och Casselden (2010) presenterar forskning som argumenterar för att 

attitydskillnader mellan pojkar och flickor kan försvinna om skolor arbetar aktivt med att 

erbjuda intresserelaterad läsning. 

En betydande anledning till varierat läsintresse hos elever oberoende av kön är i vilken mån 

elever möter litteratur och läsning i hemmet. Elever med läsintresserade föräldrar tenderar att 

värdera läsning högre. Dessa elever presterar också bättre under lektioner än andra. Föräldrar 

som lär ut strategier och metoder i läsning och läsförståelse, påverkar sina barns läsintresse i 

hög grad. Elever som kommer i kontakt med mycket litteratur tenderar att utveckla ett större 

läsintresse. Detta oavsett elevers attityder och grundinställning till läsning. (Hume, Lonigan & 

McQueen 2012; Siah & Kwoks 2010) 

Lärares läsvanor 

Då jämförelser gjorts bland lärarstudenter, finns ett samband mellan läsintresse och bättre 

läsförståelse. De studenter som presterar bättre i läsförståelsetest har en mer grundläggande 

positiv inställning gentemot läsning. Dessa studenter har genomgående tidiga erfarenheter av 

läsning och berättelser. De har positiva associationer till läsning och har spenderat tid på 

bibliotek och blivit lästa för som barn (Benevides & Stagg Peterson 2010). Kopplingar mellan 

intresse och kunskap går också att se bland yrkesverksamma lärare. De lärare som anger att de 

är läsintresserade tenderar att använda en större variation av metoder i sin undervisning. 

Tillfrågade lärare beskriver hur de flera gånger i veckan undervisar i läsförståelse och 

lässtrategier, genomför högläsning, tystläsning och parläsning samt hur de talar kring det lästa 

och arbetar med att analysera texter. Lärare med större läsintresse delar i högre grad med sig 

av läsupplevelser och sådant de tagit del av genom läsning. Dessa lärare använde också 

metoder som ska uppmuntra elever att läsa på sin fritid och för deras egen vinning skull. De 

lärare som rapporterar ett mindre läsintresse tenderar däremot att använda metoder som 

motiverar läsning som prestation i skolan (McKool & Gespass 2009). Dessa resultat tangerar 

delvis studiens syfte men skiljer sig då undervisningens kvantitet ej undersöks. Hur 

undervisning påverkas av variation i moment, bör studeras tillsammans med mängden 

läsundervisning. Ökad variation i undervisningen kan rimligtvis föra med sig fler 

undervisningstimmar. 

Effektiv läsundervisning 
För att bedöma effektivitet i läsundervisning kan metoder att undervisa i lässtrategier och 

effekten av dessa studeras. Vid en jämförelse av elever som blivit undervisade i en lässtrategi 

i taget med elever som givits en kombinerad undervisning med flera lässtrategier, framgår det 
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hur den senare undervisningsmetoden är effektivare. Då dessa två gruppers läskompetenser 

undersöks, har gruppen med kombinerad undervisning större kunskaper inom läsförståelse 

och läsning av ämnesspecifika texter. För att undervisa i lässtrategier bör en kombination av 

lässtrategier användas. Detta underlättar också för elever som enskilda individer, då 

variationen i undervisningen kan tilltala fler elever. En mer varierad genomtänkt 

läsundervisning ger också bättre resultat hos elever när den jämförs med ökad mängd 

undervisning. Förhållandet mellan kvantitet och kvalité i undervisning är sådant att de båda 

faktorerna påverkar varandra. Elever utvecklar läsförmåga i de fall där mängden ökar men 

också då kvalitén ökar. Den största effekten på elevers läsförmåga finns vid en kombination 

av högre kvantitet och högre kvalité i undervisningen. (Reutzel, Smith Parker & Fawson 

2005; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 2015; Toppings, Samuels & Paul 2007) 

Hypoteser 

Utifrån presenterad forskning om läsundervisning och de faktorer som påverkar denna 

tillsammans med forskning om motivation och läsvanor hos elever och lärare, går studiens 

syfte att omvandla till en hypotes vilken arbetet ska utgå ifrån. Denna fördelas sedan in i tre 

underhypoteser. Undersökningens hypotes blir följande: 

 

Ett större läsintresse hos lärare, påverkar läsundervisningen på ett positivt sätt. 

     

1.    Ett större läsintresse hos läraren ökar läsundervisningens kvantitet. 

 

2.    Ett större läsintresse hos lärare ökar elevers motivation till läsning. 

 

3.    Ett större läsintresse hos lärare ökar variationen i läsundervisningen.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Då ovan presenterad forskning visar hur resultat påverkas av motivation och intresse hos både 

lärare och elever, bör studien genomföras utifrån en teoretisk utgångspunkt som inriktas på 

motivation och dess betydelse. Hur motivation hos lärare och elever skiljer sig åt, bör 

rimligtvis påverka deras upplevelser och inställning till läsundervisning. Att utgå från denna 

motivation är därför lämpligt utifrån studiens syfte. 

Self-determination theory (SDT) skiljer på motivation genom begreppen självständig 

(autonomous), kontrollerad (controlled) och utebliven motivation (Deci & Ryan 2008). Den 

självständiga motivationen beskrivs som intern. Handlingar som görs enbart utifrån en 

individs intresse och för egen vinning är motiverade internt. Motsatsen till intern motivation 

är extern motivation. Externt motiverade handlingar är sådana som genomförs då individen 

känner sig tvungen att agera. Handlingar kan i dessa fall motiveras av ett mål eller en 

belöning. Externt motiverade handlingar är också handlingar som görs för att något inte ska 

hända (Gagne & Deci 2005). Utebliven motivation innebär att individen inte ser några skäl till 

handling (Deci & Ryan 2008). 

Inom SDT kan externt motiverade handlingar ses som mer eller mindre självständiga eller 

kontrollerade. Externt motiverade handlingar kan bli internaliserade. Detta innebär att en 

handling som ursprungligen genomförts för att undvika en specifik situation, kan upprepas 

även när situationen inte står i stundande att ske. De känslor och värderingar som är kopplade 

till situationen förknippas i dessa fall starkt till handlingen (Gagne & Deci 2005; Van den 

Broeck, Vansteenkiste & De Witte 2008). 
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Internalisering sker enligt SDT i tre olika grader. Dessa är introjektion, identifikation och 

integration. Introjektion innebär att individen utför handlingar utifrån extern motivation där de 

värderingar och känslor som kopplas till handlingen är det som motiverar. Handlingen i sig 

intresserar alltså inte individen, men den påverkar individens självkänsla.  

Nästa grad av internalisering är identifikation. Individen utgår i detta fall ifrån sina personliga 

mål och identifierar sig utifrån det med handlingar och hur de värderas. Detta innebär att en 

person kan utföra handlingar som motiveras externt så länge individen kan identifiera sig med 

handlingarna utifrån sin egen identitet och sina mål. 

Den integrerade formen av internalisering är den som i högsta grad närmar sig självständig 

motivation. Individen identifierar sig själv starkt med handlingar och ser dessa som självklara 

delar i sig själv. Handlingar motiveras inte bara för att de passar in i personens identitet, utan 

för att de ingår i personens självbild (Gagne & Deci 2005; Van den Broeck, Vansteenkiste & 

De Witte 2008). 

Genom att agerande motiveras olika av individer, blir externt motiverade handlingar mer eller 

mindre självständiga. Den interna motivationen är i SDT den mest självständiga och den 

motivationsform som leder till bäst resultat. Då individen utför handlingar utifrån intresse 

värderas dessa mest och leder till den största produktiviteten (Deci & Ryan 2008; Gagne & 

Deci 2005; De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste & Rosseel 2012). 

Utifrån SDT når läsintresserade lärare ett bättre resultat i sin läsning och värderar handlingen 

högre. Detta stärker läsintresset ytterligare och bidrar till större läskompetens. Troligt är att 

lärare vill dela med sig av denna läskompetens genom läsundervisning. Detta kan rimligtvis 

studeras genom jämförelser av kvantitet och variation i undervisningen. Mer effektiv 

läsundervisning borde i sin tur resultera i större läskompetens och högre motivation för 

läsning hos elever. Om läsning hos elever sker utifrån intresse och motiveras internt kommer 

de läsa mer och värdera läsning högre. Dessa faktorer motiverar studiens genomförande med 

SDT som teoretisk utgångspunkt. 
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METOD 

I nedanstående avsnitt kommer metodval och urval diskuteras samt studiens utförande och 

arbetet med enkäter. I en del kommer också etiska överväganden behandlas och de 

forskningsetiska principer undersökningen följt presenteras närmare.  

