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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser 

elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna 

påverkas av litteratur de läser.  

  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att i årskurs 3 undersöka elevernas läsvanor både hemma och i skolan 

för att få en uppfattning om deras förhållningssätt till läsning och dess betydelse.  

 

Metod 
Kvalitativ metod har använts för att undersöka syftet. Undersökningen har genomförts med 

fokusgruppintervjuer med sammanlagt tolv elever i årskurs 3. Eleverna delades upp i tre 

grupper med fyra elever i varje grupp. Under fokusgruppintervjuerna fick eleverna 

tillsammans diskutera ämnen i relation till undersökningens syfte och frågeställningar, detta 

med hjälp av vägledande frågor. Varje fokusgruppintervju spelades in och materialet 

analyserades sedan.    

 

Resultat 
I undersökningens resultat framgår det att de flesta eleverna läser hemma på egen hand, men i 

varierande mängd och av varierande orsaker. Det framgick att det var vanligt att eleverna 

använde läsning på egen hand hemma som ett slags tidsfördriv. I skolan läser eleverna på 

egen hand varje dag. I resultatet finns ett möjligt samband mellan elevernas läsvanor, syn på 

läsning och om någon läser högt för dem hemma eller inte. Detta gav sig uttryck i att elever 

som uppgav att de tycker om att läsa läste mer på fritiden och elever som inte tycker om att 

läsa läste mindre eller inte alls på fritiden. De elever som uppgav att de tycker om att läsa har 

i större utsträckning någon som läser högt för dem hemma, medan de elever som uppger att de 

tycker mindre om att läsa inte har någon som läser högt för sig hemma. Det framgick även att 

eleverna har olika motiv till läsning, dessa är läsning som nöje och nytta samt läsning som 

måste. Undersökningen indikerade även att elever helst läser spännande böcker och att val av 

böcker till största del baseras på tidigare erfarenhet eller chansning. Det framgick även att 

eleverna till störst del själva väljer vad de läser, men att viss föräldrapåverkan förekommer. 

Angående hur eleverna påverkas av böcker de läser indikerar resultatet att eleverna till störst 

del påverkas genom att de relaterar det lästa till egna erfarenheter.   
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INLEDNING  
Läsinlärningen hos elever är en av skolans viktigaste uppgifter. Att kunna läsa är en viktig 

förmåga för framtiden och de möjligheter som framtiden erbjuder (Fridolfsson  2008, s.15). 

Bambrick-Santoyo (2013, s.167) beskriver det ögonblick då en elev börjar läsa med förståelse 

som ett magiskt ögonblick. Den här uppsatsen kommer att fokusera på elever i årskurs 3 och 

deras läsvanor och förhållningssätt till läsning. Eftersom läsningen har en så central roll är det 

intressant att ta reda på vilka tankar elever har kring läsning. McRae (2014, ss. 7-8) beskriver 

vikten av att utbildning leder till att barn finner nöjet med läsning. Han förklarar även hur 

läsning bidrar till att elever utvecklar förmågor som empati och fantasi, samt medvetenhet om 

språk och textförståelse. McRae beskriver hur många vuxna idag uppger att de inte har tid för 

att läsa, varken för sig själva eller sina barn. Samtidigt framgår det hur läsning av böcker och 

att alltid ha en bok att läsa är en självklarhet för många vuxna. Även Lundberg (2010, s. 129) 

beskriver läsning av litteratur som en möjlighet till att introduceras in i en värld av fantasi. 

Han beskriver läsning som berikande för livet och förklarar hur litteraturläsning ger 

möjligheter till att identifiera sig med andra och leva sig in i deras värld. Läsning kan bidra till 

att läsaren får tankar och funderingar kring världen de lever i och funderingar kring livsfrågor. 

McRae (2014, ss. 10-11) beskriver att lärare bör uppmuntra elever att själva välja texter som 

de är intresserade av att läsa. Eleverna ska få utvecklas i sin egen takt och genom att läsa vad 

de tycker om att läsa hitta nöjet med läsning.   

 

Jag har valt att intressera mig för elevers läsvanor och förhållningssätt eftersom jag under 

utbildningen har sett att olika elever ser på läsning på olika sätt. Detta gjorde mig nyfiken på 

vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till detta. Under utbildningen har jag även stött 

på elever som verkar sakna intresse för läsning såväl som elever som läser så fort de får 

chansen. Att ta reda på vilka skillnader som finns mellan dessa elevers förhållningssätt till 

läsning har varit en drivkraft för detta arbete. Meningen är att detta arbetet ska bidra till 

forskning inom barns läsning, genom att belysa hur olika elever tänker kring läsning och vad 

som kan påverka hur deras läsvanor ser ut för att på bästa sätt kunna hjälpa elever att bli 

motiverade till läsning.   

SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att i årskurs 3 undersöka elevernas läsvanor både hemma och i skolan 

för att få en uppfattning om deras förhållningssätt till läsning och dess betydelse.   

Frågeställningar 

1. Hur ser elevernas läsvanor ut? 

2. Vilka motiv har eleverna till läsning? 

3. Hur väljer eleverna litteratur vid läsning? 

4. Hur upplever eleverna att de påverkas av böcker de läser? 

Avgränsningar 

Undersökningen genomförs med elever som går i årskurs 3 då de kommit en bit i sin 

läsutveckling och ofta själva aktivt börjat välja böcker. Undersökningen fokuserar på elevers 

läsande av skönlitterära och sakprosaböcker. Elevernas läsvanor såväl i skolan som på fritiden 

är av intresse för undersökningen, då undersökningen syftar till att få en helhetsbild av 

elevernas tankar kring läsning.  
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BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras aktuell forskning relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Litteraturen som använts i bakgrunden består av vetenskapliga artiklar och relevanta böcker 

på området.  Bakgrunden är uppdelad efter olika områden som tar upp elevers läsförståelse 

och läsvanor, val av litteratur, läsvilja, motivation till läsning, högläsning och tyst läsning 

samt påverkan av litteraturen. Samtliga av dessa områden är av relevans för att belysa tidigare 

forskning som bedrivits på ämnet i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar, som 

innebär att undersöka elevernas syn på läsning, deras läsvanor, elevernas motiv till läsning, 

hur eleverna gör litteraturval samt hur de påverkas av böcker de läser.  

Elevernas läsförståelse och läsvanor 

I undersökningarna PISA och PIRLS undersöks elevernas läskunskaper vilka är relevanta för 

att få en översikt av hur elevers läskunskaper ser ut i Sverige. I studien undersöks elevernas 

läsvanor, vilket även undersöks i PIRLS. I PISA-undersökningen från 2015 mäts 15-åriga 

elevers kunskaper i läsförståelse. Elevernas förmåga att på ett medvetet sätt förstå texter, 

använda dem och engagera sig för läsning mäts. Resultatet presenteras i tre sammanslagna 

nivåer, dessa är: under nivå 2, nivå 2-4 och nivå 5 och över. Nivå två ligger som grund för vad 

eleverna bör klara och nivå fem innebär att elevernas kunskaper ligger på en hög nivå (PISA-

undersökningen 2015, s.20).  I jämförelsen med andra deltagande länder ligger svenska 

elevers resultat över genomsnittet. Genomsnittet för procentandel elever som inte uppnår nivå 

två ligger på 20%, i Sverige når 18% av eleverna inte över nivå två.  Den genomsnittliga 

procentandelen som når nivå fem eller över ligger på 8%. I Sverige når 10% av eleverna nivå 

fem eller högre. PISA resultaten från 2015 är en förbättring från resultaten 2012 och har 

återgått till ungefär samma nivå som de låg på 2009. Trots att resultatet höjts sedan 2012 och 

åter är tillbaka på 2009-års nivå är det försämrat sedan åren 2000, 2003 och 2006. Sedan år 

2000 har andelen elever som inte når upp till nivå två ökat. Mellan 2012 och 2015 har andelen 

som inte når upp till nivå två minskat från 23% till 18%. Andelen som inte når upp till nivå 

två är fortfarande förhöjd från år 2000 då andelen låg på 13% (PISA-undersökningen 2015, 

ss.20-23).  

 

Syftet med PIRLS (2011, s.3) är att internationellt undersöka läskunskaper hos elever i 

årskurs 4. I PIRLS (2011, ss. 6-7) framgår det att svenska elever ligger över det 

genomsnittliga resultatet bland de deltagande länderna. Trots att Sverige ligger över 

genomsnittet har resultaten sjunkit sedan tidigare undersökningar 2001 och 2006. De flesta 

svenska eleverna uppnår nivån som ligger över gränsen för den lägsta uppnådda nivån. Det 

försämrade resultatet syns tydligare i att allt färre elever uppnår en högre nivå och fler 

befinner sig på medelnivån. Det försämrade resultatet gäller främst sakprosatexter, där en 

nedgång har skett från tidigare PIRLS-undersökningar fram till 2011-års undersökning.  

Från PIRLS (2011, ss. 7-8) framgår det även att inställningen till läsning hos elever och 

föräldrar har betydelse. Resultaten visar att elever som uppger att de tycker om att läsa 

uppvisar bättre resultat på provet än de som uppger att de inte tycker om att läsa. Elever med 

föräldrar som tycker om att läsa tenderar att få bättre resultat på provet än de elever som har 

föräldrar som uppger att de inte tycker om att läsa. Andelen elever som uppger att de tycker 

om att läsa i Sverige ligger något under genomsnittet jämfört med de andra länderna. Sedan 

undersökningen 2001 har andelen elever som uppger att de tycker om att läsa gått ner med 

10%. I Sverige ligger andelen föräldrar som uppger att de tycker om att läsa över 

genomsnittet jämfört med de övriga deltagande länderna. Över 50% av föräldrarna till de 

svenska eleverna uppgav att de tyckte om att läsa. En annan faktor som spelar roll för 
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elevernas provresultat är deras förkunskaper. Elever som kunde läsa och skriva innan de 

började skolan uppvisar högre resultat på provet.   

 

Undersökningar genomförda i PIRLS (2011, ss.48-50) visar att cirka tre fjärdedelar av 

svenska elever läser för nöje på sin fritid minst en gång i veckan. Resultatet visar att eleverna 

till störst del läser skönlitterära texter i böcker och serietidningar.  Det är mindre vanligt att 

elever läser sakprosatexter på fritiden. Sedan undersökningarna 2001 och 2006 har det dock 

skett en uppgång i elevernas läsande av faktaböcker.  

 

I PIRLS (2011, ss.60-64) undersöks även undervisningen som bedrivs i klassrummet. 

Resultatet visar att användning av lässtrategier vid läsundervisning används mindre i Sverige 

än i de andra länderna i Norden trots att användningen ökat mellan 2006 och 2011. Exempel 

på lässtrategier innebär till exempel att hitta information i texten, hitta huvudbudskapet, skapa 

en egen textförståelse, koppla texten till sig själv, koppla texten till andra texter, förutsäga 

kommande händelser i texten, dra slutsatser utifrån texten, analysera hur texten är uppbyggd 

och vilka avsikter författaren haft med att skriva texten. Vid problem med läsinlärningen 

uppger de flesta lärarna att de tar hjälp av elevernas föräldrar för att eleverna hemma ska 

kunna träna extra på läsning. Undersökningen visar att alla svenska lärare bedriver 

undervisning varje vecka där eleverna får läsa enskilt. Det framgår även att eleverna till störst 

del får läsa egenvalda böcker vid dessa tillfällen. Läroböcker och barnböcker är de två 

vanligast använda läromedlen i läsundervisning i Sverige. Vanliga böcker är deckare, sagor 

och science fiction. Den typ av texter som används minst i undervisningen i Sverige är långa 

faktaböcker och faktaartiklar. De flesta svenska elever får dock läsa kortare faktaböcker och 

läroböcker varje vecka.  

Elevernas val av litteratur 

En av studiens frågeställningar handlar om hur eleverna gör litteraturval. Jönsson (2007, 

ss.166-170) beskriver i sin avhandling fenomenet att elever läser samma bok flera gånger. 

Hon beskriver att detta inte behöver betyda att eleverna inte förstått vad de läst. Istället kan 

det vara ett uttryck för att eleven tyckte om känslan som boken gett och vill återuppleva 

denna. Ytterligare en observation som görs är att elever tenderar att välja böcker efter tema. 

Till exempel kan en elev välja att läsa böcker med sporttema.  Vanliga bokteman som elever 

väljer är äventyrsböcker, böcker om brott, mysterier eller fantasy. Böcker som handlar om 

hjältar eller hjältinnor i olika former är ett vanligt genomgående tema i samtliga genrer som 

eleverna läser. Ett annat fenomen som kan spela in i elevernas bokval är bokens tjocklek. 

Några av de studerade eleverna motiverar vilken som är deras favoritbok med motivationen 

att det är en tjock bok, vilket tyder på att de har en bild av att någon som är bra på att läsa 

läser tjocka böcker.  I avhandlingen av Jönsson (2007, ss.173-174) framgår det också att 

eleverna i undersökningen sällan kommunicerar med varandra om läsning och bokval, då de 

inte läser samma böcker. Eleverna arbetar till stor del enskilt med läsning. Jönsson skiljer 

också på olika typer av läsning. Vissa elever läser endast de som de är tvungna att läsa i 

skolan medan andra elever även väljer att läsa för nöjesskull både i skolan och på fritiden.  

 

I en studie av bokvalen hos amerikanska elever i årskurs ett beskriver Mohr (2006, ss.89-93) 

att en övervägande mängd av eleverna valde att läsa böcker baserade på fakta, då de fick välja 

bok bland flera olika titlar med olika genrer och teman. Detta skiljer sig från den bild Jönsson 

(2007, ss.166-170) ger, där eleverna främst väljer att läsa mysterieböcker, fantasy-böcker och 

äventyrsböcker. Mohr (2006, ss.89-93) beskriver istället hur böcker om djur var ett populärt 

tema att läsa om. Eleverna själva uppgav att de helst läser böcker om djur, familj eller roliga 

böcker. I studien framkom även olika kriterier som eleverna valde bok på. Flera elever valde 
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bok baserat på ämnet boken handlade om. Textens utformning var också en anledning till att 

välja en specifik bok. Eleverna uppgav att de främst valde bok efter tema, men även efter de 

bilder som fanns i boken eller på omslaget.   

 

Edmunds och Bauserman (2006, ss.416-420) har studerat barns motivation till läsning. I 

studien framkom det att elever väljer böcker efter egna intressen. Liksom i undersökningen 

genomförd av Mohr (2006, ss.89-93) uppgav eleverna i undersökningen genomförd av att de 

blir motiverade att läsa genom att hitta böcker med teman som inspirerar dem. I studien 

framkom det även att karaktäristiska drag i böckerna som till exempel humor, action eller helt 

enkelt böcker med spännande omslag spelade roll för vilka böcker eleverna valde att läsa. 