Val av metod 
Studien syfte är att undersöka hur lärares läsintresse påverkar läsundervisningens kvantitet 

och variation samt elevers motivation till läsning. Undersökningen berör läsning i och utanför 

klassrummet hos lärare och elever. För att hitta ett eventuellt samband behövde 

undersökningen fånga upp elevers och lärares inställningar till läsning och den mängd läsning 

som pågick i klassrummet. 

Det som avgör huruvida en kvalitativ eller kvantitativ metod bör användas är studiens 

frågeställning eller syfte (Ejlertsson 2014). Då attityder och vanor hos större elevgrupper 

skulle undersökas i relation till lärares inställningar och intressen, valdes en kvantitativ 

undersökningsmetod, enkäter. Då enskilda personers åsikter vill synliggöras, ska kvalitativa 

metoder användas (Trost & Hultåker 2016). Studien siktade till att studera elevernas vanor 

som en helhet och inte som enskilda personer.  

Varje undersökningsmetod har sina för- och nackdelar. Genom att använda enkät nås ett 

relativt stort deltagarantal under en kort tid. Med gruppenkäter menas enkäter som görs bland 

större grupper, exempelvis skolklass eller arbetsplats (Ejlertsson 2014).  

Då enkäter används har även de ansvariga för undersökningen möjlighet att på plats kunna 

hjälpa till med eventuella frågor som kan dyka upp under tiden. 

Vid användande av enkäter som undersökningsmetod är det viktigt att de frågor enkäten 

innehåller är väl genomtänkta och riktar sig att besvara de frågor som undersökningen vill ha 

svar på. Om en postenkät skickas ut till respondenterna är det svårt att besvara eventuella 

frågor som kan uppstå. Detta sätter stor vikt till att frågorna är tydliga och enkla att förstå. Det 

är svårt att ställa djupare frågor eller följdfrågor med enkäter, något som är betydligt lättare att 

göra med kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer (Ejlertsson 2014; Trost & Hultåker 

2016). 

Urval 
Studien inriktade sig till elever som år 2016 gick i årskurs tre och deras lärare. I årskurs tre 

kan i regel samtliga elever i en klass läsa och variationen i läsundervisningsmetoder är 

generellt större. Dessa faktorer bidrog till att vi valde att inrikta arbetet mot elever i årskurs 

tre. 

Studien genomfördes i tolv klasser på fem olika skolor i en stad i västsverige. Skolorna ligger 

geografiskt sett belägna på olika platser i staden och har olika ekonomiska förutsättningar och 

skillnader. Detta tyckte vi var en viktig aspekt i valet av skolor då det kunde påverka utfallet 

av resultatet. 

Förutom 240 tillfrågade elever, både pojkar och flickor, var det även den ansvariga läraren i 

den tillfrågade klassen som deltog. Samtliga tillfrågade lärare var kvinnor. 

Eleverna fick svara på 19 frågor angående läsning i olika former (se bilaga 1) medan lärarna 

fick svara på 13 frågor som handlade om läsundervisning och läsintresse (se bilaga 2).  

Av 240 möjliga respondenter svarade 167 (69,6 %) elever på vår enkät. Av dessa 167 elever 

var 89 (53,3 %) av dem flickor och 78 (46,7%) var pojkar. Studien hade ett externt bortfall 

bland respondenterna på 30,4 %. Externt bortfall innebär den del av de tänkta respondenterna 

som av okänd anledning valde att inte delta. Detta bortfall kan bero på föräldrarnas eller 
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barnens vilja att inte delta i undersökningen. Det kan även bero på andra omständigheter där 

föräldrar glömt att sända tillbaka samtyckesformuläret eller dylikt. På grund av stor mängd 

tillfrågade respondenter, påverkade det externa bortfallet inte studien nämnvärt.   

På en del av enkätfrågorna förekom det att vissa av respondenter valde att inte svara. Detta så 

kallat interna bortfall kan bero på att frågorna uppfattades som otydliga men kan även bero på 

en vilja att inte vilja svara.   

Genomförande  
En vecka före det att undersökningen skulle äga rum sändes missivbrev och 

samtyckesformulär ut, med hjälp av läraren, till de tänkta deltagarna. Under denna vecka 

skapades och färdigställdes även enkäterna. 

God kommunikation med lärarna gjorde det möjligt att genomföra alla enkäter på plats i de 

olika klassrummen under två dagar. Båda författarna deltog vid samtliga tillfällen. Innan varje 

genomförande fick deltagarna information om studiens syfte, varför de valts som deltagare i 

studien och vad enkäten gick ut på. Deltagarna fick även information om att deltagandet var 

helt frivilligt och att de när som helst fick välja att avbryta. Eleverna fick förklarat för sig att 

det fanns olika typer av frågor som skulle besvaras på olika sätt. En del begrepp förklarades 

för att underlätta för deltagarna. Förutom eleverna svarade även den ansvariga läraren på en 

enkät. När deltagarna var klara samlades samtliga enkäter in och tillsammans med lärarens 

enkät lades allt i en numrerad plastficka. Detta gjordes för att det vid sammanställningen av 

enkäterna skulle kunna kopplas rätt lärare till rätt grupp. I två fall hade samtliga i klassen 

utom en elev lämnat in sitt samtyckesformulär. Det bestämdes då, tillsammans med ansvarig 

lärare, att låta eleven svara på enkäten. Enkäten sammanställdes aldrig tillsammans med de 

andra utan togs bort strax efteråt.  

Undersökningen utgick från att ha hög standardisering genom att genomgångarna innan 

samtliga genomföranden såg likadana ut. Frågor som dök upp innan och under genomförandet 

besvarades på liknande sätt av alla och frågorna såg likadana ut. Med standardisering menas 

att frågor och situation är likadan för samtliga deltagare (Trost & Hultåker 2016).  

Utformning av enkäter 
Då studien syftade till att leta samband mellan lärares läsintresse och läsundervisningen togs 

beslutet att göra två olika enkäter. En enkät skulle rikta sig till lärare och en annan skulle rikta 

sig mot eleverna i dennes klass. Elevernas enkät bestod av 19 olika frågor där fokus låg på 

olika aspekter av läsning. Det lades stor vikt vid att varje enskild fråga endast syftade till att 

fråga en specifik sak. Detta för att inte respondenter skulle tolka frågor olika, vilket kan leda 

till ett missvisande resultat (Ejlertsson 2014, s.61). Frågornas utformning såg olika ut 

beroende på vad som skulle undersökas. I många fall var det ensvarsfrågor där det frågades 

om inställning till läsning eller hur ofta förekommande vissa moment var. I vissa fall var det 

flersvarsalternativ där frågan syftade till vilka typer av inslag som förekom i undervisningen. 

Enkäten till lärarna bestod även de av vissa ensvarsalternativ men desto fler så kallade ”öppna 

frågor” där läraren själv fick skriva svaret. Avsikten med de öppna frågorna var att lärarna, 

utifrån sig själva och sin undervisning, skulle svara utan hjälp från svarsalternativ. En sådan 

fråga var ”Vilka moment använder du i din läsundervisning?”. Vi ansåg att genom att göra 

frågan öppen skulle svaren utgå från lärarna och inte svarsalternativ på enkäten. 

Fokus låg på att enkäten skulle uppfattas som enkel och tydlig så att samtliga respondenter 

skulle förstå dess innehåll och syfte  
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Bearbetning av enkäter 

I ett tidigt skede i studien diskuterades vilket bearbetningsprogram som bäst skulle främja 

arbetet. Förhoppningen från början var ett deltagarantal på över 100 personer vilket gjorde 

bearbetningsprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) valdes. SPSS är 

ett statistikprogram som används för att analysera data. 

Innan enkäterna genomfördes i klasserna skapades mallar för elevenkäter samt lärarenkäter.  

När samtliga enkäter var genomförda sammanställdes de gruppvis. De sammanställdes även i 

gemensamt dokument så att det enklare skulle gå att se frekvenser hos eleverna.   

Resultatet presenteras med hjälp av diagram och tabeller. SPSS användes för att få fram 

tabeller och korrelationer medan diagrammen skapades separat i Microsoft Excel. Slutsatsen 

drogs att det skulle bli lättare och tydligare att använda ett annat program till framställningen 

av diagrammen. Korrelationsanalyser användes för att få fram eventuella samband mellan två 

variabler. Undersökningen har använt sig av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, 

vilket är den vanligaste formen för att beräkna korrelationer. Resultatet som framkommer vid 

en korrelationsanalys visar på om sambandet mellan de båda variablerna är starkt eller inte. 