Böcker de tyckte om att läsa var främst roliga eller läskiga böcker. Böcker med mycket 

illustrationer visade sig också vara en favorit. Det framgick också att elever motiverades att 

läsa faktaböcker och skönlitterära böcker eftersom de då fick tillgång till ny fakta om ämnen 

som intresserade dem. Undersökningen visade också att eleverna då de fick välja en bok att 

berätta om till störst del valde att berätta om en bok de själva valt och inte en bok som 

bestämts av läraren att de skulle läsa. Elever kommer i kontakt med böcker på olika sätt. 

Skolbiblioteket, lärare, föräldrar och vänner var vanliga svar på hur de kom i kontakt med 

läsning. Det framgick att dessa var viktiga källor för eleverna då de hittar nya boktitlar. För att 

motivera eleverna till att vilja läsa och tycka att det är en meningsfull och rolig aktivitet 

uppgav eleverna i undersökningen att läsa högt för dem, samt ge dem böcker var sätt att 

motivera dem. Även bokrekommendationer från vänner spelade in. Liksom Mohr (2006, 

ss.89-93) och Bauserman (2006, ss.416-420) beskriver även Rosenblatt (2002, s.69) att 

eleverna bör ha tillgång till en bred samling av böcker med olika teman. Eleverna ska själva 

ha möjlighet att välja böcker som passar dem just för tillfället, till exempel beroende på 

sinnesstämning, intressen eller händelser i livet. För att kunna välja ut böcker som eleverna 

finner intressanta krävs det att läraren känner dem och vet vad de kan tänkas fastna för att 

läsa.  

 

En studie av läsning bland elever i Singapore av Jones (2015, ss.317-319) visar på att eleverna 

gärna läser serier av böcker. Vanliga motiv till vilka böcker de väljer är till exempel att boken 

är rolig, eller att de lär sig något och får information från boken. Det framkom även att 

eleverna till ganska stor del valde böcker genom att rekommendera dem till varandra. I vissa 

fall framgick det även att det var elevernas föräldrar som introducerade sina barn till olika 

böcker genom att till exempel köpa hem första boken i en bokserie. Att eleverna 

rekommenderar böcker till varandra är i enlighet med det resultat Edmunds och Bauserman 

(2006, ss.416-420) presenterar, men skiljer sig från bilden Jönsson (2007, ss.173-174) ger där 

eleverna sällan delar bokval med varandra.  

Elevers läsvilja 

Studien syftar till att undersöka vilka förhållningssätt elever har till läsning. Lockwood (2012, 

ss.235-237) har undersökt attityder till läsning bland brittiska skolelever. I studien framgick 

det att de flesta av de lärare som deltog i undersökningen ansåg att deras elever var positivt 

inställda till läsning. I samma utsträckning ansåg de även själva att det var viktigt att hjälpa 

eleverna att bli positivt inställda till läsning. Bland de deltagande eleverna uppgav de flesta att 

det är av stor vikt att kunna läsa. De flesta eleverna uppgav också att de tycker om att läsa. 

Eleverna var dock inte lika positivt inställda då frågan ställdes på ett annorlunda vis. Då de 

tillfrågades om de tyckte att läsning var ett bra och intressant sätt att spendera sin tid svarade 

endast 50% ja. Samma sak gällde frågan om vad de tyckte om bibliotek. Endast 47% svarade 

att de tyckte att det var ett roligt ställe att spendera tid på. Då eleverna fick berätta fritt om vad 

läsning betyder för dem uppgav elever att läsning innebar att de kunde slappna av och leva sig 
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in i en annan värld. Vissa elever uppgav också läsning som en källa för kunskap, till exempel i 

form av att läsa för att klara ett prov eller för att klara sig i ett framtida yrke. Bland de elever 

som uppgav att de hade en negativ inställning till läsning återfanns förklaringar som till 

exempel att läsning är tråkigt.   

 

I en undersökning av barns tankar kring sina egna attityder till läsning jämfört med 

klasskompisarnas av Schatz, Panko och Pierce (2010, ss.70-71) framkommer det att eleverna 

konsekvent underskattar klasskompisarnas vilja att läsa. Resultatet indikerade att eleverna 

upplevde att de tyckte mer om att läsa än sina klasskompisar. Då eleverna som tillfrågades till 

stor del kom från samma klass visar detta på att elevernas tro på att de är mer intresserade av 

läsning än sina klasskompisar kan vara en illusion.     

Elevers motivation till läsning 

I studien undersöks elevernas förhållningssätt till läsning, läsvanor samt vilka motiv elever 

har till läsning. För att ta reda på detta är det bra att veta vad som gör att elever blir 

motiverade till att läsa. Leppänen, Aunola och Nurmi (2005, s.383) har undersökt relationerna 

mellan läskunnighet och motivation till läsning. De har undersökt finska elever som går i 

årskurserna 1-2. Deras forskning visade att elevernas läskunnighet påverkade deras intresse 

för läsning utanför skolan. Elever med hög grad av läskunnighet var mer benägna att även 

läsa på fritiden. I studien av Leppänen, Aunola och Nurmi (2005, s.395) framgår det att det är 

elevernas läskunskaper som gör att de läser på fritiden snarare än att intresse för fritidsläsning 

gör att de får bättre läskunskaper. Forskningen visade även på att antalet ord som eleverna 

kunde var högre hos de elever som läser på fritiden. I en liknande studie, denna gång av äldre 

elever i åldrarna 11-16 från Storbritannien av McGeown, Duncan, Griffiths och Stothard 

(2014, s.564), även denna undersökning visade på att goda läsare har mer motivation till 

läsning. Denna forskning visade även att eleverna var mer motiverade till att läsa fiktiva 

skönlitterära böcker som de själva valt än skolböcker. I ytterligare en studie som behandlar 

relationerna mellan läskunnighet och motivation till läsning beskriver även Gladstone, Turci 

och Wigfield (2016,s.192) att motivation och läskunskaper är nära sammanlänkade.  

 

Gladstone, Turci och Wigfield (2016, ss.190-191) förklarar hur läsförståelse är grundläggande 

för att lyckas i de flesta av skolans ämnen. Avsaknad av kunskaper i bland annat läsning kan 

få stora konsekvenser i framtiden, då så mycket av samhället och skolan förutsätter läsning. 

De beskriver hur elevernas motivation till läsning avgörs av på vilket sätt de värdesätter 

läsning. Motivation till läsning kan vara rotat i olika grunder, till exempel kan det vara 

kopplat till belöning, som till exempel betyg, eller i ett längre perspektiv för att uppnå ett mål 

längre fram. Gladstone, Turci och Wigfield (2016, ss.191-192) beskriver också hur det är 

vanligt att elevers motivation till läsning blir allt mindre ju äldre de blir. En teori kring detta 

fenomen som presenteras är att elever blir mindre motiverade då de börjar bli bedömda allt 

mer i skolan och själva förstår att de till exempel ligger efter med läsningen. Ytterligare en 

förklaring kan vara att eleverna upplever det de ska läsa som irrelevant. I enighet med 

Edmunds och Bausermans  (2006, ss.416-420) vars undersökning visar att eleverna helst 

väljer böcker själva, beskriver även Gladstone, Turci och Wigfield (2016, ss.191-192) att 

eleverna kan tappa motivation till läsning på grund av att någon annan i allt för hög grad 

väljer vilka böcker de ska läsa. Gladstone, Turci och Wigfield (2016, s.193) ger exempel på 

hur det går att hjälpa elever till att få mer motivation till läsning, att ge eleverna 

självförtroende och hjälpa dem förstå varför det är viktigt att läsa samt varför de till exempel 

ska läsa en viss text är tips. Elever kan även hjälpas genom att delta i undervisning som sker i 

gruppsituationer, där eleverna tillsammans kan prata om och arbeta med läsning.   
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För att motivera elever till läsning har Lockwood (2012, ss.237-239) listat ett antal metoder 

som använts i brittiska skolor. Exempel på dessa är högläsning av läraren på en speciell tid 

varje dag på hela skolan, utmärkelser för olika prestationer relaterade till läsning, delande av 

böcker som går ut på att lämna böckerna på ett ställe där någon kan hitta den, läsa och lägga 

på en ny plats. Sammanfattningsvis visade det sig att det är viktigt att se till skolans elever då 

nya böcker beställs och involvera dem i vilken typ av böcker som ska införskaffas. Det visade 

sig även viktigt att prata om böcker på skolan, både mellan elever och mellan elever och 

lärare. Ytterligare något som visade sig vara viktigt är att använda sig av de resurser ett 

skolbibliotek har att erbjuda, samt att involvera elevernas föräldrar i arbetet för att främja 

läsning. För lärare visade resultatet på att det är viktigt att ha goda kunskaper om den 

barnlitteratur som finns och vilka böcker eleverna tenderar att välja samt att vara lyhörd för 

dessa val, att själv vara en förebild för eleverna i läsning och visa entusiasm för läsning samt 

att använda olika estetiska uttrycksformer som till exempel dramatisering för att motivera till 

och undervisa kring läsning. Det visade sig även vara viktigt att ge eleverna tid för 

egenläsning.  

Högläsning och tyst läsning  

För att ta reda på hur elevers läsvanor ser ut hemma och i skolan är högläsning och tystläsning 

centrala begrepp. Jönsson (2007, s.21) beskriver i sin avhandling att de flesta elever i 

årskurserna F-3 uppger att de har någon som läser högt för dem hemma. Maloch och Duncan 

Beutel (2010, s.28) beskriver de tillfällen då läraren läser högt för eleverna som möjligheter 

för elever att träna på hur man läser en text och vilka lässtrategier som kan användas. Genom 

högläsningen får eleverna möjlighet att diskutera det läraren läser tillsammans som grupp.  

Till exempel kan de dra nytta av varandras läsförståelse och tillsammans komma fram till 

slutsatser och dela tankar kring bokens innehåll.  

 

Harlaar, Deater-Deckard, Thompson, DeThorne och Petrill (2011, s.2133) kommer i sin 

undersökning av elever i åldrarna 10-11 år fram till att mängden tyst läsning inte behöver ha 

betydelse för elevernas läsprestationer. Reutzel och Juth (2014, s.29) beskriver däremot att 

den egna tysta läsningen är en viktig del i läsutvecklingen som lärare inte bör bortse från. De 

definierar en engagerad läsare som en läsare som kan välja en egen bok, förstå handlingen i 

boken och läsa på egen hand under längre stunder utan att tappa koncentrationen och bli 

distraherad av omgivningen. Bambrick-Santoyo (2013, ss.168-169) beskriver egen läsning 

som mycket viktig för elever. Tyst läsning beskrivs som läsningen där eleverna kan utvecklas 

efter att ha fått grunderna. Tyst läsning är också förberedande för den typ av läsning som 

eleverna kommer att stöta på mest utanför skolan.  

 

I en studie av hur lärare arbetar med tyst läsning beskriver Sanden (2012, ss.225-227) lärares 

upplevelse av att en viktig del i att stunder av egenläsning ska bli lyckade och meningsfulla är 

att eleverna har möjlighet att välja vilka böcker de själva vill läsa. Det framkommer även att 

lärarna till viss del guidar och hjälper eleverna med bokval för att se till att eleverna läser 

böcker anpassade efter sin läsnivå. Denna hjälp kan se ut på olika sätt, men kan till exempel 

innebära att böckerna eleverna har tillgång till på olika sätt är nivåmärkta, där eleverna vet 

inom vilken nivå de bör välja böcker. I studien framgår det även att lärare hjälper eleverna 

med hur de strategiskt ska läsa själva för att det ska ge så gott resultat som möjligt. I studien 

nämner till exempel lärarna att eleverna ska hitta en plats där de trivs med att sitta och läsa 

och att de ska koncentrera sig medan de läser. Det framgår även i studien att läraren har en 

viktig roll för att den enskilda läsningen ska vara meningsfull. Läraren behöver fungera som 

ett stöd för eleverna i läsprocessen. Vidare beskriver Sanden (2012, ss.228-229) hur lärare 

hjälper elever att bli duktiga på att läsa på egen hand genom att under högläsning modellera 
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strategier för läsning. Detta kan till exempel vara att förklara för eleverna att något i boken var 

otydligt och att därför gå tillbaka och läsa stycket ytterligare en gång. Att låta eleverna 

samarbeta med och diskutera den enskilda läsningen är också en metod som används för att 

hjälpa eleverna med att utveckla strategier för att läsa på egen hand. Reutzel och Juth (2014, 

ss.32-34) nämner också lärarens modellering av lässtrategier som en viktig del i att hjälpa 

eleverna att bli duktiga läsare. De nämner även ett stöttande klimat i klassrummet och tid för 

läsning som viktiga faktorer för att utveckla elevernas läskunskaper. Liksom Sanden (2012, 

ss.225-227) beskriver även Reutzel och Juth (2014, ss.32-34)  hur böcker kan färgkodas för 

att hjälpa elever välja böcker som passar deras läsnivå.            

 

I studien som Hall, Hedrick och Williams (2014, ss.94-95)  har genomfört rörande elevers tyst 

läsning, framkom det att elever gärna läser böcker som de känner igen. I klassen som 

undersöktes tenderade eleverna att vilja läsa samma böcker bland de böcker som fanns 

tillgängliga för dem. Genomgående bland de flesta av eleverna var att de gärna läste 

humoristiska böcker. I studien testades även vad eleverna ansåg om att lyssna på klassisk 

musik medan de läste. Det visade sig att många elever då de fick testa detta efter ett tag ansåg 

att musiken störde läsningen.     

Hur elever påverkas av litteratur de läser 

I min studie undersöks hur elever upplever att de påverkas av böcker de läser. Rosenblatt 

(2002, s.22) beskriver hur mänskliga erfarenheter som presenteras i litteraturen är viktigast för 

de flesta läsare. Målet med läsningen är att skapa förståelse för och utforska världen.     

Rosenblatt (2002, s.37) beskriver att kommunikation mellan läsare och text inte skulle kunna 

existera om inte vissa mänskliga erfarenheter var gemensamma. De gemensamma 

erfarenheterna gör att författaren kan förmedla dessa till läsaren och skapa en förståelse. 

Dessa gemensamma erfarenheter kan till exempel vara teman som kärlek, uppväxt och död. 

Rosenblatt beskriver att det finns oändligt många variationer på olika sorters läsare, sociala 

grupperingar, ålder, yrke och nationalitet är exempel på faktorer som kan spela in i läsares 

olika upplevelser. Vidare beskriver Rosenblatt (2002, ss.39-40) hur läsaren kopplar ihop 

texten med sina egna erfarenheter, föreställningar och känslor. Texter som förmedlar olika 

känslor och upplevelser kan upplevas olika av olika människor beroende på de egna tidigare 

erfarenheterna och känslorna.  

 

Rosenblatt (2002, ss.43-45) förklarar hur människan genom läsning av litteratur söker olika 

slags tillfredsställelse. Olika sinnesstämningar eller platser människan befinner sig på i livet 

kan påverka vilken typ av litteratur som ger denna tillfredsställelse. Läsningen gör det enligt 

Rosenblatt möjligt att använda sinnena och fungerar som ett känslomässigt utlopp. Litteratur 

kan även fungera för att uppleva saker som vi annars inte skulle ha möjlighet att uppleva, till 

exempel äventyr och exotiska skildringar av andra kulturer eller omgivningar. Litertur kan 

även fungera för att utforska livsstilar, känslor och ondska. Litteraturläsning ger nya 

erfarenheter och triggar nyfikenheten. Läsning ger även möjlighet till att påverkas genom att 

förstå, identifiera sig och känna sympati med karaktärerna i texten. Vart läsaren befinner sig i 

livet vid lästillfället kan påverka vilka karaktärer som läsaren identifierar sig med. I sina 

studier av studenter har Rosenblatt även kommit fram till att läsning kan användas som en typ 

av verklighetsflykt. Läsningen fungerar som en paus från de krav och problem som finns i 

läsarens verkliga liv. Läsningen kan även fungera för att få insikt om sitt eget liv, genom att se 

karaktärernas situationer och handlande utifrån och med distans (Rosenblatt 2002, ss.46-47).  

 

Rosenblatt (2002, ss.54-55) beskriver hur läraren bör tänka på elevernas olika erfarenheter 

och bakgrund för att hjälpa dem att utveckla en känsla för litteratur. Elevens första tolkning av 
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texten bör ligga till grund för den fortsatta undervisningen och utvecklingen. Rosenblatt 

(2002, s.90) beskriver även att läraren bör inspirera eleverna till att använda läsning som ett 

sätt att lära om världen och inte bara som avslappning.  Trotts detta beskriver Rosenblatt 

(2002, s.147) även att böcker som läses enbart för nöje har en stor potential att vara de böcker 

som påverkar läsaren mest. Dessa böcker belyser elevernas intressen och behov och har 

därmed stora möjligheter att påverka eleverna till större del än böcker som läses för att 

eleverna måste.   

Sammanfattning 

Som en sammanfattning av uppsatsens bakgrund ges här en återblick av den forskning som är 

mest relevant för studien.  

 

Gladstone, Turci och Wigfield (2016), McGeown, Duncan, Griffiths och Stothard (2014) samt 

Leppänen, Aunola och Nurmi (2005) beskriver alla att elevernas läskunskaper kan kopplas till 

deras motivation, elever som har lätt för att läsa är ofta mer motiverade till att läsa än de 

elever som har svårt för att läsa. Lockwood (2012) kommer fram till att de flesta elever tycker 

om att läsa, men att färre elever självmant prioriterar att läsa då det finns andra aktiviteter att 

göras som de tycker är roligare. Lockwood (2012) och Jönsson (2007) beskriver även hur 

eleverna kan ha olika motiv till läsning.   

 

Att eleverna väljer böcker efter tema är något Jönsson (2007), Mohr (2006) samt Edmunds 

och Bauserman (2006) alla är överens om. Detta innebär att eleverna hittar ett gemensamt 

tema på de böcker de tycker om och väljer nya böcker efter detta. PIRLS (2011), Jönsson 

(2007) samt Edmunds och Bauserman (2006) nämner alla att elever gärna väljer spännande 

eller läskiga böcker då de får välja vad de ska läsa. 

 

Kring hur elever påverkas av den litteratur de läser beskriver Rosenblatt (2002) att elevers 

egna erfarenheter kopplas samman med texten de läser. Händelser i en text kan ha olika 

betydelse för olika läsare beroende på vilka tidigare erfarenheter läsaren har med sig.    
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TEORETISK RAM 
Aidan Chambers teori om läsmiljö ligger som grund för denna uppsats. Uppsatsen syftar till 

att ta reda på vilka förhållningssätt elever har till läsning, vilka läsvanor de har, vilka motiv 

till läsning eleverna har, hur de väljer litteratur samt hur de påverkas av litteraturen de läser. 

Då Chambers har forskat kring elevers läsning och vad som påverkar elevers läsupplevelse är 

Chambers teori om läsmiljö en lämplig teori att använda i denna studie.  

 

Chambers (2011, ss.13-14) beskriver hur flera omständigheter påverkar läsupplevelsen. Motiv 

till läsning, attityder till läsning och hur koncentrerad läsaren är faktorer som inverkar. 

Läsupplevelsen kan även påverkas av var läsaren befinner sig. Till exempel så kan 

upplevelsen av att läsa på en strand skilja sig från läsupplevelsen hemma. Chambers beskriver 

även hur val av bok och anledning till lästillfället spelar in på läsupplevelsen. Som 

samlingsnamn på dessa faktorer använder Chambers uttrycket läsmiljö. Chambers beskriver 

motivet till hans teorier om läsmiljö med att de ska fungera för att medvetande göra vuxna i 

barns närhet om hur eleverna kan hjälpas att uppnå en positiv attityd till läsning och hjälpa 

eleverna att bli tänkande läsare.   

 

Chambers (2011, ss.17-18) beskriver läsning som ett begrepp som innefattar många olika sätt 

att läsa på. Han förklarar hur att lyckas med läsning inte endast kan avgränsas till att kunna 

avkoda och förstå innehållet i exempelvis en bok. Att intressera sig för en bok, ta upp och 

utforska den, samt intressera sig för vad boken kan ha för innehåll, även om läsaren ännu inte 

själv kan förstå vad boken handlar om är enligt Chambers att lyckas med läsning. Det är 

viktigt att visa för den nya läsaren att han eller hon lyckas när läsaren intresserar sig för 

läsning.  

Välja bok 

Chambers (2011, ss16-17) beskriver att läsaren påverkas av flera olika faktorer i valet av bok. 

Att det finns många böcker att välja på gör att chansen att eleven hittar en bok som passar 

ökar. Vilka olika sorters böcker som finns att välja på spelar också in på chanserna att läsaren 

hittar en bok med ett innehåll som passar just den individen. Ett brett utbud av böcker med 

olika sorters innehåll och teman gör att chansen är större att läsaren hittar en bra bok. En 

annan viktig faktor för att eleverna ska hitta något de vill läsa är att böckerna finns 

tillgängliga för dem. Böckerna bör inte vara inlåsta eller förbjudna för eleverna att röra utan 

tillåtelse, de ska finnas tillgängliga för eleverna. Det är även av vikt att egen läsning inte 

endast används som en belöning när eleverna är klara med resterande skolarbete, läsning bör 

vara en aktivitet som alla i klassen får möjlighet att ägna sig åt på lika villkor. För att eleverna 

ska utveckla metoder för hur de på bästa sätt väljer böcker krävs att de får testa själva och 

lista ut vad som passar dem, men även att en erfaren läsare finns med som ett stöd i valet när 

det behövs.     

 

Chambers (2011, ss.31-32) förklarar svårigheterna i om eleverna inte själva väljer vad de ska 

läsa. Läsares attityder till läsning gynnas av att ha friheten att välja läsmaterial efter egen 

smak. För att hitta en bok som passar krävs att eleverna ges möjlighet och tid att undersöka 

utbudet och hitta en lämplig bok. Chambers beskriver även hur elever som kommer från en 

hemmiljö där läsning inte är en vanlig aktivitet gynnas av att det i skolan finns vuxna erfarna 

läsare som kan finnas till hjälp i hur ett val av bok bör göras.  

 

Chambers (2011, s.40) beskriver hur bokval kan påverka läsaren på ytterligare sätt och varför 

det är viktigt att göra överväganden om vilka böcker som läses. Böcker har både intellektuell, 
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etisk och emotionell inverkan på läsaren. På grund av detta är det viktigt att eleverna har 

tillgång till ett brett utbud av bra böcker och att de har möjlighet att välja just de böcker som 

passar dem bäst.    

Att finna plats och motivation till läsning 

Chambers (2011, s.18) förklarar hur läsning av böcker kräver tid och koncentration. Med 

tiden utvecklar eleverna känsla för hur lång tid läsning tar och vad man får ut av den tid som 

ägnas åt läsning. Nyckeln till att motivera eleverna till att vilja ägna tid åt läsning är att hitta 

böcker som eleverna tycker om och som gör att eleverna känner att de får ut något av 

läsningen och att det är värt ansträngningen att läsa. Det är viktigt att eleverna får tid till 

läsning, tiden de får att läsa på kan gradvis öka efter att deras motivation till läsning ökar. 

Chambers (2011, s.23) förklarar även skillnaden på att läsa frivilligt eller att läsa av tvång. 

Om vi läser för att vi själva har valt att läsa och förväntar oss en trevlig läsupplevelse är 

chanserna stora att läsningen blir en bra upplevelse. Om vi däremot läser för att vi måste och 

inte väntar oss att vi ska tycka om det är chanserna stora att det blir så. Chambers (2011, s.35) 

beskriver tyst läsning som en aktivitet varje barn bör ägna sig åt varje dag upp till 16 års ålder 

i skolan. Det är även önskvärt att eleverna läser hemma, särskilt under ledigheter så eleverna 

inte befinner sig på skolan på dagarna. Chambers (2011, s.19) beskriver även hur att få en god 

läsupplevelse är beroende av att läsaren ska kunna koncentrera sig. Därför är det viktigt att 

läsaren får möjlighet att läsa i en ostörd miljö såväl hemma som i skolan. 

Högläsning 

Högläsning spelar en viktig roll i utvecklingen av elevernas läsning. Chambers 

rekommenderar att någon läser högt för eleverna varje dag. Han förklarar även hur högläsning 

inte är en aktivitet som bör upphöra när eleverna blir äldre, utan att det har värde genom 

samtliga år eleverna spenderar i grundskolan (Chambers 2011, s.51). Chambers (2011, ss.53-

54) beskriver även varför högläsning är viktigt. Då läsning av till exempel en bok innebär att 

läsaren själv måste bilda egna bilder av karaktärerna i motsats till en film där den som tittar 

hela tiden konkret ser vad som händer, innebär detta att läsaren behöver hjälp att veta hur 

detta kan göras. När en erfaren läsare läser högt modellerar denna hur detta kan ske, genom 

att läsa boken på ett sätt som gör att läsaren dras med i berättelsens stämning. Detta innebär 

till exempel att pausa på rätt ställe och att ge karaktärerna passande röster. Att läsa högt för 

eleverna bidrar också till att de får tillgång till litteratur som de ännu inte kan tillägna sig 

genom tystläsning. Detta gör att eleverna utmanas och uppmuntras till att utvecklas för att 

själva kunna läsa liknande berättelser i framtiden.  

Motiv till läsning 

Läsning leder alltid till en reaktion. Reaktionerna vid läsning kan vara olika, till exempel nöje 

eller uttråkning. Chambers poängterar vikten av att eleverna blir tänkande läsare. Han 

beskriver en tänkande läsare som en läsare som inte enbart läser för att slappna av eller sova 

utan att egentligen låta litteraturen utmana och skapa nya tankar. En tänkande läsare blir 

utmanad av litteraturen och upptäcker hur läsningen kan fungera som ett sätt att upptäcka 

världen i ett större sammanhang. Han förklarar hur nyckeln till att bli en tänkande läsare 

ligger i två olika reaktioner hos läsaren. Att läsaren hittar en bok att tycka om och vilja läsa 

om, leder till att läsaren aktivt börjar leta efter fler liknande böcker, till exempel i samma 

genre eller av samma författare. Den andra reaktionen innebär viljan att dela läsupplevelsen 

med någon mer genom att till exempel tipsa vänner om böcker. Läsaren upplever en vilja att 

diskutera bokinnehållet och meningen med boken med någon annan, detta kan ske både 
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genom mindre samtal med vänner och genom mer organiserade boksamtal (Chambers 2011, 

ss. 19-21).   

 

Sammanfattningsvis kan Chambers teori kopplas till studiens syfte på så sätt att Chambers 

beskriver hur hans teorier om läsmiljö ska fungera för att göra vuxna medvetna om hur elever 

kan hjälpas att få en positiv attityd till läsning och bli tänkande läsare (Chambers 2011, ss.13-

14). Meningen med att ta reda på elevernas förhållningssätt till läsning och läsningens 

betydelse för eleverna i denna uppsats syftar också på att få en överblick över hur eleverna ser 

på läsning och hur de kan hjälpas att bli medvetna läsare och att se positivt på läsning.  
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METOD 

Kvalitativ metod 

I uppsatsen kommer kvalitativ metod att användas för att samla in data och analysera det 

insamlade materialet. Malmqvist (2007, s.123) förklarar kvalitativ analys med att det innebär 

att undersöka egenskaper hos ett fenomen. Han beskriver även hur kvalitativ analys används 

för att undersöka fenomen på ett detaljerat sätt, medan kvantitativ metod används för att mäta 

mängd av ett fenomen och få en överblick. Valet av kvalitativ metod grundas i att syftet med 

undersökningen är att ta reda på inte enbart elevernas läsvanor utan även deras 

förhållningssätt till läsning och dess betydelse. Kvalitativ metod ger större möjligheter till att 

få en mer nyanserad bild av elevernas tankar kring läsning, där elevers mer komplexa tankar 

kring läsning synliggörs. (Fejes och Thornberg (2015, ss.19-21) beskriver hur det i 

användandet av kvalitativ metod finns en relation mellan forskaren och forskningen. 

Resultatet kategoriseras och analyseras och forskaren tolkar informationen efter de 

förutsättningar som forskaren själv har. Detta skiljer kvalitativ metod från kvantitativ metod, 

då kvalitativ metod inte ger exakta data på samma sätt som kvantitativ metod utan ger en 

tolkning av verkligheten.  

Fenomenografi 

Metodansatsen fenomenografi används inom kvalitativ metod för att analysera data från 

enskilda individer. Den används för att analysera och förklara människors tankar kring olika 

fenomen. Inom fenomenografi granskas de skillnader som finns mellan människors 

uppfattningar. Fenomenografin kan beskrivas genom att människor uppfattar företeelser i 

omvärlden på olika sätt, antalet sätt dessa företeelser kan uppfattas på är begränsade. Det 

finns inget sätt att säkerställa att alla sätt att uppfatta en företeelse framgår i en undersökning 

som genomförs. Intervjuguiden bör utformas med ett litet antal frågor som är kopplade till 

olika fenomen eller teman som ska undersökas (Dahlgren och Johansson 2015, ss.162-167).  

Metodansatsen fenomenografi har använts för att analysera delar av studiens resultat. I 

analysen av de olika motiven till läsning som framkommer i resultatet har fenomenografi 

använts. Vissa steg från metodansatsens analysmetod har även använts vid analysarbetet i 

övriga delar av resultatet.  

Fokusgruppintervju 

Jag har valt att utgå från fokusgruppintervjuer i insamlandet av data till denna undersökning.  