För att ett samband ska anses som starkt behöver koefficienten ligga på mellan ,50 och 1 

(Pallant, 2016). 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till tillförlitligheten i en undersökning. Hög reliabilitet innebär att resultatet 

blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt med samma metod och på liknande sätt 

(Thurén 2007, s.26). 

Samtliga respondenter har haft liknande förutsättningar.  Varje grupp fick samma information 

innan genomförandet ägde rum och respondenterna hade ingen tidsgräns. Alla elever fick en 

likadan elevenkät och samtliga lärare fick en likadan lärarenkät. Alla enkäter efterbehandlades 

på samma sätt. Dessa tillfällighetsfaktorer behandlades på likadant sätt för att säkerställa att 

de inte skulle påverka resultatet.  Genom en tydlig beskrivning av metod samt genomförande 

går det med fördel att genomföra en ny undersökning och förvänta sig ett liknande resultat 

Validiteten i en undersökning handlar om den trovärdighet studien har, om studien har 

undersökt det som var tänkt att undersöka (Thurén 2007, s.26). 

Varje enskild fråga i enkäterna har noggrant diskuterats i förhållande till det syfte och hypotes 

som fanns. Utifrån denna diskusison skapades en två enkäter, en till lärare och en till elever. 

Samtliga respondentsvar har sammanställts i två olika dokument, en för lärarna och en för 

eleverna. Svaren har sedan använts för att besvara vår hypotes.  

Etiska aspekter 

Undersökningen har utgått från de forskningsetiska principer och de krav som finns på 

forskning (Hermerén 2011; Vetenskapsrådet 2002). 

Dessa principer har tagits hänsyn till under hela arbetet. Samtliga deltagare har fått veta syftet 

med studien och dennes roll i undersökningen. Det har tydligt framgått att allt deltagande har 

varit frivilligt. Då majoriteten av respondenterna varit under 15 år har samtyckeskrav lämnats 

ut till respektive vårdnadshavare. Deltagandet har varit helt anonymt och enkäterna har 

behandlats på ett sådant sätt att möjlighet till någon form av igenkännande inte varit möjlig. 

Samtliga deltagare har fått information om att den insamlade empirin inte kommer användas 

till något annat ändamål än vad den används till under denna studie.  
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RESULTAT 
Under denna rubrik kommer resultatet av undersökningen redovisas. Resultatet redovisas med 

hjälp av tabeller, olika typer av diagram samt i textform. I de fall där frågor inte blev 

besvarade, har dessa kategoriserats som bortfall i diagrammen. 

Resultatet är uppdelat på de delhypoteser undersökningen utgår ifrån. 

När lärares läsvanor jämförs med andra variabler i resultatet görs detta med hjälp av den icke-

arbetsrelaterade läsningen hos lärare. Denna har framkommit då lärare fick ange hur mycket 

de läste under en vecka och hur mycket av denna tid som var arbetsrelaterad läsning. Den 

resterande tiden kategoriseras i resultatet som icke-arbetsrelaterad läsning. En utgångspunkt i 

jämförelser är att icke-arbetsrelaterad läsning anger ett läsintresse i högre grad än 

arbetsrelaterad läsning. 

Kvantitet 

Avsnittet visar inledande elevers svar angående läsning i klassrummet. De handlade om hur 

ofta och hur länge de har tystläsning och hur ofta läraren läser högt. Slutligen presenteras 

mängden läsning hos lärarna. En samlad bild av figurerna i avsnittet visar inget tydligt 

samband mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos lärare och kvantiteten i deras 

läsundervisning. 

 

Figur 1. Fråga: ”Hur ofta har du tystläsning i skolan?” ställdes till elever i 12 skolklasser. Deras 

svarsalternativ var ”flera gånger varje dag”, ”varje dag”, några gånger i veckan” samt ”en gång i veckan”. 

N=167     

Diagrammet visar att majoriteten av grupperna 1-9 har tystläsning varje dag. I grupp 2, 6, 7 

och 9 svarar samtliga att de har tystläsning minst en gång varje dag. Eleverna i grupp 10-12 

svarar att de läser tyst några eller någon gång i veckan. I Grupp 8 fanns det en elev som inte 

hade svarat på frågan, dennes svar fördes in som bortfall i diagrammet.    
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Figur 2. Fråga: Ungefär hur länge läser du varje gång ni har tystläsning i skolan? Svarsalternativen var ” 0-10 

min”, ”11-20 min”, ”21-30 min” samt ”längre än 30 min”. N=167 

Genom diagrammet i figur 2 framgår det hur respondenterna svarade. Resultatet redovisas i 

antal elever per grupp. I grupp 1 och 5 var det tre elever som valde att inte svara på frågan. 

Dessa svar lades in som bortfall i diagrammet.  

I samtliga grupper, utom en, som besvarade enkätfrågan svarade majoriteten att de läser 

mellan 11-20 minuter vid varje tystläsningstillfälle. Grupp 1 är den grupp som står ut, där 11 

av 15 elever svarade att de läser 0-10 minuter vid varje tillfälle.  

Jämförs svaren i figur 1 och 2 ser vi att många grupper läser varje dag och mellan 11-20 

minuter. Grupp 10-12 läser mer sällan än de andra tillfrågade respondenterna men vid läsning 

läser de lika länge som majoriteten, 11-20 minuter. Grupp 1 har enligt respondenterna kortare 

tystläsningstillfällen (0-10 minuter) men läser tyst varje dag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Fråga: ”Hur ofta läser läraren högt för er?” De fick alternativen ”Varje dag”, ”Några gånger i 

veckan”, ”En gång i veckan”, ”Någon gång i månaden” samt ”Aldrig”. N=167 

Diagrammet visar att i många av grupperna läser lärarna högt för sina elever varje dag eller 

några gånger i veckan. I grupp 4, 6 och 11 svarar närmare 80 % eller mer att läraren läser högt 

för dem varje dag. I grupp 3, 5 och 9 är det ”några gånger i veckan” som närmare 80 % eller 

fler har valt.  

Enligt respondenterna i grupp 1 är det närmare hälften som anger att läraren läser högt några 

gånger i veckan. I denna grupp är även alternativen ”en gång i veckan” och ”någon gång i 

månaden” representerade.  



 

13 

 

20 

14 

2 

7 
3 

7 

20 

7 

2 

9 

2 

10 10 
7 

1,5 2 2 
5 

15 

5 
1 

5 
1 

5 

Lärare
1

Lärare
2

Lärare
3

Lärare
4

Lärare
5

Lärare
6

Lärare
7

Lärare
8

Lärare
9

Lärare
10

Lärare
11

Lärare
12

Lärares läsmängd fördelat per lärare 

Läsning antal timmar/vecka Arbetsrelaterad läsning antal timmar/vecka

0

5

10

15

20

25
Lärares läsmängd och läsundervisning 

Läsning antal timmar/vecka

Arbetsrelaterad läsning antal
timmar/vecka

Läsundervisning antal
timmar/vecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fråga ”Hur många timmar läser du ungefär under en vecka?” samt ”Hur många av dessa timmar är 

arbetsrelaterad läsning?” Figuren visar hur mycket varje lärare läser varje vecka (vänster stapel) samt hur 

mycket av den tiden de anser är arbetsrelaterad läsning (höger stapel). N=12 

Figuren visar en spridning vad gäller mängden läsning hos lärarna. Lärare 1 är en av de två 

lärarna som enligt de själva läser mest (20 timmar i veckan). Hon ägnar sig åt tio timmar 

arbetsrelaterad läsning. Den övriga lästiden (tio timmar) gör att lärare 1 är den som ägnar sig 

åt mest icke-arbetsrelaterad läsning. 

Diagrammet visar hur den arbetsrelaterade läsningen skiljer sig väldigt mycket mellan lärarna. 

Lärare 7 har 15 timmar arbetsrelaterad läsning per vecka i jämförelse med lärare 9 och 11 som 

enligt dem själva har en timme arbetsrelaterad läsning per vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Figur 5 är en förlängning av figur 4. Tillsammans med de föregående två frågorna i figur 4 finns svaret 

på frågan ”Hur mycket tid av den planerade svenskundervisningen varje vecka används till läsundervisning?” 

N=12  

Figur 5 visar lärarnas läsning under en vecka, såväl arbetsrelaterad som icke-arbetsrelaterad 

läsning. I diagrammet finns även den mängd läsundervisning som varje lärare har i sin klass 

varje vecka.   

Tiden som spenderas på läsundervisning skiljer sig från lärare till lärare. Lärare 1 uppger att 5 

timmar spenderas på läsundervisning varje vecka medan lärare 5 lägger lite mer än 1 timme 

per vecka.   
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Korrelationsanalys över lärares icke-arbetsrelaterade läsning och 

mängden läsundervisning 

 Läsundervisning Läsning 

Läsundervisning Pearson Correlation 1 ,621
*
 

Sig. (2-tailed)  ,031 

N 12 12 

Läsning Pearson Correlation ,621
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,031  

N 12 12 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Figur 6 visar korrelationen mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos lärare och mängd läsundervisning. 

Frågorna som jämförs är ”Hur många minuter av svenskundervisning används till läsundervisning?” och ”Hur 

många timmar läser du ungefär under en vecka?” 

 

Korrelationskoefficienten i figur 6 är 0,621 där 1 är en absolut korrelation. Detta innebär att 

det är en positiv korrelation som tyder på ett samband mellan lärarnas läsning och bedriven 

läsundervisning. Analysen visar även en signifikansnivå på 0,031, vilket tyder på att 

korrelationen är pålitligt och trovärdig.   
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Motivation 

Under detta avsnitt behandlas de enkätfrågor som syftar till elevers olika motivation till 

läsning. Förutom olika faktorer som föräldrars påverkan och elevens eget grundintresse för 

läsning, presenteras också åsikter utifrån kön samt lärarens eget läsintresse. En samlad bild av 

figurerna visar att de elever som väljer böcker själva tycker bäst om läsning. Resultatet visar 

en knapp skillnad mellan pojkar och flickors läsvanor och hur den mest betydande faktorn för 

elevers läsning är deras eget intresse. 

 

Elevers läsning på fritiden Lärares icke-arbetsrelaterade läsning 

Grupp 9 100,00 % 

 

Lärare 1 10 

Grupp 2 91,70 % 

 

Lärare 2  7 

Grupp 7 90,90 % 

 

Lärare 4 5 

Grupp10 88,90 % 

 

Lärare 7 5 

Grupp 12 87,50 % 

 

Lärare 12 5 

Grupp 1 86,70 % 

 

Lärare 10 4 

Grupp 4 82,40 %     Lärare 6 2 

Grupp 6 81,30 % 

 

Lärare 8 2 

Grupp 8 75,00 % 

 

Lärare 5 1 

Grupp 5 72,70 % 

 

Lärare 9 1 

Grupp 3 66,70 % 

 

Lärare 11 1 

Grupp 11 66,70 % 

 

Lärare 3 0,5 
Figur 7a            Figur 7b 
 
Figur 7a visar, i procent, hur många av samtliga elever i respektive grupp som anger att de läser på fritiden. 

Eleverna i figur 7a fick svara på frågan ”Läser du bok på fritiden?”  Grupperna ordnas efter angiven mängd 

läsning.  N=167 

 
Figur 7b visar hur många timmar respektive lärare ägnar åt icke-arbetsrelaterad läsning per vecka. Lärarna 

fick svara på frågan ”Hur många timmar läser du ungefär under en vecka?” Lärarna sorteras från mest 

lästimmar till minst. N=12 
 

Korrelation mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos 

lärare och elevers läsning på fritiden 

 Grupp Lärare 

Grupp Pearson Correlation 1 ,538 

Sig. (2-tailed)  ,071 

N 12 12 

Lärare Pearson Correlation ,538 1 

Sig. (2-tailed) ,071  

N 12 12 

Figur 7c visar en korrelationsanalys mellan figur 7a och 7b. 

 

Figur 7a och 7b i relation till varandra visar vilka grupper samt respektive lärare som i störst 

mån läser på fritiden. Det framgår hur tio av tolv grupper och tillhörande lärare placerar sig i 

samma (nedre eller övre) halva i båda figurerna. En korrelationsanalys som visas i figur 7c 

ger en koefficient på ,538 där 1 är en absolut korrelation. Detta visar på ett starkt samband 
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mellan figur 7a och 7b. Analysens signifikans visar ,071 vilket innebär en stor slumpmässig 

påverkan. Korrelationen är därför inte pålitlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Fråga: ”Vem väljer vilken tystläsningsbok du ska läsa?” Detta har jämförts med frågan ”Vad tycker du 

om att läsa?” N=167 

Figur 8 visar fördelning av vem som väljer läsböcker enligt elever jämfört med vad samma 

elever tycker om läsning. Figuren visar att en majoritet av de tillfrågade eleverna (58,7 % av 

samtliga elever) anger att de tycker att läsning är jättekul. Av dessa elever anger de flesta 

(88,8 %) att de lånar sina böcker själva.  

Av de elever som anger att de alltid lånar böcker själva, anger 61,7 % att de tycker att läsning 

är jättekul. Av de elever som anger att det ibland är läraren som väljer bok åt dem, svarar 

minoriteten (40 %) att de tycker läsning är jättekul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Fråga: ”Hur ofta läser läraren högt för dig?”. Detta har jämförts med ”Vad tycker du om att läsa?” 

N=167 

Figur 9 visar en sammanställning av elevers åsikt om läsning och hur ofta deras lärare läser 

högt i klassrummet. I tabellen framgår hur den största delen av eleverna (49,1 % av samtliga 
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elever) anger att deras lärare läser högt några gånger i veckan. Det andra vanligaste 

svarsalternativet är att lärare läser högt varje dag. Detta har 43,1 % av samtliga elever angett.  

Av de elever som anger att deras lärare läser högt varje dag, anger 54,2 % att de tycker att 

läsning är jättekul. Av de elever som anger att deras lärare läser högt några gånger i veckan, 

anger 63,4 % att de tycker att läsning är jättekul. 

 

Figur 10. Fråga: ”Hur ofta läser du på fritiden?” Sammanställningen är gjord utifrån grupp. N=167  

Figur 10 visar hur ofta elever läser på sin fritid fördelat per grupp. Tabellen visar hur de flesta 

elever i varje grupp anger att de läser några gånger per vecka. En betydande del av eleverna i 

grupperna anger att de antingen läser varje dag eller några gånger i veckan. Denna fråga 

besvarades av de respondenter som angav att de läste på fritiden. Om respondenten inte läste 

på fritiden sammanställdes svaret på denna fråga som ”obesvarad”.  

 

Figur 11. Fråga: ”Vad tycker du om att läsa?” Sammanställningen är gjord utifrån grupp. N=167 

Figur 11 visar en sammanställning av elevers åsikt om läsning fördelat på vilken grupp de 

tillhör. I tabellen framgår hur grupp två, procentuellt är mest positivt inriktade till läsning då 

83,3 % av dem anger att de tycker att läsning är jättekul. I grupp tre är det flest antal elever 

(15) som anger att de tycker att läsning är jättekul. Grupp elva anger minst procentuellt 

(11,1%) att de tycker att läsning är jättekul.  
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Elevers åsikter om läsning fördelat på kön 

 

Åsikt om läsning 

Total Jättekul Ganska kul Ganska tråkigt Bortfall 

Kön Flickor Antal 55 29 4 1 89 

% inom Kön 61,8% 32,6% 4,5% 1,1% 100 % 

% inom Åsikt 56,1% 48,3% 57,1% 50,0% 53,3% 

Pojkar Antal 43 31 3 1 78 

% inom Kön 55,1% 39,7% 3,8% 1,3% 100 % 

% inom Åsikt 43,9% 51,7% 42,9% 50,0% 46,7% 

Total Antal 98 60 7 2 167 

% inom Kön 58,7% 35,9% 4,2% 1,2% 100 % 

% inom Åsikt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Figur 12. Fråga: ”Vad tycker du om att läsa?” har fördelats upp utifrån kön. N=167 

Figur 12 visar elevers åsikt om läsning fördelat på kön. Tabellen visar hur en majoritet (58,7 

%) av de tillfrågade eleverna anger att läsning är jättekul. Av dessa elever är den största delen 

(56,1 %) flickor. Tabellen visar att 61,8 % av tillfrågade flickor anger att läsning är jättekul 

och att 55,1 % av tillfrågade pojkar anger det samma. 94,6 % av de tillfrågade eleverna anser 

att läsning är jättekul eller ganska kul. Inom denna grupp är skillnaden mellan kön knapp. En 

större andel flickor (4,5 %) än pojkar (3,8 %) anger att läsning är ganska tråkigt.     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Fråga: ”Läser du bok på fritiden?” Detta sammanställdes utifrån kön. N= 167. 