Med fokusgrupper menas att en utvald grupp av deltagare tillsammans får diskutera ett givet 

ämne. Med finns en moderator som introducerar ämnet såväl som leder samtalet framåt 

genom att tillföra nya perspektiv på samtalsämnet. Metoden fokusgrupper används främst för 

att ta reda på attityder, föreställningar och värderingar kring ett förbestämt ämne (Wibeck 

2010, ss.11-12). Eftersom studien syftar till att ta reda på elevers läsvanor och förhållningssätt 

till läsning passar det bra att använda en metod som lämpar sig för att ta reda på attityder, 

föreställningar och värderingar. Wibeck (2010, s.22) beskriver även hur gruppsituationen 

inom fokusgrupper möjliggör interaktion mellan deltagare som gör att de kan hjälpa varandra 

genom att dela olika infallsvinklar.  

 

Fokusgruppintervjuerna är strukturerade. Detta innebär att moderatorn har en mer involverad 

roll och kontrollerar vad som diskuteras och ser till så att alla är med i diskussionen. Detta för 

att se till att det område som är intressant för den aktuella undersökningen faktiskt är det som 

diskuteras och att samtliga deltagare bidrar med sina synpunkter till diskussionen. En 

ostrukturerad fokusgruppintervju innebär däremot att deltagarna får större frihet att själva 
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bestämma vad inom ett område de tycker är intressant att diskutera. Viktigt att tänka på i 

strukturerade fokusgruppintervjuer är att deltagarna trots den mer styrda formen av 

fokusintervju får komma med egna synpunkter (Wibeck 2010, ss.56-57) .   

Urval 

Wibeck (2010, ss.66-67) beskriver hur urvalet vid fokusgruppintervjuer bör ske med ett 

strategiskt urval, detta för att deltagarna bör ha en relation till ämnet som ska diskuteras, för 

att ha möjligheten att hitta mönster och föreställningar i diskussionerna. Hon poängterar även 

vikten av att det begränsade antalet deltagare har möjlighet att delta vid tillfället, vilket gör att 

det bör finnas flera möjliga deltagare som kan hoppa in om någon inte kan vara med. 

 

Eleverna valdes ut till fokusgrupperna genom ett strategiskt urval, elever i årskurs 3 valdes då 

det för undersökningen lämpade sig bäst att diskutera läsning med de äldsta eleverna som 

kommit en bit i sin läsutveckling. Skolan eleverna valdes från var sedan tidigare känd för mig, 

vilket gjorde att jag hade en grundförståelse för hur arbetet kring läsning ser ut på skolan, 

vilket i sin tur underlättade i förståelsen av elevernas diskussioner. Valet av vilka deltagande 

tredjeklassare som skulle bli tillfrågade skedde genom bekvämlighetsurval. Eleverna kommer 

från en skola i Västergötland där kontakter med klassläraren finns knutna sedan tidigare. 

Wibeck (2010, s.30) beskriver även att fokusgruppsintervjuer underlättas genom att 

deltagarna har liknande bakgrunder. Detta talar för att använda elever som går i samma klass, 

eftersom dessa elever fått samma utbildning och bor i ett liknande område.  

 

Wibeck (2010, ss.60-62) förklarar att det inte finns något exakt antal av hur många 

fokusgrupper som bör ingå i en studie. Detta bör avgöras beroende hur komplext ämnet som 

ska undersökas är och beroende på vilka tidsmässiga möjligheter som finns då materialet även 

ska transkriberas och analyseras. Antalet deltagare i varje grupp bör enligt Wibeck vara 

mellan fyra och sex personer för att få den bästa gruppdynamiken. På så sätt blir det varken 

för många eller för få som ska hinna tala under tillfället.  

 

I denna undersökning ingår det tre fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp. Tolv av de 

elever som fått föräldramedgivande och själva gav medgivande till att vara med under 

fokusgruppintervjuerna delades in i grupper. Gruppkonstellationerna hjälpte elevernas 

klasslärare till att skapa för att skapa så fungerande och trygga grupper som möjligt för 

eleverna. I undersökningen deltog åtta flickor och fyra pojkar.          

Genomförande 

Grundidén med arbetet var att undersöka elevers läsvanor och förhållningssätt till läsning. 

Arbetsprocessen började med att formulera ett syfte och frågeställningar för arbetet. Dessa 

anpassades ett flertal gånger under arbetets gång för att på ett så tydligt sätt som möjligt 

formulera vad syftet med arbetet är. Samtidigt som syfte och frågeställningar framställdes 

användes även tiden till att läsa in mig på ämnet. Detta för att ta reda på vad som tidigare 

undersökts och få inspiration till vad som kan vara intressant att undersöka . Att intervjuer 

skulle användas bestämdes på ett tidigt stadium, då meningen är att ta reda på vad eleverna 

har för läsvanor och förhållningssätt till läsning på ett djupare plan än vad exempelvis 

enkätfrågor kan ge. Idén att använda fokusgruppintervjuer som intervjumetod kom efter 

samtal om lämplig intervjumetod med handledare. Idén om att ha möjlighet att höra eleverna 

diskutera med varandra i grupp kring läsning var lockande då en möjlighet finns att de 

inspirerar varandra att berätta på ett djupare plan och inte heller löper en lika stor risk att de 

hamnar i en situation där det känns obehagligt att bli intervjuad, då formen tillåter att de pratar 

med sina jämnåriga vänner istället för att sitta ensam och själv svara på frågor en vuxen 
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ställer. Genom en mer öppen diskussion undviks en situation där intervjun kan kännas som ett 

förhör med rätta eller felaktiga svar.  

 

Då det var fastställt att fokusgruppintervjuer skulle genomföras skickades missivbrev (Se 

bilaga 1) med blanketter för föräldramedgivande ut till samtliga elever i den klass där 

fokusgruppintervjuerna genomfördes. Elevernas klasslärare hjälpte till att dela ut blanketterna 

och samla in dem då de kom tillbaka. Blanketterna delades ut veckan innan eleverna hade 

påsklov och fokusgruppintervjuerna skulle ske veckan efter påsklovet, vilket innebar att 

eleverna hade ungefär två veckor på sig att lämna tillbaka dem. Efter lovet hade tolv av 

eleverna och deras föräldrar godkänt att de kunde delta i fokusgruppintervjuerna. Detta gjorde 

att fokusgruppintervjuerna kunde genomföras den veckan då det sedan tidigare var planerat 

att intervjuunderlaget skulle bestå av tolv elever.  

 

Under samma tid som missivbreven delades ut utvecklades även en intervjuguide (se bilaga 

2). Wibeck (2010, s.73) beskriver att strukturerade fokusgruppintervjuer bör innehålla fler 

styrda frågor än i ostrukturerade fokusgruppintervjuer. Då de genomförda 

fokusgruppintervjuerna är strukturerade användes relativt många frågor. Intervjuguiden var 

organiserad efter uppsatsens frågeställningar. Till varje frågeställning finns en till två 

huvudfrågor som samtliga elever som deltar ska svara på. Till varje huvudfråga finns även en 

rad genomtänkta följdfrågor som hjälp om eleverna behöver styras för att komma in på ett 

ämne som hör till syftet och svarar på frågeställningarna.  

 

Vid tillfället för fokusgruppintervjuerna började första gruppen direkt på morgonen. De fyra 

eleverna och jag satt vid ett ganska litet runt bord i ett grupprum där vi garanterat kunde sitta 

ostört. Jag började med att introducera eleverna till ämnet genom att själv visa min favoritbok 

Harry Potter och De Vises Sten, läsa en bit från första kapitlet och berätta lite om varför jag 

tycker så mycket om just den boken. Detta gjordes för att introducera eleverna till att börja 

tänka kring läsande och läsvanor. Varje fokusgruppintervju spelades in med hjälp av mobil 

för att senare kunna transkribera materialet. Eleverna informerades noggrant om vad som 

gäller under fokusgruppintervjuer, att de kan tala fritt med varandra utan att räcka upp handen 

samt att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Eleverna påmindes även om att de skulle 

respektera och lyssna på varandra och att alla svar var lika bra. De tre fokusgruppintervjuerna 

tog cirka 30 minuter styck och genomfördes under samma skoldag.  

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2011, s.16) beskriver vikten av att personer som ingår i undersökningar 

behandlas etiskt och inte ska komma till skada eller kränkas. Vetenskapsrådet (2011, ss.68-

69) förklarar även hur anonymitet kan utlovas till deltagare i undersökningar där de 

medverkandes identitet inte är intressant för undersökningen, till exempel vid undersökningar 

av deltagares inställningar till valt ämne. Konfidentialitet gäller personliga uppgifter om 

deltagarna ska inte synas in undersökningen.  

 

I undersökningen är eleverna anonyma och personliga detaljer om dem berörs inte i 

undersökningen. Samtliga av de forskningsetiska principer som beskrivs nedan har tillämpats 

i undersökningen. Elevernas riktiga namn används inte i undersökningen. Fiktiva namn 

används för att inte avslöja elevernas identiteter.  Vetenskapsrådet (2002, ss.5-6) beskriver att 

det finns fyra forskningsetiska principer som bör följas då en undersökning genomförs.  

 

Informationskravet innebär att deltagare i undersökningen ska informerades om 

undersökningen och dess syfte (Vetenskapsrådet 2002 s.7). Detta skedde genom att eleverna 
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fick med sig ett missivbrev hem där information om undersökningen ingick. Innan 

fokusgruppintervjuerna började blev de deltagande eleverna informerade om vad som skulle 

göras och varför.    

 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att deltagarna gav sitt medgivande till att delta i 

undersökningen, för omyndiga innebär detta att såväl deltagarna själva som deras förmyndare 

gav samtycke. Samtyckeskravet innebar också att deltagare hade möjlighet att välja att 

avbryta och inte vara med när som helst under undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, ss.9-

10). De deltagande elevernas vårdnadshavare fick fylla i en medgivandeblankett, och eleverna 

blev tillfrågade om de ville delta. Eleverna fick även information om att de får avbryta om de 

inte längre önskar delta.  

 

Konfidentialitetskravet innebar att personliga uppgifter kring deltagarna förblir hemliga och 

inte offentliggörs (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Fiktiva namn används i resultatet och 

elevernas identiteter är inte på något sätt synliga i uppsatsen. Inspelningarna från 

fokusgruppintervjuerna kommer att raderas då arbetet är helt färdigt.   

 

Nyttjandekravet innebar att de uppgifter som insamlats gällande personer under 

undersökningen bara får användas i forskningssyfte och inte till något annat (Vetenskapsrådet 

2002, s.14). Inget av materialet från undersökningen kommer att användas i något annat syfte. 

 

I den egna forskarrollen tog jag noggrant hänsyn till att deltagarna skulle känna sig trygga 

med att delta i fokusgruppintervjuerna. Då de deltagande eleverna är unga var det viktigt för 

mig att de inte skulle känna sig tvungna att svara på något de inte kände sig bekväma med och 

att det rådde ett trevligt och tryggt klimat i gruppen. För att uppnå detta var jag noga med att 

förklara för eleverna att de inte behövde svara på något de inte ville och att det inte gick att 

svara rätt eller fel på någon fråga. Jag tog även hänsyn till att eleverna befann sig i en 

gruppsituation med sina klasskompisar och att alla följdfrågor därför inte var lämpliga att 

ställa till eleverna i denna situation. Jag undvek att ställa frågor om information som kan vara 

känslig för elever att dela med sina klasskompisar, till exempel frågor om eventuella 

svårigheter med läsinlärning eller allt för privat information om hemförhållanden eller 

kompisförhållanden.  

Bearbetning och analys av material 

Materialet har delvis analyserats enligt den fenomenografiska metodansatsens steg för 

dataanalys.  

 

I enlighet med Dahlgren och Johanson (2015, s.167) låg fokus i början av analysprocessen på 

att läsa in sig på de transkriberade intervjuerna noggrant och föra anteckningar om materialet. 

Processen med att analysera materialet startades med att transkribera allt material och sedan 

läsa allt transkriberat material ett antal gånger tills det kändes bekant. Samtidigt som 

materialet lästes fördes anteckningar kring materialet för att hitta de första intressanta 

tendenserna i materialet.  

 

Då intervjuerna hade blivit lästa noggrant plockades de viktigaste mönstren i arbetet ut liksom 

Dahlgren och Johanson (2015, s.168) förespråkar. Detta skedde genom att klippa ut viktiga 

delar från ett fysiskt papper, för att på ett lätt sätt kunna experimentera med olika 

grupperingar och för att kunna ha översikt över materialet samtidigt som anteckningar kan 

föras på datorn. Delarna som klipptes ut grupperades direkt efter vilken frågeställning de 

hörde till och citat från de olika deltagarna separerades för att sedan inom några av 
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frågeställningarna kunna dela upp deltagarna i olika kategorier baserat på uppfattningar 

eleverna uttryckt.  

 

Då de viktigaste mönstren i arbetet hade plockats ut var det dags att jämföra olika delar som 

framkommit under undersökningen och hitta likheter och skillnader. I enlighet med Dahlgren 

och Johanson (2015, ss.169-170) grupperades sedan dessa likheter och skillnader i lämpliga 

grupper. Gränser mellan de olika grupperna drogs sedan, där likheterna var viktiga. Olika 

kategorier laborerades med och slogs ihop till mindre och större kategorier. För att genomföra 

detta lästes allt material åter igen. Denna gång låg fokus på att hitta vilka likheter och 

skillnader som finns mellan elevernas uppfattningar och vanor kring läsning med 

utgångspunkt i frågeställningarna. Resultatet grupperades med hjälp av de utklippta citaten. I 

denna undersökning grupperades resultatet efter frågeställningar. Kategorier organiserades 

sedan, antalet kategorier som användes från början blev färre under denna process då det inte 

var möjligt att göra lämpliga kategorier inom alla delar av resultatet, då inga specifika 

uppfattningar eller fenomen kunde plockas ut i vissa delar av arbetet. Dessa delar har därför 

inte kategoriserats på detta sätt, utan redovisas utifrån en innehållsanalys.   

  

Säkerställa resultatet 

Reliabilitet vid användning av metoden fokusgrupper innebär att resultatet inte bör påverkas 

av yttre faktorer som till exempel egna uppfattningar eller föreställningar hos personen som 

genomför fokusgruppintervjuerna och analyserar materialet. Resultatet bör inte skilja sig från 

det resultat en annan person skulle komma fram till om personen gjorde exakt samma 

undersökning. Det är viktigt att den data som finns är tillräcklig för att kunna göra en analys 

och att data analyseras på rätt sätt (Wibeck 2010, ss.142-144). För att säkerställa reliabiliteten 

i undersökningen har jag varit noggrann med att till så stor del som möjligt lägga mina egna 

föreställningar och uppfattningar åt sidan och se objektivt på materialet. Detta har inneburit 

att jag började med att analysera vilka föreställningar och uppfattningar jag har kring läsning 

och vad jag tror eleverna har för tankar kring läsning, detta för att på förhand veta vilka 

fallgropar som finns och på så vis undvika dem. Det är viktigt att analysera elevernas svar 

efter vad de egentligen säger och inte efter vad jag tror att de menar baserat på tidigare 

erfarenheter. Fokusgruppintervjuerna genomfördes alla av mig, så det finns inget utrymme för 

att olika personer hanterat situationen på olika sätt, vilket kunde ha påverkat arbetet. I 

analysprocessen har det inte funnits möjlighet att hitta någon annan som har tid att analysera 

samma material, vilket hade varit önskvärt. Det har dock funnits utrymme för att fråga vänner 

och närstående om råd då oklarheter funnits kring hur någon del av resultatet kan tolkas, 

vilket innebär att någon annan oberoende bekräftar att resultatet tolkas på rätt sätt. Detta för 

att bekräfta att mina tolkningar av resultatet är samma som någon annan skulle ha gjort och 

inte påverkas av mina egna erfarenheter och uppfattningar av läsning.   