Figur 13 visar hur elever läser böcker på fritiden fördelat på kön. En majoritet av eleverna 

(80,2 % av samtliga elever) anger att de läser på fritiden. Av dessa är majoriteten (55,2 %) 

flickor. Tabellen visar att 83,1 % av de tillfrågade flickorna anger att de läser böcker på 

fritiden. Av de tillfrågade pojkarna anger 76,9 % det samma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Fråga: ”Läser du någon tidning på fritiden?” Detta sammanställdes utifrån kön. N=167 

Figur 14 visar hur elever läser tidningar på fritiden fördelat på kön. Av de tillfrågade eleverna 

anger en minoritet (40,1 %) att de läser tidningar på fritiden. Av dessa är majoriteten (64,2 %) 

flickor. 48,3 % av de tillfrågade flickorna anger att de läser tidningar på fritiden och av de 

tillfrågade pojkarna anger 30,8 % det samma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Fråga: ”Om du svarat JA på frågan om du läser på fritiden, varför läser du på fritiden?” Frågan 

hade flera svarsalternativ. Figur 15 visar jämförelsen mellan svarsalternativen ”Jag tycker det är intressant att 

läsa” och ”Mamma och pappa säger att det är bra för mig” med vad respondenterna anser om läsning.  

Figur 15 visar elevers åsikter om läsning utifrån vilken anledning de anger till läsning på 

fritiden. Diagrammet visar att en större del av elever som läser utifrån intresse anger att 

läsning är jättekul, jämfört med elever som läser då föräldrar vill det. De elever som anger 

föräldrars åsikter som anledning till läsning tycker i högre grad att läsning är ganska kul, 

jämfört med de intressemotiverade eleverna. 
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Jämförelse mellan intresse och föräldrars 
påverkan på elevers åsikter om läsning 

Jättekul

Ganska kul

Ganska tråkigt

Tråkigt
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Figur 16. Fråga: ”Läser dina föräldrar för dig?”. Sammanställningen är utifrån grupp. N= 167 

Figur 16 visar hur föräldrar läser för elever fördelat per grupp. 61,7 % av de tillfrågade 

eleverna anger att deras föräldrar läser för dem. Grupp 8 och 9 anger i högst grad att deras 

föräldrar läser för dem. Grupp 7 är den grupp som anger att föräldrar läser för elever minst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Fråga: ”Läser dina föräldrar för dig?” Detta jämfördes med frågan ”Vad tycker du om att läsa?” 

N=167 

Figur 17 visar en sammanställning av elevers åsikter om läsning och hur föräldrar läser 

hemma för elever. 61,7 % av de tillfrågade eleverna anger att föräldrar läser hemma. Av dessa 

tycker 54,4 % att läsning är jättekul. Av de elever som anger att deras föräldrar inte läser 

hemma, anger 66,7 % av eleverna att de tycker att läsning är jättekul.  
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Korrelationsanalys mellan elevers läsmängd i jämförelse med 

antal elever per klass 

 Läsmängd Elevmängd 

Läsmängd Pearson Correlation 1 -,627
*
 

Sig. (2-tailed)  ,029 

N 12 12 

Elevmängd Pearson Correlation -,627
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,029  

N 12 12 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Figur 18 visar korrelationen mellan gruppernas placeringar i figur 7a (svaren på frågan ”Läser du bok på 

fritiden?” ) och gruppernas placering i storleksordning utifrån  antalet deltagande elever per grupp (framgår i 

figurerna 10, 11 och 16).  

 

Analysen ger en koefficient på -0,627 där -1 är absolut negativ korrelation. Detta innebär att 

undersökningen pekar på att ett större antal respondenter i grupperna påverkar gruppers 

angivna läsmängd negativt. De grupper med störst antal elever anger alltså minst mängd 

läsning. 
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Hur ofta används läsfixarna i undervisningen 
enligt elever och lärare? 

Varje gång/Ofta Sällan/aldrig

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Variationer i texttyper fördelat per grupp  

Rim & ramsor

Tidning/artiklar

Instruktionstexter

Skönlitterära

Sagor

Fakta

Variation 

Denna del i resultatet behandlar de frågor som handlar om huruvida undervisningen är 

varierande, sett från både elevers och lärares perspektiv. En samlad bild av figurerna visar att 

lärare arbetar med olika moment inom läsundervisning. En korrelationsanalys av icke-

arbetsrelaterad läsning hos lärare och antal moment i läsundervisningen visar att det inte finns 

något samband mellan variablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Fråga: ”Vilka typer av texter har du någon gång arbetat med i skolan/klassrummet?” Detta har 

sammanställts utifrån grupp.  N= 167 

Diagrammet i figur 19 visar den variation av texttyper som eleverna upplever är 

förekommande i deras undervisning. De texttyper som är mest förekommande är sagor och 

faktatexter. De texttyper som förekommer mer sällan är instruktionstexter och framförallt 

arbete med artiklar. Grupp 2, 4, 5, 6 och 8 använder sig av alla texttyper i undervisningen och 

grupp 1 är den grupp som använder sig av minst, fyra stycken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Fråga: ”Hur ofta använder ni Läsfixarna i klassrummet?” Detta svar jämfördes med lärarnas svar på 

frågan ”Hur ofta använder du dig av Läsfixarna i klassrummet?” Lärare, N=12. Elever, N=167. 

8 av 12 tillfrågade lärare anger att de ofta använder Läsfixarna i deras undervisning. I dessa 

lärares respektive grupper svarar majoriteten i fyra av grupperna (1, 7, 10, 11) att de ofta 

arbetar med Läsfixarna. I grupp 12 svarar knappt hälften att Läsfixarna förekommer ofta och i 

de tre sista grupperna (4, 5, 8) svarar mindre än 20 % att Läsfixarna är ett återkommande 

inslag i undervisningen.  Lärarna för de återstående fyra grupperna anger att de sällan eller 

aldrig använder Läsfixarna.    
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Använda moment i läsundervisning fördelart per lärare 
 
 Lärare 

1 

Lärare 

2 

Lärare 

3 

Lärare 

4 

Lärare 

5 

Lärare 

6 

Lärare 

7 

Lärare 

8 

Lärare 

9 

Lärare 

10 

Lärare 

11 

Lärare 

12 

Tystläsning X X X X X X X X X X X X 

Högläsning  X X X  X X X X X  X 

Parläsning X X X X X X X X X X X X 

Läsfixarna X X  X  X X X  X X X 

Diskussion kring 

text 

  X         X 

Läsläxa        X  X  X 

EPA X  X    X      

Läsa upp egna 

berättelser 

         X  X 

Intertextualitet   X X         

Läsförståelse X  X X X X X X  X X X 

Boksamtal      X X   X   

Text med frågor       X  X    

Textgenrer     X X       

Inferenser   X X         

Sammanlagt 5 4 8 7 4 7 8 6 4 8 4 8 

Figur 21. Fråga:” Vilka olika moment använder du i din läsundervisning?” N=12 

Diagrammet i figur 21 visar sammanställningen över vilken variation de olika lärarna har i sin 

läsundervisning. Diagrammet visar att samtliga lärare använder sig av mellan fyra till åtta 

olika delar i sin undervisning. Samtliga lärare använder sig av tystläsning och parläsning men 

även högläsning, läsförståelse och användning av Läsfixarna är vanligt förekommande. De 

minst förekommande momenten enligt de tillfrågade lärarna är diskussion kring text, läsa upp 

egna berättelser, intertextualitet, text med frågor, textgenrer och inferenser. 
 

Korrelationsanalys mellan lärares icke-arbetsrelaterade läsning och 

antal moment som används i läsundervisningen 

 Lästid 

Läsunderivsnings

moment 

Lästid Pearson Correlation 1 ,046 

Sig. (2-tailed)  ,887 

N 12 12 

Läsundervisnings

moment 

Pearson Correlation ,046 1 

Sig. (2-tailed) ,887  

N 12 12 

 
Figur 22 visar korrelationen mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos lärare och antal moment i 

läsundervisningen. Frågorna som jämförs är ”Hur mycket läser du ungefär under en vecka?” och ”Vilka olika 

moment använder du i din läsundervisning?” 
 

Korrelationsanalysen ger koefficienten 0,046. Detta innebär att det inte finns något givet 

samband mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos lärare och mängden moment de använder i 

sin läsundervisning. 
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DISKUSSION 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar. I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat. 

I slutet av resultatdiskussionen finns en kort sammanfattning. I den andra delen av 

diskussionskapitlet diskuteras undersökningens metod. Här lyfts tankar om vad som kunde 

ändrats eller gjorts bättre för att förbättrat studien.     

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen beskrivs de resultat som är aktuella för vår studie samt vad resultaten 

innebär för vår undersökning. Kapitlet innehåller såväl kopplingar till bakgrunden samt egna 

tankar kring resultaten. Resultatdiskussionen är indelad utifrån våra tre hypoteser som handlar 

om läsundervisningens kvantitet, variation och elevers motivation. Genom att dela in 

diskussionen på detta sätt är förhoppningen att det ska bli lättare att förstå.  