 

Validitet handlar om att säkerställa att undersökningen verkligen undersöker det den syftar till 

att undersöka. I fokusgruppintervjuer finns en risk att eleverna faller för grupptryck och inte 

svarar sanningsenligt på frågorna utan håller med de andra som talar. Endast personen som 

genomför fokusgruppintervjuerna kan avgöra om deltagarna verkar vara bekväma och säga 

vad de tänker. Det är viktigt att deltagarna känner sig trygga i miljön där fokusgruppintervjun 

sker och att de verkar vara trygga med att svara sanningsenligt (Wibeck 2010, ss.144-145). 

Som tidigare nämnt skedde fokusgruppintervjuerna på elevernas skola i ett grupprum de är 

vana vid tillsammans med klasskompisar de är vana vid. Eleverna blev även informerade om 

att det inte finns några rätta eller felaktiga svar och hur de bör behandla varandra. 

Upplevelsen från fokusgruppintervjuerna var att eleverna verkade bekväma med att berätta 
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hur de kände. Eleverna gav intryck av att våga uttrycka egna åsikter och berättade öppet om 

sina egna tankar och funderingar. Det finns givetvis en risk att någon elev följde med i vad 

resten av gruppen sa och inte vågade uttrycka sina egna tankar. Känslan bland samtliga 

grupper som helhet var att det rådde ett öppet och tryggt klimat.  

 

RESULTAT 

Hur ser elevers läsvanor ut 

Läsvanor i hemmet 

Då elevers läsvanor i hemmet undersöktes framkom tre olika kategorier som nedan 

presenteras i löpande text. Dessa var läser hemma ibland, läser ofta hemma och läser aldrig 

hemma. Dessa kategorier har analyserats med hjälp av innehållsanalys.  

Läser hemma ibland 

Merparten av de intervjuade eleverna läser hemma ibland. Flera av de elever som uppger att 

de läser hemma ibland, beskriver att de läser när de inte har något annat att göra, eller när de 

har tråkigt. Vilket även framgår i citaten nedan. Aktiviteter som till exempel att titta på 

telefonen eller datorn tas upp som aktiviteter som går före läsning för eleverna. Flera av 

eleverna tar även upp att de läser då de är ensamma hemma.   

 

"Jag brukar mest läsa själv, när man inte har något att 

göra och har lite långtråkigt. Då brukar jag lägga mig i 

sängen och bara läsa lite" 

       (Linda) 

 

"Jag läser typ efter skolan om min telefon är död eller så, 

eller om jag inte har något speciellt att göra." 

       (Rachel) 

 

I citaten ovan framgår det att läsning som aktivitet hemma inte är dessa elevers förstahandsval 

utan något de gör i brist på andra aktiviteter. För dessa elever finns det flera andra aktiviteter 

som går före läsning.    

 

Läser ofta hemma 

Tom, Rose, Tina och Lilly berättar däremot att de ofta läser hemma på fritiden. Samtliga av 

dessa elever berättar att de läser hemma minst en gång om dagen.  

 

"Vi lånar på biblioteket, det blir oftast väldigt många 

böcker. Det brukar typ ta två dagar att läsa allt. Jag 

brukar låna tre stycken." 

       (Tina) 

 

"Jag läser hemma varje dag efter skolan när mamma och 

pappa kommer hem" 

       (Rose) 
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Det framfår i citatet att Tina lånar mycket böcker på biblioteket som hon läser ut ganska 

snabbt, vilket kan tyda på att hon läser mycket hemma. Rose beskriver hur hon läser varje dag 

i samband med att hennes föräldrar har kommit hem, vilket visar på att en rutin finns kring 

tyst läsning hemma.    

 

Läser aldrig hemma  

Slutligen visar resultatet att det finns två elever som inte läser hemma. Bill uppger att han inte 

alls läser hemma, medan Cory beskriver att det händer att han läser hemma men att det är 

mycket sällan.  

 

"Jag läser inte hemma, det är tråkigt" 

       (Bill) 

 

"Jag läser faktiskt nästan aldrig hemma" 

       (Cory) 

 

Som citaten ovan kan indikera har dessa två elever inte mycket kommentarer gällande läsning 

i hemmet mer än att det inte är något de gör. Bill uttrycker i samband med att han berättar att 

han inte läser hemma även att han tycker det är tråkigt att läsa.  

Uppfattningar om läsning i hemmet  

Det finns tre övergripande kategorier hos eleverna kring läsning i hemmet. Dessa är, tycker 

om att läsa hemma,  tveksamma till att läsa hemma och tycker inte om att läsa hemma.  Dessa 

svar har analyserats med hjälp av innehållsanalys.  

 

Tycker om att läsa hemma 

Flera av eleverna i undersökningen uppger att de tycker om att läsa hemma. Samtliga av de 

eleverna som berättar att de läser hemma varje dag uppger att de tycker det är roligt att läsa. 

Bland eleverna som läser hemma ibland som tidsfördriv tycker Rachel, Linda och Emma att 

det är roligt att läsa. 

 

"Jag gillar att läsa, mamma gillar att läsa och pappa 

gillar att läsa, min mamma och storebror brukar läsa för 

mig. Mina föräldrar läser väldigt mycket så det kanske är 

därför jag tycker det är kul." 

       (Lilly) 

 

Lilly beskriver i citatet ovan att flera familjemedlemmar tycker om att läsa och att flera 

familjemedlemmar även läser för henne. Hon uttrycker även en teori om att hon tycker om att 

läsa på grund av att föräldrarna läser mycket, vilket kan indikera att hon har influerats och 

inspirerats av läsklimatet i hemmet. Linda beskriver nedan hur det går att fastna så mycket i 

böckerna att tid och rum glöms bort. 

 

"Jag tycker det är väldigt skönt, för man kan ta det väldigt 

lugnt. Ibland fastnar jag så mycket i boken så när pappa 

eller mamma frågar något så säger jag  ingenting, för då 

var jag mitt inne i en bok." 

       (Linda) 
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Ett möjligt mönster mellan elevernas positiva inställning till läsning och att de har någon som 

läser högt för dem hemma kan utläsas. Med undantag från Rachel och Tina uppger samtliga 

av dessa elever att de har någon som läser högt för dem hemma. Rachel och Tina beskriver  

att ingen läser för dem hemma då de redan kan läsa, vilket Tina beskriver i citatet nedan. 

Nedan beskriver även Tom att han tycker det är roligt att någon läser högt för honom varje 

kväll.  

 

"Jag och min lillasyster kan läsa, det är nästan ingen som 

läser någonting för oss." 

       (Tina) 

 

"Mamma eller pappa brukar läsa för mig varje kväll, det 

är roligt." 

       (Tom) 

 

 

Tveksamma till att läsa hemma 

Bland eleverna som läser hemma ibland finns även en grupp som är mer tveksamma till 

läsning hemma. Anna, Sam och Lea ger alla uttryck för uppfattningen att hur de känner för att 

läsa hemma beror på omständigheterna. Om boken är bra eller inte eller om de är trötta är 

faktorer som spelar in på hur de känner inför att läsa hemma. Detta syns i citatet från Lea 

nedan.  

 

"Ibland är det roligt, ibland är det tråkigt, det beror lite 

på vad det är för bok." 

       (Lea) 

 

Samtliga av dessa elever hör till de som berättat att de läser hemma ibland. Ingen av dessa 

elever har någon som läser högt för dem hemma. En förklaring till hur läsklimatet hemma ser 

ut kommer från Anna som beskriver att föräldrarna inte läser hemma.  

 

"Mamma och pappa brukar mest sitta med mobilerna, så 

det är mest jag som läser" 

       (Anna) 

 

Tycker inte om att läsa hemma 

De två elever som tidigare uppgav att de inte läser hemma berättar att de inte alls tycker om 

att läsa hemma. Båda har uppfattningen att de tycker det är tråkigt att läsa. Deras motiv för att 

inte läsa är framför allt att det tar för lång tid och att läsa och att andra aktiviteter som till 

exempel att använda datorn kommer före läsning. Under intervjuerna uttrycker båda eleverna 

att de upplever sig själva vara dåliga på att läsa vilket framkommer i citatet nedan. Bill 

uttrycker att det tar två timmar för honom att läsa ut en sida, vilket kan indikera att han har 

svårigheter med läsning. Då elevernas läskunskaper inte undersöktes i denna studie går detta 

dock inte att säga med någon säkerhet.     

 

"Det är inte roligt att läsa, det tar så lång tid. Jag orkar 

bara läsa en sida, det tar två timmar för mig att läsa ut en 
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sida. Jag är så dålig på att läsa." 

       (Bill) 

 

Varken Bill eller Cory har någon som läser högt för dem hemma. Vilket också kan tänkas 

påverka deras syn på läsning.  

 

Läsvanor och uppfattningar om tyst läsning i skolan 

I skolan läser samtliga elever tyst för sig själva varje dag efter maten, samt vid andra tillfällen 

som till exempel eget arbete eller då de har slut på annat arbete att göra. Merparten av de 

deltagande eleverna uppger att de tycker om att läsa i skolan. Under fokusgruppintervjuerna 

framkom det att eleverna hade olika uppfattningar om läsning i skolan. De olika 

uppfattningarna om tyst läsning i skolan är att det är avslappnande, att det är dålig arbetsro i 

skolan, att det finns god tillgång till litteratur samt att det inte finns tillräckligt med litteratur.    

Avslappning 

Cory, Emma och Tom som alla ingick i samma fokusgrupp, beskrev hur avslappning är en 

anledning till att de tycker om att läsa i skolan. I citatet nedan beskriver Emma att det är skönt 

att läsa en stund för att slappna av från övriga skolaktiviteter.  

 

"När vi har eget jobb, då får man välja lite vad man vill 

och då läser jag ibland.  Det är väldigt skönt att man får 

ta det lugnt liksom." 

       (Emma) 

 

Även Tom uttrycker under fokusgruppintervjuerna att det är skönt att vila huvudet med 

läsning efter många andra av skoldagens aktiviteter. Cory har en syn på tystläsningen i 

klassrummet som också handlar om avslappning men samtidigt skiljer sig något från alla 

övriga deltagares. Eleven är först tveksam till vad han ska säga. Efter lite hjälp från Emma 

som menar att Cory läser mycket i skolan, till och med när han inte får, börjar Cory berätta. 

Cory berättar om hur han använder lästiden som en slags avslappning.  

 

"Jag läser knappt böckerna, jag bara tittar i dem, men 

ibland läser jag någon. Det känns skönt att läsa i skolan 

för allt annat är mycket jobbigare. När jag är  hemma 

har jag så mycket annat att göra så då läser jag aldrig."   

       (Cory) 

 

Cory beskriver alltså att han inte alltid läser böckerna under tystläsningen, men att han 

samtidigt hellre läser i skolan än hemma. Han uttrycker även att han väljer läsning i skolan då 

han upplever övriga ämnen som jobbigare.  

Dålig arbetsro 

Alla elever upplever inte tyst läsning i skolan som avslappnande. I den tredje och sista 

fokusgruppen leder eleverna in diskussionen på arbetsro i klassrummet under tystläsning. 

Sam, Lilly och Anna beskriver alla hur dålig arbetsro ibland gör det svårt att koncentrera sig 

på läsningen.  
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"Det är väldigt mycket barn som ropar, skriker, klappar, 

pratar högt och andas högt." 

       (Anna) 

 

Tillgång till litteratur 

Bland eleverna finns även andra uppfattningar om tyst läsning i skolan. Lea, Tina, Rachel och 

Lilly berättar alla om hur tillgång på spännande böcker gör att de gärna läser i skolan.  

 

"Vi läser tyst efter maten varje dag och det är typ min 

favoritlektion, för jag har  alltid så bra böcker som jag 

tycker om att läsa, de flesta böckerna jag läser  kommer 

jag verkligen bort, när jag hör alla börja gå så tittar jag 

upp och då  har jag glömt att jag var i skolan." 

       (Rachel) 

 

I citatet nedan beskriver Rachel tystläsningen som hennes favoritlektion på grund av att hon 

alltid har så bra böcker att läsa och leva sig in i.  

 

Brist på litteratur 

Anna håller inte med om att det finns en god tillgång till spännande böcker och beskriver 

istället uppfattningen i citatet nedan att hon tycker det är tråkigt att läsa i skolan eftersom det 

endast finns tråkiga böcker.  

 

"Jag gillar liksom inte riktigt att läsa i skolan för det finns 

liksom inte så roliga böcker." 

       (Anna) 

 

Uppfattningar om högläsning i skolan 

Eleverna är eniga om att högläsning av en lärare i skolan inte sker varje dag utan någon gång 

då och då. I första och andra klass var högläsningen av en lärare ett mer frekvent inslag i 

undervisningen. Eleverna berättar istället att de arbetar med parläsning där eleverna läser högt 

för varandra. Flera av eleverna har inga tydliga tankar kring hur de upplever det när läraren 

har högläsning i skolan. Det fanns olika uppfattningar om fenomenet högläsning i skolan de 

var; att det är roligt när läraren läser, att man helst läser tyst för sig själv och att det är jobbigt 

att läsa högt för andra.  

 

Roligt när läraren läser 

Rose, Lea och Tina beskriver hur de tycker det är roligt när läraren läser eftersom det då blir 

mer inlevelse i läsningen och läraren vågar ta ut svängarna mer med olika röster, 

känslouttryck och ljudeffekter. Detta beskriver Rose i citatet nedan.  

 

"Hon har lite mer flyt, man hänger med lite mer och så 

har on såna här röster, ibland är det jätteljust och ibland 

jättemörkt och sen slår hon i bänken ibland om det står att 

de slår, hon liksom härmar av. Jag tycker det är jättekul!" 

       (Rose) 
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Läser helst själva 

Däremot har både Rachel och Lilly uppfattningen att de helst läser själva om de får välja. 

Rachel tycker det är skönt med högläsning ibland, men tycker bäst om att få läsa egenvalda 

böcker på egen hand. Lilly uttrycker att hon tycker det är jobbigt att sitta stilla under 

högläsningstillfällena.  