Kvantitet 

Hypotes: Ett större läsintresse hos läraren ökar läsundervisningens kvantitet. 

 

Med utgångspunkt i SDT kommer läsintresserade lärare ha bättre förutsättningar för, och 

därför bedriva, mer läsundervisning. Internt motiverade handlingar värderas högre av 

individen och troligt är att läsintresserade lärare också är intresserade av läsundervisning. 

Lärare som är intresserade av läsning bedriver enligt tidigare presenterad forskning mer 

läsundervisning. Detta stöder också studiens teoretiska utgångspunkt.  

Efter genomförd undersökning kan inget samband ses mellan större läsintresse hos läraren 

och läsundervisningens kvantitet.  

Vid en närmare titt på resultaten i studien går det inte att finna några tydliga kopplingar eller 

samband mellan specifika lärare och deras undervisningsmängd. De tillfrågade lärarnas svar, 

på frågan om deras personliga läsmängd, skiljde sig markant mellan dem. Alla lärare uppgav 

även att de har olika mycket läsundervisning i sitt klassrum. 

En orsak till studiens resultat kan vara det faktum att varje skola planerar enskilt hur 

ämnestimmar fördelas per årskurs (Skollag 2010:800). Det är möjligt att lärarna planerar 

lektioner tillsammans och att undervisningen i sådana fall utgår från samma timplanering. 

Detta skulle också förklara skillnader i lästid hos vissa grupper om grupperna istället skulle 

jämföras baserat på vilken skola de tillhör. 

Det som motsäger tidigare nämnt argument i jämförelse med vår hypotes är att även om 

skolan bestämmer fördelningen av svensktimmar i varje klass är det fortfarande upp till varje 

lärare att bestämma innehållet i dessa timmar. Läsundervisningen är inget enskilt ämne utan 

tillhör ämnet svenska. Detta skulle kunna innebära att mängden läsundervisning skiljer sig 

mellan grupperna, även om de tillhör samma skola. Ett argument som stärker detta går att 

finna vid en översikt på högläsningen i grupperna. Att mängden högläsning varierar i 

grupperna kan förklaras av tidigare nämnt planeringsansvar hos de enskilda skolorna. Detta 

borde dock innebära en mer lik mängd högläsning bland de grupper som tillhör samma skolor 

eftersom det är vanligt förekommande att kollegor planerar undervisning tillsammans. Ett 

sådant samband finner undersökningen inga belägg för. 

Att resultatet i undersökningen visar hur högläsningen är mer förekommande i vissa grupper, 

oavsett vilket skola de tillhör, kan bero på att läraren använder högläsning även utanför den 

planerade undervisningen. Ett sådant tillfälle är vid fruktstunder. 

En annan orsak till studiens resultat skulle kunna vara lärarna tolkar ”läsundervisning” på 

olika sätt. Det är möjligt att lärare värderar andra moment i undervisningen som mer eller 
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mindre värdefulla ur en läsundervisningssynpunkt. Denna tolkning skulle kunna innebära en 

spridning bland angiven mängd läsundervisning. Detta skulle kunna förklara hur grupper som 

tillhör samma skola uppger att de har olika mycket läsundervisning.  

Resultatet i korrelationsanalysen mellan icke-arbetsrelaterad läsning hos lärare och mängd 

läsundervisning kan stödja hypotesen. Trots att korrelationsanalysen finner ett möjligt 

samband mellan dessa variabler finner undersökningen ett annat resultat.  

Inga samband hittades mellan lärarens läsintresse och mängden läsning i klassrummet. 

Undersökningen fann heller inga samband mellan lärarens läsintresse och mängden 

högläsning.  

Läsintresserade lärare vill i högre grad påverka elever till en positiv relation till läsning och 

dela med sig av läsrelaterade erfarenheter (McKool & Gespass 2009). Någon skillnad i 

elevernas syn på läsning i jämförelse med huruvida läraren hade ett stort läsintresse eller inte, 

fann undersökningen inga belägg för.       

Motivation 

Ett större läsintresse hos lärare ökar elevers motivation till läsning. 

 

Med utgångspunkt i SDT kommer elever med läsintresserade lärare läsa mer än andra elever. 

Utifrån teorin påverkar individens motivation hur handlingar uppfattas och värderas. 

Intressemotiverade handlingar leder generellt till bättre resultat (Deci & Ryan 2008; Gagne & 

Deci 2005). 

En läsintresserad lärares motivation påverkar dennes resultat och kommer därigenom påverka 

undervisningen då lärare förmedlar positiva läserfarenheter. Detta kan leda till ett större 

läsintresse hos elever vilket i sin tur kan leda till bättre resultat. Ett bättre resultat inom 

läsning leder till bättre läsförmåga och därigenom mer läsning för elever på fritiden. Att 

undersökningen finner en korrelation mellan lärare och elevers läsning på fritiden stämmer 

väl överens med studiens teoretiska utgångspunkt. 

Undersökningen finner inget tydligt samband mellan lärares läsintresse och elevers 

motivation till läsning.  

När de undersökta grupperna studeras närmare, framgår det hur de elevgrupper som anger att 

de läser mest, generellt också är de grupper som består av minst antal respondenter. En analys 

av lärares läsintresse och elevers motivation i undersökningen visar på en viss korrelation. 

Denna kan dock i hög grad vara slumpmässig och kan därför inte konstateras. 

Sannolikt är att fler respondenter i en grupp ger en mer rättvis bild av klassens samlade 

läsvanor och att detta hade bidragit till ett annorlunda resultat i undersökningen. Elevers 

läsvanor ser i regel olika ut. Läsning på fritiden väljs ofta bort till förmån för andra intressen 

och fritidsaktiviteter. I lågstadiet anger en majoritet av elever att de värderar läsning som 

något positivt. Läsning ses dock som en tidskrävande aktivitet och det prioriteras ofta bort 

(Austin & Casselden 2010; Schüller, Birnbaum & Kröner 2016). 

Argument som talar för hypotesen är att mer läsintresserade lärare undervisar elever på ett sätt 

som leder till en mer utvecklad läsförståelse hos eleven. Detta gör läraren genom en mer 

varierad undervisning med olika moment. Elever med mer utvecklad läsförståelseförmåga 

tenderar i regel att läsa mer hemma. Läsintresserade lärare använder oftare 

undervisningsmetoder som motiverar elever att lära för sin egen skull medan icke-

läsintresserade lärare oftare använder metoder som motiveras genom betyg och 

måluppfyllelse (Leppanen, Aunola & Nurmis 2005; McKool & Gespass 2009). 
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Ett eventuellt samband blir ytterligare svårt att styrka då de faktorer som påverkar elevers 

motivation är flera. I studien har några av dessa faktorer undersökts för att studera i vilken 

grad de påverkar elever. Det framgår i undersökningen hur de elever som får välja böcker 

själva i skolan anger att de upplever läsning som roligare. Detta kan bidra till ett större 

läsintresse hos dessa elever jämfört med de elever som inte får välja böcker. Att det angivna 

läsintresset hos eleverna skulle bero på huruvida de lånar böcker eller ej, kan dock inte styrkas 

i undersökningen. 

Ytterligare en påverkansfaktor på elevers läsmotivation i skolan kan vara i vilken mån de får 

uppleva högläsning. Då elever blir lästa för ges de möjlighet att utveckla läsförmågor och 

språkkunskaper. Elever som får lyssna till mer högläsning uppskattar också läsning mer (Pegg 

& Bartelheim 2011). Studien finner inga belägg för detta då de elever som anger att de blir 

lästa för mest anger att de tycker mindre om läsning än de elever som får lyssna till 

högläsning mindre ofta. Detta tyder snarare på att högläsning bidrar till ett mindre läsintresse 

hos elever. Då högläsning endast är en del av de faktorer som påverkar elevers läsmotivation 

kan studien inte dra några vidare slutsatser om samband mellan mängd högläsning och elevers 

läsintresse och motivation. 