 

Jobbigt att läsa högt för andra 

Under intervjuerna framgick det även att några av eleverna upplever det som jobbigt att själva 

läsa högt. Tom, Lea och Anna berättar alla oberoende av varandra att de upplever ett obehag 

för att läsa högt inför andra. I citatet nedan beskriver Anna att det blir jobbigt och svårt att 

läsa högt när det blir fel. I citatet nedan är Lea inne på samma spår och beskriver en oro och 

en nervositet för att läsa högt.   

 

"Jag har lite svårt för att läsa högt för jag är ganska dålig 

på det och så kan jag verkligen inte läsa orden för jag 

tycker det är enklare att bara läsa tyst, då gör det inget att 

jag läser fel för jag fattar fortfarande vad jag själv 

menar."  

       (Anna) 

 

"Det är bättre när läraren läser, för hon vågar lite mer, 

när jag läser typ en berättelse eller så känns det pirrigt i 

magen, då blir det läskigt, då kan jag inte riktigt säga 

det." 

       (Lea) 

 

Vilka motiv har eleverna till läsning 

Då eleverna diskuterade varför de läser fanns olika motiv till att läsa. Dessa var att läsa för 

nytta, att läsa för nöje och att läsa för att de måste. Samtliga av de elever som uppger att de 

läser för nytta läser även för nöjes skull. 

Läsning för nöje 

Åtta av de tolv eleverna som deltog i intervjuerna berättade om hur de läser för nöje, dessa 

var, Tom, Anna, Sam, Rachel, Tina, Rose, Linda och Emma. Rachel och Tina som också 

beskrivit hur de läser för nöjes skull berättar även hur de använder läsning som ett tidsfördriv 

för att inte ha tråkigt.  

 

"Jag läser ibland för att inte vara uttråkad, jag har två 

systrar som är tonåringar, de vill inte alltid vara med mig 

direkt så jag brukar ofta vara ganska ensam och då ligger 

jag i sängen och läser istället. Jag vill ju läsa för jag 

tycker det är roligt." 

       (Rachel) 
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Läsning för nytta 

Nytta syftar både på nyttan i att läsa för att förbättra sina läskunskaper och att läsa för att 

tillägna sig ny kunskap. 

 

Flera av eleverna som berättade att de läser för att de tycker det är roligt beskriver också att de 

läser för nytta. I citatet nedan beskriver Emma hur det är roligt att läsa, då det leder till ny 

kunskap.  

 

"Jag läser för att det är väldigt roligt att läsa. Man lär sig 

väldigt mycket och  man lär sig att läsa och det är väldigt 

bra kunskap." 

       (Emma) 

 

Få av de deltagande eleverna läser medvetet för att hitta fakta eller information konsekvent. 

Anna berättar att hon ibland läser små faktaböcker om hästar som hon är intresserad av, men 

att detta sker ganska sällan. Endast Rachel berättar att hon läser för att ta reda på information 

om olika ämnen. Rachel beskriver hur hon till exempel läser böcker om andra världskriget, 

Vasaskeppet och rymden. Hon nämner även källkritik som en anledning att läsa fakta i böcker 

istället för på nätet.  

 

"Man kan inte söka allting på google för att på google är 

inte allting sant, då vill man ju ha en bok, till exempel en 

bok dom en som var med i andra  världskriget gjorde som 

hette Jag överlevde, den boken har han ju handskrivit 

 och han vet ju vad som hände."   

       (Rachel) 

Läsning som måste 

Cory och Bill beskriver läsning som ett måste. Cory konstaterar att läsning är nödvändigt för 

att till exempel göra läxan, men inget att frivilligt ägna sig åt.  

 

"Ibland måste jag ju läsa lite, som min läxa, men jag läser 

inte så mycket" 

      (Cory) 

 

Bill reagerade på ett uttalande Rose gjorde om att det är roligt att läsa och att man måste lära 

sig läsa. Bill svarade då direkt att man inte alls måste lära sig läsa. Tina förklarar att om man 

inte lär sig läsa kan man till exempel inte läsa vägskyltarna när man kör bil. Bill förklarar att 

han fortfarande tycker det är onödigt, eftersom det värsta som kan hända är att man kör för 

fort.   

 

Hur väljer eleverna litteratur vid läsning 

Under fokusgruppintervjuerna diskuterade eleverna vilken typ av litteratur de helst läser om 

de får välja. Här framkommer det att de olika typerna av litteratur de helst läser är spännande 

böcker, skämtböcker och böcker som handlar om något specialintresse som eleverna har.  

Den populäraste typen av böcker bland eleverna visade sig vara skräckböcker. Med detta 

menas böcker med till exempel spöken som tema med målet att vara mystiska och 

skrämmande. Även mysterieböcker och fantasyböcker med spänning i handlingen nämndes av 
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några elever som böcker de gärna läser. Medparten av eleverna nämnde någon typ av 

spännande böcker som den typ av litteratur de helst läser. Detta framgår i citaten nedan.  

 

"Jag gillar lite läskiga böcker med mysterier, jag har en 

som heter Cirkusdeckarna." 

       (Tom) 

 

"Jag gillar böcker om spöken och så där, typ Rum 213 

som handlar om spöken.  Det måste vara spännande." 

       (Tina) 

 

Eleverna berättar om att det är spänningen i böckerna som gör att de gärna läser dem. I citatet 

nedan beskriver Rachel en spännande bok hon har läst.  

 

"Det är spännande historier, typ att det händer grejer i 

husen och såhär. Jag läste en bok som hette Aldrig som de 

andra, då var det en kille som såg ett spöke som typ hade 

dött eller någonting och sen var det jättespännande när 

han fick reda på att hans kompis var ett spöke och att hon 

hade dött typ hundra år tidigare." 

       (Rachel) 

 

En annan typ av böcker som nämns under fokusgruppintervjuerna är skämtböcker. Sam 

berättar att han gärna läser skämtböcker. I citatet nedan beskriver han att han tycker om 

Bellmanböckerna som han lånat av sin storebror.   

 

"Jag gillar roliga böcker också, jag gillar 

Bellmanböckerna, jag har tre sådana hemma, min 

storebror höll på att läsa dem, så har han satt postitlappar 

där  skämten är roliga." 

       (Sam) 

 

Sam får även medhåll om att skämtböcker är roliga av några av de övriga deltagarna i samma 

fokusgrupp.  

 

I diskussionerna i fokusgrupperna framkom det även att några elever helst läser böcker som 

handlar om deras fritidsintressen. Anna berättar att hon gärna läser böcker som handlar om 

hästar och ridning.  

 

"Jag rider och det betyder väldigt mycket för mig , för jag 

gillar verkligen att  rida. Hästarna på ridskolan är så söta 

och jag vill lära mig mer om dem." 

       (Anna) 

 

I citatet framgår det att Anna vill läsa denna typ av böcker av kunskapsintresse, för att lära sig 

mer om sitt fritidsintresse. Även Linda och Lea betonar kunskapsintresset, de berättar att de 

gillar att läsa fotbollsböcker eftersom de är intresserade av fotboll. Lea, som tycker om 

fotbollsböcker, berättar att hon tycker allra bäst om att läsa faktaböcker. Hon berättar att 

faktaböcker är roliga eftersom man får lära sig medan man läser.  
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Strategier för att välja litteratur 

Under fokusgruppintervjuerna diskuterade eleverna hur de gör när de väljer vilken bok de ska 

läsa. Två övergripande kategorier framkommer i resultatet, elever som väljer böcker baserat 

på erfarenhet och elever som väljer böcker genom att chansa. Elevernas svar har analyserats 

med hjälp av innehållsanalys.  

Val baserat på erfarenhet 

De flesta av de deltagande eleverna uppger att de på olika sätt väljer böcker baserat på 

erfarenheter om vad de tycker om att läsa. De tillämpar olika metoder för att göra detta. Lilly, 

Rachel, Tina, Linda och Emma läser alla på bokens baksida för att ta reda på om det kan vara 

en bok som de tycker om. De gör sedan valet baserat på att de sedan tidigare vet vad de 

brukar tycka om för böcker.  

 

"Jag tittar alltid på baksidan av boken, händer något 

spännande här? Är det en  skräckbok eller något annat 

spännande som händer? Kommer jag verkligen att 

 vilja läsa den? Vissa böcker jag har till exempel 

Månfågel, ville jag bara läsa, men jag hade en bok som 

hette Vargbröder som jag inte alls tyckte var roligt att 

 läsa i. Jag läser sådana som jag verkligen tror jag 

kommer vilja läsa." 

       (Rachel) 

 

Lilly och Anna berättar att de båda tycker om att läsa hela serier av böcker. De hittar en serie 

de tycker om och sedan är det bara att välja nästa bok i serien.  Tina berättar att hon tar reda 

på vilken författare som skrivit böcker hon tycker om, för att senare kunna leta upp fler 

böcker av samma författare.   

 

Bland eleverna som väljer böcker av erfarenhet finns även andra anledningar till att eleverna 

väljer en viss bok. Linda, Emma, Tom och Rachel berättar alla att de gärna väljer tjocka 

böcker med mycket text. Tina och Rachel berättar att de helst inte vill att det ska finnas några 

bilder i boken.  

 

Rose väljer också böcker baserat på erfarenhet av vad hon tycker att en bok ska innehålla. 

Hon berättar att hon väljer böcker med färgglada bilder i. Hon berättar att textmängd inte 

spelar så stor roll, däremot väljer hon bort en bok utan bilder.  

 

Val baserat på chansning 

Sam, Bill, Lea och Cory berättar alla att de väljer böcker genom att chansa. De beskriver att 

de bara tar en bok från bokhyllan och hoppas på det bästa. I citaten nedan framgår det att Sam 

ogärna läser böcker med för mycket text i. Cory beskriver att han chansar då han inte har 

några favoritböcker och Bill beskriver att han inte bryr sig om vilken bok det blir.  

 

"Jag drar ut en bok från bokhyllan och hoppas den är bra 

och att det inte är för mycket text i." 

       (Sam) 
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"Jag blundar och tar någon sådär, jag har inga precis 

favoritböcker." 

       (Cory) 

 

"Jag bara tar någon bok, jag bryr mig inte om den är bra 

eller dålig." 

       (Bill) 

 

Vem som påverkar vad eleverna ska läsa 

Eleverna diskuterade kring om de väljer litteratur helt själva eller om någon hjälper dem att 

välja. Samtliga deltagande elever var eniga om att de för det mesta väljer vad de läser helt 

själva. I skolan uppger samtliga elever att de själva får välja, men hemma ser litteraturvalen 

lite olika ut. Flera av eleverna berättar att de väljer vad de ska läsa helt på egen hand både i 

skolan och i hemmet. Elevernas svar har analyserats med innehållsanalys.   

 

Anna, Lilly, Rachel och Tina berättar alla om att deras föräldrar till viss del har åsikter kring 

och är med och bestämmer vad de ska läsa. De förklarar föräldrarnas motiv till att vara med 

och bestämma beror på att föräldrarna inte vill att de ska läsa litteratur som de finner 

olämplig. Anna, Lilly och Rachel vill läsa böcker som föräldrarna tycker är för skrämmande 

för dem.  

 

"Hemma har jag precis börjat på en bok som heter 

Kidnappare på nätet, men  mamma vill inte att jag läser 

den, hon säger att jag är för liten." 

       (Anna) 

 

Lilly och Rachel berättar att de läser sina böcker trots att föräldrarna sagt att de inte får.  

 

"På skolan väljer jag själv, hemma har jag börjat läsa 

Rum 213, men min  mamma och pappa har läst en sida i 

den och de vill inte att jag ska läsa den, så jag läser i den 

när jag är ensam hemma." 

       (Lilly) 

 

"I skolan får jag bestämma själv vad jag känner för, men 

när jag är hemma vill inte mina föräldrar att jag läser 

skräckböcker, men jag gör det ändå för jag gör  vad jag 

vill."  

       (Rachel) 

 

Tina beskriver istället att hon inte får läsa böcker med allt för vuxet innehåll, men inte heller 

böcker med för enkelt innehåll. Tina berättar att hon har kommit förbi de böcker som är 

anpassade för hennes ålder i sin läsutveckling. Därför väljer hon böcker som är anpassade för 

äldre barn.   

 

"Jag brukar läsa böcker från 11 år , jag får inte läsa 

sådant som handlar om  saker vi inte ska veta än. 

Skräckböcker brukar jag läsa, men inte för enkla  böcker." 

       (Tina) 
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Påverkan av litteraturval kan även ske på annat sätt än genom föräldrar. Eleverna tar inte 

självmant upp att kompisar påverkar dem i deras val av böcker under fokusgruppintervjuerna. 

Däremot delar eleverna aktivt boktips med varandra under diskussionerna, speciellt gällande 

spännande eller läskiga böcker. Under diskussionerna visar det sig dessutom att flera av 

eleverna läst samma böcker. Till exempel är Rum 213 en bok som flera av deltagarna berättar 

om att de läst.  

Hur upplever eleverna att de påverkas av böcker de läser 

De deltagande eleverna diskuterade även hur de påverkas av litteratur de läser.  Elevernas svar 

har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Varken Cory, Bill eller Sam kände att litteratur 

hade någon som helst påverkan på dem och berättade inte om någon gång de känt igen sig i 

litteraturen.  

 

Vanligt bland eleverna som deltog var att de kunde relatera någon egen erfarenhet till något 

de läste i litteraturen. Rose, Lea, Linda, Tina, Rachel och Lilly berättade alla om någon 

personlig erfarenhet som de relaterade till litteraturen. Vad de relaterade till litteraturen var 

olika. Rose, Lilly och Lea berättade om hur de kände igen sig i pinsamheter som beskrivs i 

böcker eller tidningar. Rachel och Lilly berättar om hur de båda känner igen sig i en bok som 

heter Utfryst.  

 

"Jag har känt igen mig i en bok som heter Utfryst, den 

handlar om att man inte riktigt kan ta plats och man blir 

typ alltid avbruten och man har ingen att sitta med vid 

lunchen och sådär." 

       (Rachel) 

 

Linda berättar om hur hon berättar om hur hon känner igen konflikter från böcker. 

 

"Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det var typ en 

pappa och ett barn  som bråkade. Då kändes det som min 

storebror och min pappa, för de brukar  bråka ibland 

och då känner jag bara, här sitter jag igen." 

       (Linda) 

 

Tina känner igen händelser i böcker från det egna vardagslivet, hon känner även igen egna 

känslor från böcker.  

 

"När man har läst en bok och några veckor efter så 

händer samma sak som hände i boken. Då vet man redan 

hur de kommer att kännas för man har varit med om det 

förut om man säger så." 

       (Tina) 

 

Emma berättar om hur känslor relaterade till bokens innehåll har betydelse för hur hon själv 

känner sig. Till exempel kan sorgliga böcker få det att kännas sorgligt eller spännande böcker 

kan göra att hon känner spänning.  

 

Tom förklarar hur att läsa böcker tar honom tillbaka till minnen.  
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"När jag läste i morse var det precis som att jag var på en 

camping, det är skönt för jag brukar läsa där."  

       (Tom) 

 

Anna berättar om hur böcker leder till att hon funderar över saker hon inte tidigare funderat 

över. Till exempel har hon från böcker om havet lärt sig mer om hur fiskarna simmar i havet 

som hon inte funderat över tidigare. Tina berättar hur läsning av litteratur leder till att nya 

tankar väcks, vilket hon beskriver närmare i citatet nedan.  

 

"Det gör att jag funderar på om spöken finns eller inte. 

Jag har läst en bok som heter För alltid, i den stod det: 

Det finns ingen framtid för framtiden är nu. Då  undrade 

jag varför det stod så, för att framtiden är ju den tid som 

kommer. Men jag tror att han menade att den tiden som är 

nu är ju samma tid som var när vi  föddes bara att det är 

längre fram. Det har jag aldrig tänkt på förut." 

       (Tina) 

 

I citatet framgår det även att läsning av böcker påverkar Tina genom att hon till exempel 

börjar fundera på existentiella frågor och själv drar egna slutsatser utifrån meningen i det hon 

läser. Tina kommer ihåg citatet från boken under fokusgruppintervjun utan att ha boken 

framför sig, vilket kan tyda på att citatet från boken är något som gjort stort intryck och något 

hon  funderat på även i efterhand.  

Sammanfattning 

I resultatet framgår det att de flesta elever läser hemma på egen hand. De läser olika mycket 

och av olika orsaker. Eleverna läser tyst i skolan varje dag. I resultatet framgår det att det 

finns ett möjligt samband mellan elevers läsvanor, syn på läsning och om någon läser för dem 

hemma. De elever som tycker om att läsa tenderar att läsa mer på fritiden än de elever som 

inte tycker om att läsa. De har också i stor utsträckning någon som läser för dem hemma, 

medan elever som inte tycker om att läsa inte har någon som läser för dem hemma. Det 

framkom även skillnader i elevernas motiv till läsning. De olika motiven är läsning som nöje, 

läsning som nytta och läsning som måste. När det kommer till bokval väljer majoriteten av 

eleverna helst att läsa spännande böcker. Eleverna väljer böcker på olika sätt, dessa är val 

baserade på erfarenhet eller chansning. Angående hur eleverna påverkas av det de läser 

framgick det att de till störst del påverkas genom att relatera det lästa till egna erfarenheter.    
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det resultat som framkommit från fokusgruppintervjuerna i 

relation till arbetets teoretiska ram och den tidigare forskning som arbetets bakgrundsdel 

belyser. Studiens syfte är att i årskurs 3 undersöka elevernas läsvanor både hemma och i 

skolan för att få en uppfattning om deras förhållningssätt till läsning och dess betydelse. 

Studien har också ett antal frågeställningar som berör elevernas läsvanor, motiv till läsning, 

hur eleverna väljer litteratur vid läsning och hur eleverna upplever att de påverkas av litteratur 

de läser relateras till i resultatdiskussionen.  

 

Hur ser elevernas läsvanor ut 

Under fokusgruppintervjuerna framgick det att många elever till stor del använde läsning 

hemma som ett slags tidsfördriv då de inte hade något annat att göra. Bland dessa elever 

delades deras syn på läsning upp i två tydliga kategorier, de som tycker om att läsa hemma 

och de som är mer tveksamma till att läsa hemma, där omständigheterna kring läsningen 

spelar in på läsningen. Bland eleverna som berättar att de ofta läser hemma, minst en gång om 

dagen, berättar samtliga att de tycker om att läsa. De två elever som nästan inte läser hemma 

alls tycker inte om att läsa. Detta resultat kan indikera ett samband mellan hur mycket 

eleverna läser och vilken syn eleverna har på läsning. Elever som tycker mycket om att läsa 

läser mycket på fritiden och elever som inte tycker om att läsa läser inte på fritiden. 

Lockwood (2012, ss.235-237) beskriver hur de flesta elever uppger att de tycker om att läsa, 

men att färre elever, 50% tycker att läsning är ett bra och intressant sätt att spendera sin tid. 

Detta kan kopplas till resultatet som framkom under fokusgruppintervjuerna. Sju av eleverna, 

de fyra som ofta läser hemma och tre av de som berättar att de läser hemma ibland tycker att 

det är roligt att läsa hemma, medan tre av eleverna som läser hemma ibland är mer 

tveksamma till vad de tycker om att läsa hemma och de två som aldrig läser hemma inte heller 

tycker om att läsa hemma. 

 

Med fokusgruppsintervjuer har inte elevernas läskunskaper undersökts, vilket gör att det inte 

går att uttala sig om elevernas läskunskaper, utan endast hur de upplever sina egna 

läskunskaper. I undersökningen framgår det dock att de två elever som inte läser hemma och 

inte tycker om att läsa hemma båda nämner att de bedömer sig själva vara dåliga på att läsa. 

Dessa två elever berättar liksom eleverna i Lockwood (2012, ss.235-237) även att de tycker 

det är tråkigt att läsa hemma och att de har för mycket annat att göra som är roligare. Ingen av 

de övriga eleverna nämner under fokusgruppintervjuerna att de ser sig själva som dåliga på att 

läsa. Chambers (2011, ss.13-24) förklarar hur läsarens attityd till läsning och förväntningar på 

läsning spelar in på hur läsupplevelsen blir. Detta kan relateras till elevernas syn på läsning. 

Om eleverna redan innan läsningen förväntar sig att det kommer att bli tråkigt och att de inte 

kan, finns en risk att läsupplevelsen speglar detta. Om eleverna istället är förväntansfulla och 

ser fram emot lässtunden blir resultatet en trevlig lässtund. Värt att notera är att en av de 

deltagande eleverna uppger att det tar två timmar för honom att läsa ut en sida, vilket om detta 

stämmer skulle kunna tyda på att han har någon typ av lässvårigheter och därför inte har 

möjligheten att läsa mer på egen hand. Då det inte var lämpligt att fråga mer om detta i 

gruppsituation är detta inget som kan bekräftas. Bland eleverna som var tveksamma till vad de 

tyckte om att läsa hemma och uppgav att det beror på situationen, kan detta också bero på 

vilken inställning de har till läsning för dagen. Chambers (2011, s.18) Beskriver även hur 

läsning kräver tid och koncentration. Detta kan också vara en faktor som spelar in på 

elevernas syn på läsning. De elever som inte alls tycker om att läsa berättar om hur de har 
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mycket annat att göra som är roligare, vilket kan indikera att de inte ger läsningen varken tid 

eller koncentration, medan de elever som läser mycket ger läsningen både tid och 

koncentration. Gladstone, Turci och Wigfield (2016,s.192) samt McGeown, Duncan, Griffiths 

och Stothard (2014, s.564) beskriver hur goda läsare har mer motivation till läsning. 

Leppänen, Aunola och Nurmi (2005, s.395) beskriver på liknande sätt att elevernas intresse 

för att läsa på fritiden kan kopplas till deras läskunskaper, där elever med goda läskunskaper 

ofta läser mer på fritiden. I resultaten från PIRLS (2011,ss. 7-8) framgår det också att elever 

som tycker om att läsa får bättre provresultat. Även detta kan kopplas till att de elever som 

under fokusgruppintervjuerna berättade att de varken läste på frididen eller tyckte om att läsa 

på fritiden även pratade om att de var dåliga på att läsa. Då de själva inte ser sig som duktiga 

läsare blir de inte heller motiverade till att läsa på fritiden.        

 

Under fokusgruppintervjuerna framgick det att samtliga elever läser i skolan varje dag. Detta 

stöds av Chambers (2011, s.35) som beskriver hur eleverna bör ägna sig åt läsning varje dag i 

skolan. I PIRLS (2011, ss.60-64) framgår det att lärare i svenska skolor bedriver undervisning 

där eleverna får läsa enskilt minst en gång i veckan. Även Reutzel och Juth (2014, s.29) och 

Bambrick-Santoyo (2013, ss.168-169) poängterar vikten av att eleverna får läsa på egen hand 

för att främja läsutvecklingen. Under fokusgruppintervjuerna framgår det att många av 

eleverna är positivt inställda till läsning i skolan. Det finns indikationer på att eleverna 

använder den enskilda läsningen i skolan för olika syften. Lästiden används av vissa elever till 

att läsa för att de har hittat spännande litteratur som de inte kan släppa. Av andra elever 

används tiden som en slags avslappning för att vila från övrigt skolarbete. Bland eleverna som 

läser för att de hittat bra böcker fyller troligtvis lässtunderna syftet att utveckla elevernas 

läskunskaper. Bland eleverna som läser för att vila finns en möjlighet att eleverna inte 

utmanar sig själva, då de använder tiden som avslappning. Chambers (2011, ss.19-21) 

beskriver tänkande läsare som elever som läser för att utmanas och skapa nya tankar istället 

för att använda läsning som avslappning.  

 

Koncentration under läsning i skolan var ett ämne som togs upp under 

fokusgruppintervjuerna, några av eleverna upplevde att det var svårt att koncentrera sig på 

grund av att elever runt omkring störde. De tre eleverna som uttryckte detta ingick i samma 

grupp då intervjuerna genomfördes. Då arbetsron inte diskuterades som ett problem i någon 

av de övriga grupperna finns en möjlighet att eleverna inspirerades av varandra att prata om 

arbetsro. Att en elev först tog upp arbetsron kan ha medfört att de andra eleverna kände att de 

skulle instämma, alternativt att även de kom på att arbetsron har påverkan på deras läsning. 

Chambers (2011, s.19) beskriver att en god läsupplevelse är beroende av att inte bli störd och 

att kunna koncentrera sig, vilket är i enlighet med de åsikter eleverna uttrycker.      

 

Ett möjligt samband mellan syn på läsning om någon vuxen läser högt för eleverna hemma 

eller inte gick att se. Bland eleverna som ofta läser hemma och som tycker om att läsa hade tre 

av fyra någon vuxen som läste högt för dem hemma. Bland de elever som läste hemma ibland 

och tyckte om att läsa hade två av de tre eleverna någon vuxen som läste för dem hemma den 

deltagare av dessa som inte har någon vuxen som läser för henne hemma har en storasyster 

som läser högt för henne hemma. Bland de tre elever som läser ibland men har en mer 

tveksam inställning till läsning och de två elever som inte läser hemma och inte tycker om att 

läsa har ingen någon vuxen som läser högt för dem hemma. Detta kan innebära att elever som 

har någon vuxen som läser högt för dem hemma har större sannolikhet att tycka om att också 

själva läsa hemma. Jönsson (2007, s.21) kommer i sin avhandling fram till att de flesta elever 

som går i årskurs F-3 har någon som läser högt för dem hemma, detta stöds inte av resultatet 

från fokusgruppintervjuerna, då hälften av eleverna som deltog i fokusgruppintervjuerna 
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berättade att de inte har någon som läser för dem hemma. Eleverna i Jönssons undersökning 

var yngre än eleverna i denna undersökning vilket kan påverka detta resultat, då elevernas 

föräldrar kan ha slutat läsa för dem när de blev äldre. Lockwood (2012, ss.237-239) nämner 

vikten av att elevernas föräldrar är involverade i främjandet av läsning. Detta kan kopplas 

samman med resultatet från fokusgruppintervjuerna som indikerar att eleverna är mer positivt 

inställda till läsning om de har någon vuxen som läser högt för dem hemma.   

 

Högläsning i skolan där läraren läser sker inte varje dag, däremot uppger eleverna att de även 

använder parläsning där de läser för varandra. Chambers (2011, s.51) rekommenderar att 

någon varje dag läser högt för eleverna. För vissa av eleverna uppfylls detta, då föräldrarna 

läser för dem hemma varje dag, men inte alla. Elever berättar om hur det är roligt när läraren 

läser eftersom hon använder mer inlevelse. Detta kan kopplas till Chambers (2011, ss.53-54) 

som menar att eleverna behöver högläsning för att få modellerat hur man gör för att leva sig in 

i en bok och för att göra innehållet intressant. Även Maloch och Duncan Beutel (2010, s.28) 

beskriver högläsningen som ett sätt att öva på lässtrategierna. Detta resultat kan indikera att de 

elever som finner högläsning då läraren läser roligt får ut det som är tanken av högläsningen. 

De har förstått att läsningen kan blir mer meningsfull och roligare med inlevelse. Bland 

eleverna som inte har någon särskild åsikt kring högläsning i skolan kan det finnas olika 

förklaringar till varför. Kanske har de ännu inte förstått nöjet med att få text läst med 

inlevelse, eller så kunde de inte uttrycka sina tankar kring högläsning i skolan, kanske har de 

inte reflekterat över vad de tycker om högläsning utan bara accepterat det som ett självklart 

inslag i skolan. De två elever som helst läser själva har olika motiv till det, en av dem vill läsa 

sina egna böcker och den andra tycker det är jobbigt att sitta stilla. Kanske har ingen av dessa 

elever ännu kommit förstått vilken nytta högläsning kan ha, alternativt har inte böckerna som 

lästs handlat om ämnen som fångat just dem.  

 

Chambers (2011, ss.17-18) förklarar att lyckas med läsning inte enbart innebär avkodning, 

utan att läsaren lyckas genom att intressera sig för böcker och läsning. De flesta eleverna i 

undersökningen visar på något sätt intresse för läsning, vilket ger en grund att bygga vidare på 

för att ytterligare motivera eleverna till läsning och hjälpa dem att komma vidare i 

läsutvecklingen.  

Slutsats 

I resultatet kring elevers läsvanor och syn på läsning är relationen mellan att tycka om att läsa 

och att läsa mycket hemma intressant, då den indikerar att det finns ett samband mellan synen 

på läsning och läsvanorna, de som gillar läsning läser mycket hemma. I relation till detta är 

även resultatet som visar på sambandet mellan att elever som har någon som läser högt för 

dem hemma är mer positivt inställda till läsning än de som inte har någon som läser för dem 

hemma även intressant, då detta kan indikera att det finns ett samband mellan de läsvanor 

eleverna får hemifrån och vilken syn de har på läsning.  

Vilka motiv har eleverna till läsning 

Läsning som nöje och nytta samt läsning som måste är kategorier av läsmotiv som 

synliggjordes under fokusgruppintervjuerna. Lockwood (2012, ss.235-237) beskriver hur 

läsning kan användas för att leva sig in i en annan värld, slappna av , eller tillägna sig ny 

kunskap. Detta stämmer väl överens med de kategorier som framkommer i denna studie, då 

att leva sig in i en annan värld kan ses som nöje och tillägna sig mer kunskap kan ses som 

nytta. Även Jönsson (2007, ss.173-174) tar upp att elever har olika motiv till läsning. 