Tidigare presenterad forskning pekar på att flickor läser mer än pojkar. Mer läsning på fritiden 

kan bidra till mer utvecklad läsförståelse och mer motivation för läsning (De Naeghel, Van 

Keer, Vansteenkiste, & Rosseel 2012; Schüller, Birnbaum & Kröner 2016). De tillfrågade 

elevernas åsikt om läsning bör jämföras utifrån kön eftersom denna fördelning påverkar 

undersökningen. Troligt är att flickor i högre grad anger att de tycker om att läsa och läser 

mer hemma, och att mängden tillfrågade flickor påverkar resultatet. Vid en jämförelse ses 

dock en relativt liten skillnad i åsikt om läsning mellan pojkar och flickor. De tillfrågade 

flickorna anger att de läser mer på fritiden, men då elevernas åsikt om läsning inte skiljer sig 

markant fördelat på kön, kan inga slutsatser om samband mellan kön och läsmotivation ses. 

En annan påverkansfaktor på elevers läsmotivation är deras hemmamiljö och i vilken grad de 

möter läsning i hemmet. Elever vars föräldrar läser för dem hemma presterar bättre i läsning 

och tycker i regel mer om läsning (Hume, Lonigan & McQueen 2012). Hur eleverna i 

undersökningen blir lästa för i hemmet bör därför påverka deras motivation till läsning. En 

majoritet av de tillfrågade eleverna anger att de blir lästa för hemma. De elever vars föräldrar 

inte läser för dem hemma anger dock i större grad att de tycker att läsning är roligt. 

Undersökningens resultat talar emot tidigare presenterad forskning och visar snarare att 

föräldrars läsning för elever har relativt liten påverkan på elevers läsmotivation. Eleverna i 

undersökningen anger att det egna intresset för läsning motiverar läsning i hemmet mer än 

föräldrars påverkan. 

Tydligt är att ingen av de undersökta faktorerna påverkar elevers motivation enskilt i någon 

högre grad. Resultatet stärker bilden av att elevers läsmotivation beror på flera olika faktorer 

som är svåra att bedöma självständigt. För att dra slutsatser om övriga påverkansfaktorer på 

elevers motivation krävs fortsatta undersökningar. Detta bidrar till att studien inte finner några 

samband mellan lärares läsintresse och elevers motivation till läsning. 

Variation 

Ett större läsintresse hos lärare ökar variationen i läsundervisningen. 

 

Enligt SDT kommer individen nå bättre resultat och värdera intressemotiverade handlingar 

högre. En läsintresserad lärare kommer alltså värdera läsning högt och njuta av det. Troligt är 

också att samma lärare är intresserade av att bedriva läsundervisning. Då läsundervisning sker 

utifrån ett genuint intresse hos läraren, kommer denne nå högre resultat och därigenom ge sina 
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elever goda förutsättningar för att skapa positiva relationer till läsning. Med SDT som 

utgångspunkt kommer lärares läsintresse påverka variationen i läsundervisningen. 

Undersökningen finner inga samband mellan lärares läsintresse och variation i 

läsundervisningen. 

Då tidigare forskning visat att lärare med ett större läsintresse också använder fler 

undervisningsmetoder (McKool & Gespass 2009), finns tydliga argument som stöder 

hypotesen. Detta finner undersökningen inget stöd för. När lärare ordnas efter hur mycket 

icke-arbetsrelaterad läsning de ägnar sig åt och en jämförelse görs mellan detta och hur många 

moment som ingår i deras läsundervisning, finns inget samband.  

En anledning till varierande svar hos lärarna kan vara frågans utformning. Lärarna fick själva 

lista de olika delar som ingår i deras undervisning. Det är troligt att vissa delar av 

läsundervisningen ses som självklara för läraren. Detta kan bidra till svårigheter hos de 

tillfrågade lärarna att kategorisera undervisningen i delmoment i enkäten. 

Stöd för hypotesen kan finnas i undersökningen då elever och lärare får ange i vilken mån de 

använder sig av Läsfixarna. I de fall där elevgrupper och respektive lärare sällan eller aldrig 

arbetar med Läsfixarna, har också lärarna angett ett mindre läsintresse. Detta kan tyda på att 

ett mindre läsintresse bidrar till mindre variation i undervisningen. 

Argument som talar emot detta samband är att de elevgrupper och lärare som anger att de 

arbetar aktivt med Läsfixarna då borde ha mer läsintresserade lärare. Vid en jämförelse finns 

dock inga sådana samband. 

Att resultatet skiljer sig i hur elevgrupper anger att de arbetar med Läsfixarna kan också bero 

på svårigheter i att bedöma detta. Arbetet med Läsfixarna syftar till att automatisera 

lässtrategier och att utveckla elevers läsförståelse (En läsande klass 2016; Oczkus 2003; 

Westlund 2012). Detta arbete är därför vanligt i elevers tidiga skolgång. Då respondenterna 

tillhör årskurs tre är det troligt att de har kommit i kontakt med metoden tidigare. Det är 

möjligt att lässtrategierna som utvecklas i och med arbetet blivit en naturlig del i elevers 

läsning. Därför kan det vara svårt för eleverna att värdera i vilken grad Läsfixarna används i 

undervisningen.  

Ytterligare ett argument som talar emot hypotesen är då de tillfrågade eleverna har angett 

vilka textgenrer de arbetat med. Här finns inga större skillnader och undersökningen kan inte 

se några samband mellan dessa svar och lärares läsintresse. 

Sammanfattning 

Undersökningen finner inget samband mellan lärares läsintresse och den bedrivna 

läsundervisningen. I resultatet finns flera faktorer som till synes stöder hypoteserna men dessa 

kan alltid argumenteras mot och avfärdas genom vidare jämförelser. 

Troligt är att vidare undersökningar skulle ge ett annorlunda resultat. Genom närmre studier 

skulle faktiska förhållanden i undervisningen kunna synliggöras med mindre påverkan från 

elever och lärares förmåga att bedöma den. 

Undersökningen kommer fram till att flera faktorer spelar in i påverkan på elevers motivation 

och i hur läsundervisning bedrivs. Studien finner inga belägg för att lärares läsintresse har en 

betydande påverkan på dessa faktorer. Dessa resultat skiljer sig från tidigare presenterad 

forskning och studiens hypoteser. Undersökningen finner även ett annat resultat än det som 

förväntades utifrån studiens teoretiska grund. 



 

28 

 

Metoddiskussion 

Att använda enkäter som undersökningsmetod fungerar väldigt väl när undersökningen syftar 

till att undersöka eventuella samband. Eftersom enkäter användes lyckades vi nå ut till ett 

stort antal respondenter vilket möjliggjorde för oss att dra vissa slutsatser och tydligare se 

vissa samband.  

Vid sammanställningen av enkäterna framgick det hur vissa frågor kunde ha utvecklats mer 

eller där svaren kunde haft fler alternativ. Ett sådant fall var frågan där eleverna fick ange vad 

de ansåg om mängden läsning i skolan. Vissa elever var nöjda med mängden och ville gärna 

haft ett alternativ som beskrev ”lagom”.  En annan del av enkäten som skulle gjort det lättare 

för respondenterna hade varit att bättre specificerat texttyperna. De fick besvara vilka olika 

typer av texter som någon gång förekommit i deras undervisning.  Istället för begreppet 

”skönlitterära texter” hade det varit lättare för eleverna med en enklare beskrivning av 

texttypen. 

Genom att använda enkäter nådde undersökningen ut till ett stort antal respondenter. 

Undersökningen syfte var att hitta ett samband mellan läraren och hennes elever vilket 

innebar att såväl läraren som eleverna fick svara på frågor. Det negativa med att låta hela 

klassen få möjlighet att svara på enkäterna var att antalet respondenter per klass såg väldigt 

olika ut. I en del grupper var antalet respondenter över 20 medan det i vissa grupper kunde 

vara sju eller åtta. I en jämförelse mellan olika grupper och deras lärare kan det därför ge en 

bild som till viss del inte helt stämmer.  Det är möjligt att ju fler respondenter i en grupp ger 

en mer rimligare bild av resultatet.  Skulle enkäter användas igen hade urvalet antagligen 

ändrats så att lika många elever från varje grupp svarade på frågorna.  

I varje grupp fick eleverna svara på en elevenkät och läraren fick svara på en lärarenkät. 

Läraren fick på frågan ”Vilka olika moment använder du i din läsundervisning?” själv skriva 

ner de delar som ingick i deras läsundervisning. Anledningen att inga svarsalternativ angavs 

gjorde att läraren fick utgå från sig själv. Genom att göra det till en öppen fråga trodde vi att 

resultatet skulle bli mer sanningsenlig. Hade frågan varit ställd på samma sätt med 

svarsalternativ ansågs det troligt att samtliga lärare skulle fylla i fler alternativ än vad de 

egentligen använder sig av. Läraren fick svara på enkäten på plats, samtidigt som eleverna. 

Alternativt hade lärarna kunnat svara på sin enkät på egen hand efteråt. Möjligt att fler 

läsundervisningsmetoder hade nedtecknats.  

I arbete med kvantitativa metoder som enkäter, används ofta statistikprogram. I det här fallet 

var det SPSS. Detta program användes för att sammanställa samtliga respondenters svar och 

hitta samband och korrelationer mellan lärare och elev.  Utan detta program hade exakta 

korrelationer varit väldigt svåra att finna och även om det tagit otaliga timmar att lära sig 

behärska programmet har det underlättat för undersökningen. 

Om undersökningen skulle genomföras på nytt hade valet av metod fallit på enkäter igen. 

Metoden har fördelar som passar denna typ av studie bäst så som möjlighet att snabbt nå ut till 

en stor grupp respondenter.  

Vissa av svaren från respondenterna var fascinerande och en möjlighet att ställa följdfrågor 

hade varit intressant. Dessvärre när en studie använder enkäter som undersökningsmetod är 

det betydligt svårare att ställa följdfrågor till respondenterna än med en kvantitativ metod som 

intervjuer (Trost & Hultåker 2016; Ejlertsson 2014). 
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Didaktiska konsekvenser 

Utifrån studiens resultat kan slutsatser dras om vikten av icke-arbetsrelaterad läsning hos 

lärare. Det framgår att denna läsning inte har någon tydlig påverkan på lärares bedrivna 

läsundervisning. Möjligt är att den icke-arbetsrelaterade läsningen därför bör värderas som en 

fritidssysselsättning och inget som är kopplat till yrkesrollen.  

Studiens resultat visar att den största påverkansfaktorn på elevers läsning är deras eget 

intresse. Detta bör lärare utgå från i sin läsundervisning och intresset hos elever bör ligga till 

grund för hela läsundervisningens struktur. Från det att läsundervisningen startar i skolan bör 

lärare tidigt involvera elever och låta deras idéer och tankar påverka skolarbetet. 

Genom att exempelvis låta elever välja läsböcker själva och fokusera arbetet kring elevnära 

teman, är det troligt att ett högre resultat nås och därigenom ett bättre lärande. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Elevenkät 

Fråga 1 Jag är en: 

□ Tjej  

□ Kille  

□ Annat  

 
Fråga 2 Hur ofta har ni tystläsning i skolan?      

□ Flera gånger varje dag  

□ Varje dag 

□ Några gånger i veckan  

□ En gång i veckan  

□ Vi har aldrig tystläsning i skolan  

 
Fråga 3 Vem är det som väljer vilken tystläsningsbok du ska läsa? 

□ Jag bestämmer alltid själv  

□ Ibland bestämmer jag och ibland bestämmer läraren 

□ Läraren väljer alltid åt mig 

□ Annat alternativ:__________________________________________________________ 

 
Fråga 4 Vad tycker du om att läsa? Här får du gärna berätta varför. 

□ Det är jättekul för att _______________________________________________________ 

□ Det är ganska kul för att ____________________________________________________ 

□ Det är ganska tråkigt för att __________________________________________________ 

□ Det är tråkigt för att ________________________________________________________ 

 

Fråga 5 Hur lånar du dina tystläsningsböcker? 

□ Jag lånar böcker i klassrummet 

□ Jag lånar böcker på skolans bibliotek 

□ Jag lånar böcker på annat bibliotek 

□ Annat alternativ:_____________________________________________________ 
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Fråga 6 Ungefär hur länge läser du varje gång ni har tystläsning i skolan? 

□ 0-10 minuter   

□ 11-20 minuter  

□ 21-30 minuter  

□ Längre än 30 minuter  

 
Fråga 7 Vad tycker du om mängden läsning i skolan? 

□ Vi läser för mycket 

□ Vi läser lite för mycket  

□ Vi läser lite för lite 

□ Vi läser för lite 

 
Fråga 8 När läser du i din bok? Du kan kryssa i mer än en ruta. 

□ När vi har tystläsning 

□ När jag är klar med andra uppgifter 

□ När jag själv får välja vad jag ska göra 

□ Så fort jag får tillfälle till det 

□ På morgonen i klassrummet 

□ När jag väntar i klassrummet  

□ Annat alternativ:_________________________________________________________ 

Fråga 9 Hur ofta läser läraren högt för er? 

□ Varje dag 

□ Några gånger i veckan  

□ En gång i veckan 

□ Någon gång i månaden  

□ Aldrig 

Fråga 10 Vad tycker du om att läraren läser högt? Här får du gärna berätta varför. 

□ Det är jättekul för att _______________________________________________________ 

□ Det är ganska kul för att ____________________________________________________ 

□ Det är ganska tråkigt för att __________________________________________________ 

□ Det är tråkigt för att ________________________________________________________ 
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Fråga 11 Läser du någon bok på din fritid? 

□ Ja  

□ Nej  

 
Fråga 12 Läser du någon tidning på din fritid? 

□ Ja  

□ Nej  
 
Fråga 13 Om du svarat ja på fråga 11 eller 12, varför läser du på din fritid? Du kan kryssa i mer 

än en ruta. 

□ Jag tycker det är roligt att läsa 

□ Jag lär mig nya saker när jag läser  

□ Jag mår bra av att läsa 

□ Jag tycker det är intressant att läsa 

□ Mamma och pappa säger att det är bra för mig  

□ Mina kompisar gör det 

□ Jag måste göra det 

□ Annat alternativ:_________________________________________________________ 

Fråga 14 Om du svarat ja på fråga 11 eller 12, hur ofta läser du på din fritid?   

□ Varje dag  

□ Några gånger i veckan  

□ En gång i veckan  

□ En gång i månaden  

Fråga 15 Läser dina föräldrar för dig? 

□ Ja  

□ Nej  
Fråga 16 Vilka påståenden stämmer in på dig och din familj? Du får kryssa i mer än en ruta.  
□ Någon läser för mig 

□ Någon lyssnar när jag läser 

□ Någon köper böcker till mig 

□ Någon är med mig på biblioteket. 

□ Någon pratar med mig om det jag läst.  
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Fråga 17 Vilka typer av texter har du någon gång arbetat med i skolan/klassrummet? 

□ Faktatexter 

□ Sagor 

□ Skönlitterära böcker (Påhittade berättelser) 

□ Instruktionstexter (spelregler, hur man gör någonting) 

□ Tidningsartiklar  

□ Rim och ramsor 

Det här är läsfixarna. 

 

 
Fråga 18 När man har läsundervisning i skolan använder man sig ibland av läsfixarna. Har ni 

någon gång arbetat med läsfixarna i din klass?    

□ Ja 

□ Nej 

 
Fråga 19 Hur ofta använder ni läsfixarna i klassrummet? 

□ Varje gång vi läser  

□ Ofta när vi läser 

□ Sällan när vi läser 

□ Nästan aldrig 

□ Aldrig 
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Bilaga 2 - Lärarenkät 

 
Fråga 1 Jag är en: 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Annat 

 
Fråga 2 Hur många timmar läser du ungefär under en vecka?  

Jag läser_____ timmar i veckan. 

 
Fråga 3 Hur många av dessa timmar är arbetsrelaterad läsning? 
_________________ timmar i veckan. 

 
Fråga 4 Anser du dig själv vara intresserad av att läsa? 

□ Ja 

□ Nej 

 
Fråga 5 Vilka olika moment använder du i din läsundervisning? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 6 Utifrån ditt tidigare svar, kan du vänligen rangordna momenten efter hur vanligt 

förekommande de är i din undervisning? Börja med det vanligast förekommande.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 7 Sedan några år tillbaka används läsfixarna som en hjälp i undervisningen när det kommer 

till arbetet med läsförståelse. Har du kommit i kontakt med läsfixarna i ditt arbete? 

□ Ja 

□ Nej 
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Fråga 8 Om ja på fråga 7, hur ofta använder du dig av läsfixarna i läsundervisningen? 

□ Varje gång vi läser texter 

□ Ofta när vi läser texter 

□ Ibland när vi läser texter 

□ Sällan när vi läser texter 

 
Fråga 9 Enligt ditt schema för årskurs 3, hur många minuter per vecka är planerad 

svenskundervisning? 

_________________________minuter 

 
Fråga 10 Baserat på tidigare fråga och dina upplevelser, hur många minuter läggs i verkligheten 

på svenskundervisning? 

_________________________minuter 
 
Fråga 11 Hur många minuter av denna tid (svaret på fråga 10) används till läsundervisning? 

_________________________minuter 
 
Fråga 12 Om möjligt, hade du önskat att det funnits mer tid till läsundervisning 

□ Ja 

□ Nej 

 
Fråga 13 Har du något du skulle vilja tillägga? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket! 
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