Chambers (2011, ss.13-14) tar upp hur motivet till läsning kan påverka läsupplevelsen. Bland 

de elever vars motiv till läsning är nöje finns olika sätt att se på nöje. Två av eleverna tänker 
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främst på avslappning medan andra elever snarare tänker på själva innehållet i litteraturen. Att 

enbart använda litteraturen som avslappning är inget som rekommenderas av varken 

Chambers (2011, ss.19-21) eller Rosenblatt (2002, s.90), litteraturläsning ska användas för att 

väcka nya tankar och utmana och inte som ett sätt att vila. Bland de läsare som läser för nöje 

uppger även några att de läser för nytta. Chambers (2011, ss.19-21) beskriver även hur läsning 

kan användas för att upptäcka världen, vilket en elev verkar ha tagit fasta på, då hon beskriver 

att hon läser för att lära sig mer om flera olika ämnen.  

En intressant del av resultatet är hur motivet till läsning ser ut för två av pojkarna. En av dem 

ser på läsning enbart som ett måste till exempel för att kunna göra sina läxor. Medan den 

andra inte ser någon anledning till varför det är bra att kunna läsa och argumenterar emot 

förslag på varför det är bra att kunna läsa. Gladstone, Turci och Wigfield (2016, ss.190-192) 

föreslår att brist på motivation kan bero på att eleverna finner det de ska läsa irrelevant och 

inte värdesätter läsning. Detta stämmer väl överens med de elever som inte verkar ha 

motivation till att läsa. Den ena av pojkarna ser enda nyttan med läsning som att klara läxorna 

och den andra ser ingen nytta alls. Om dessa elever hittar en anledning till vilken nytta läsning 

kan ha finns en möjlighet att de kommer finna mer motivation och se ett tydligare motiv till 

att läsa. Som tidigare nämnts tar det en av pojkarna lång tid att läsa, vilket kan indikera att han 

möjligen har svårigheter med läsning och inte enbart kan hjälpas genom mer motivation.  

Slutsats   

Som slutsats dras att elevernas motiv till att läsa går att se utifrån tre tydliga motiv, nöje, nytta 

och måste. Vissa elever läser endast för att de finner nöje i att läsa och några av dessa elever 

ser även nyttan i att läsa. Resultatet visar även på att inte alla elever finner varken nytta eller 

nöje med att läsa, utan endast läser då de är tvungna.  

Hur väljer eleverna litteratur vid läsning 

Chambers (2011, ss.13-14) beskriver hur läsupplevelsen påverkas av det bokval som görs. 

Fokusgruppintervjuerna ger indikationer på att eleverna tenderar att välja böcker inom vissa 

teman, spännande böcker, skämtböcker och böcker som handlar om ett intresse. Chambers 

(2011, ss16-17) beskriver hur ett brett utbud av böcker med flera olika sorters teman gör det 

lättare för eleverna att hitta en bok. Flera av eleverna i undersökningen är direkt säkra på att 

det är spännande skräckböcker de helst läser, vilket indikerar att de hittat det tema som passar 

dem. Jönsson (2007, ss.166-170), Mohr (2006, ss.89-93) och Edmunds och Bauserman (2006, 

ss.416-420) är alla överens om att eleverna väljer böcker efter dess tema så de hittat ett tema 

på böckerna som de tycker om. Detta styrker ytterligare indikationerna på att även de flesta av 

eleverna som deltog i fokusgruppintervjuerna väljer bok på detta vis. 

 

I resultatet framgår det att elever som väljer böcker baserat på erfarenhet väljer böcker på en 

rad olika sätt. Till exempel genom att läsa bokens baksida eller välja efter författare. Två av 

eleverna berättar om hur de helst läser hela serier av böcker. Även Jones (2015, ss.317-319) 

nämner i sin undersökning att eleverna gärna läser hela serier av böcker. Flera av eleverna 

berättar också att de väljer tjocka böcker, detta är ett fenomen som även Jönsson (2007, 

ss.166-170) uppmärksammar. Jönsson beskriver hur detta kan vara ett uttryck för att eleverna 

anser att läsa tjocka böcker betyder att man är duktig på att läsa, vilket även skulle kunna vara 

fallet för eleverna som deltar i fokusgruppintervjuerna.  

 

Några av eleverna förklarade under fokusgruppintervjuerna hur de väljer böcker genom att 

chansa. Dessa elever kanske ännu inte har hittat rätt i val av bok och har därför inte hittat 

glädjen i att välja rätt bok ännu. Chambers (2011, s.18-21) beskriver hur nyckeln till att hitta 

elevernas motivation till läsning är att hitta böcker som gör att eleverna känner att de får ut 
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något av läsningen. Vidare beskriver han hur fyndet av den rätta boken leder till att eleverna 

fortsätter leta efter liknande böcker. Detta stämmer väl överens med att många elever väljer 

baserat på erfarenhet, medan de elever som chansar kanske ännu inte har någon god 

erfarenhet att utgå från, utmaningen blir då att hjälpa dessa elever att hitta den typ av böcker 

som motiverar dem till att vilja fortsätta hitta bra böcker. Chambers (2011, ss16-17)  beskriver 

hur eleverna bör ges möjlighet att på egen hand hitta passande böcker men att det samtidigt är 

bra om någon vuxen finns som stöd vid val av bok vid behov.   

De genomförda fokusgruppintervjuerna ger en tydlig indikation på att de deltagande eleverna 

föredrar att läsa spännande böcker, med skräck, mysterier eller fantasy som tema. Detta 

resultat kommer även PIRLS (2011, ss.60-64) fram till där det beskrivs att deckare är en av de 

vanligaste typerna av böcker i svenska skolor. Även Jönsson (2007, ss.166-170) nämner 

böcker om brott, mysterier och fantasy som vanliga bokteman. Edmunds och Bauserman 

(2006, ss.416-420) beskriver att eleverna främst väljer roliga eller läskiga böcker. Valet av 

roliga böcker är också något som kommer fram under fokusgruppintervjuerna. Endast två av 

de tolv deltagande eleverna uppger att de väljer att läsa roliga böcker. Dessa elever läser även 

spännande böcker.  Även Mohr (2006, ss.89-93) och Hall, Hedrick och Williams (2014, ss.94-

95) nämner roliga böcker som ett populärt tema. Mohr (2006, ss.89-93) tar även upp att 

eleverna gärna läser om djur och familj och att många elever gärna läser böcker baserade på 

fakta. Detta skiljer sig från den bild fokusgruppintervjuerna ger av verkligheten , där endast 

en elev uppger att hon gärna läser faktaböcker. Djurböcker nämns av en elev i egenskap av 

hästböcker som är elevens personliga intresse.  

 

Att så många av eleverna som deltog i fokusgruppintervjuerna helst läser spännande böcker 

med skräckinslag kan bero på olika saker. Under intervjuerna framgår det att flera av eleverna 

läser samma skräckböcker och de börjar även berätta om dem för varandra under 

intervjusituationen. Detta skulle kunna tyda på en typ av kompispåverkan i bokval, där 

eleverna tipsar varandra och blir inspirerade av kompisars bokval. Chambers (2011, ss.19-21) 

beskriver hur eleverna kan uppleva en vilja att diskutera böcker de tyckte om med varandra.  

Både Edmunds och Bauserman (2006, ss.416-420) och Jones (2015, ss.317-319) beskriver hur 

eleverna rekommenderar böcker till varandra. Dessa resultat i kombination med det 

bokdelande beteende som observerades hos eleverna under fokusgruppintervjuerna kan 

indikera att en anledning till att så många av eleverna läser skräckböcker är att de inspireras 

av varandra. Jönsson (2007, ss.173-174) kommer istället fram till att eleverna sällan delar 

boktips med varandra och inte läser samma böcker, vilket talar emot att eleverna väljer 

samma böcker på grund av att de inspirerats av varandra. Att flera av eleverna läst samma 

böcker kan tala för att de diskuterar böcker med varandra, då eleverna inte diskuterade 

kompispåverkan som en anledning till bokval går det inte att med säkerhet säga att elevernas 

liknande smak på böcker beror på att de diskuterat med varandra, det kan även bero på andra 

faktorer.    

 

De flesta eleverna väljer själva vad de ska läsa. Chambers (2011, ss.31-32) beskriver att 

elevernas attityder till läsning gynnas av att själva få välja böcker. Även Sanden (2012, 

ss.225-227) beskriver hur eleverna gynnas av att själva välja böcker. En intressant del av 

resultatet var att flera av eleverna uppgav att deras föräldrar påverkade vad de läste. Eleverna 

beskrev hur föräldrarna inte tillät att de läste vilka böcker som helst. Edmunds och Bauserman 

(2006, ss.416-420) beskriver hur eleverna helst pratar om böcker de valt själva. Intressant var 

att några av eleverna verkade acceptera föräldrarnas rekommendationer medan andra valde att 

läsa böckerna i hemlighet. Att läsa böckerna i hemlighet kan tyda på att eleverna hittat just 

den typ av böcker som de tycker om att läsa och därmed visar stort intresse för läsningen. 

Lockwood (2012, ss.237-239) beskriver vikten av att vara lyhörd för elevernas smak på 
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böcker då de köps in till klassrum. Eleverna upplever att de i skolan får välja fritt, vilket kan 

vara en extra viktig anledning till att skolan bör ha ett rikt utbud på olika sorters litteratur, så 

att eleverna kan få utlopp för sin smak i skolan och därmed inte tappa intresset för läsning. 

Chambers (2011, s.40) beskriver att böcker har stor inverkan på eleverna, intellektuellt, etiskt 

och emotionellt vilket gör bokvalet extra viktigt. Kanske är det just denna påverkan som oroar 

föräldrarna då eleverna inte tillåts läsa vilka böcker de vill. Till exempel kanske föräldrarna 

kan känna en oro att eleverna ska påverkas emotionellt och bli rädda och nedstämda av 

skräckböcker de läser. Samtidigt verkar eleverna under intervjuerna snarare påverkas genom 

att de tycker det är spännande att läsa skräckböckerna, vilket i sin tur kanske bör uppmuntras 

då dessa elever verkar ha hittat vad som gör att de finner läsglädjen.   

Slutsats 

En slutsats som kan dras av detta är att elever väljer böcker utifrån vad de vet att de tycker om 

att läsa. De elever som inte väljer på detta sätt ger uttryck för att de chansar då de inte riktigt 

vet vad de vill läsa. Intressant är även att många av eleverna verkar dras till spännande och 

läskiga böcker, vilket kan ge en indikation på viken typ av böcker som skulle kunna motivera 

en elev i årskurs 3 att vilja börja läsa.  

Hur upplever elever att de påverkas av böcker de läser 

Chambers (2011, s.40) beskriver att litteratur har etisk, emotionell och intellektuell påverkan 

på läsaren vilket syns även i resultatet från fokusgruppintervjuerna kring hur eleverna 

upplever att de påverkas av böckerna. Eleverna uppger att de påverkas emotionellt, till 

exempel genom att de påverkas av stämningen i sorgliga böcker, känner igen sig i böcker som 

handlar om ämnen nära dem, till exempel att vara utfryst eller när familjemedlemmar bråkar. 

Eleverna kan även påverkas etiskt av böcker om till exempel att vara utfryst som fungerar för 

att göra eleverna medvetna om sådana ämnen. Ett exempel på när eleverna påverkas 

intellektuellt är eleven som uppger att hon funderar på ett filosofiskt citat hon läst i en bok.  

Rosenblatt (2002, ss.39-40) beskriver hur text kopplas samman med läsarens egna 

erfarenheter och hur detta kan innebära att samma text upplevs olika av människor med olika 

erfarenheter. Detta kan till exempel kopplas till eleven som känner igen sin pappa och bror i 

en bok där en pappa och ett barn grälar. För någon annan kanske den händelsen har en helt 

annan betydelse, kanske har boken Utfryst inte exakt samma betydelse för eleverna som 

pratar om den då de troligen inte har identiska erfarenheter. Rosenblatt (2002, s.37) beskriver 

samtidigt hur läsningen är beroende av de gemensamma erfarenheterna för att skapa 

förståelse. Till exempel finns en stor möjlighet att de flesta elever har någon slags erfarenhet 

de kan relatera till boken Utfryst och en gemensam grundförståelse till vad att vara utfryst 

innebär, även om de utifrån personliga erfarenheter tolkar boken olika och ser olika mening i 

boken.  

 

Även de elever som inte känner att litteratur har någon som helst påverkan är intressanta. 

Kanske har dessa elever ännu inte nått den punkt i sin läsutveckling då de fått full förståelse 

för vad de läser, alternativt påverkas de av litteraturen utan att själva förstå det eller kunna 

sätta ord på det.  

Slutsats 

En slutsats av detta är att elever påverkas av litteratur de läser på olika sätt  på så sätt att några 

elever upplever att de kan relatera till händelser i böcker och några elever upplever inte att de 

påverkas alls. Intressant är att de elever som inte känner att de påverkas av litteratur återfinns 

även bland de elever som gör litteraturval genom chansning. Två pojkar ser även läsning som 

ett måste och de är också de två elever som inte läser hemma. Här finns ett möjligt mönster. 
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Kanske har dessa två elever ännu inte hittat rätt i läsningens värld, eller behöver hjälp med 

sina eventuella lässvårigheter. Kanske behöver de hitta rätt bok eller rätt motiv till att komma 

vidare i läsutvecklingen och få en mer positiv syn på läsning, för att senare i livet kunna ha 

nytta av goda läskunskaper.   

Studiens bidrag till forskning 

Denna studien bidrar i forskningshänseenden med ytterligare information och kunskap kring 

barns tankar kring läsning och ger en indikation på vad som kan hjälpa elever att bli 

motiverade läsare. Den syftar till att ge en bild av hur eleverna i årskurs 3 själva upplever sina 

läsvanor, vilka motiv de har till läsning, hur de väljer litteratur och hur de själva upplever att 

de påverkas av litteratur de läser. I denna studie är det elevernas egna perspektiv som är 

viktiga, vilket ger en bild av hur eleverna ser på sig själva i lässituationer och vilka 

upplevelser de har kring läsning. 

Metoddiskussion 

Fokusgrupper fungerar för att ta reda på attityder, föreställningar och värderingar kring ett 

förbestämt ämne (Wibeck 2010, ss11-12). Att använda fokusgruppintervjuer som metod för 

att samla in data relaterat till undersökningens syfte och frågeställningar fungerade väl. Att 

använda fokusgruppintervjuer innebar att eleverna delade mycket tankar och uppfattningar 

kring läsning med varandra och mig. Wibeck (2010, s.30) beskriver hur fokusgruppintervjuer 

underlättas av att deltagarna har liknande bakgrunder. Då de elever i årskurs 3 som deltog i 

undersökningen ännu inte är så gamla och är ovana vid metoden var fokusgruppintervjuer ett 

välfungerande verktyg för att få dem att känna trygghet i varandra. Eleverna hade samma 

erfarenheter från läskulturen i skolan och kommer från området där skolan ligger, vilket gör 

att de alla har liknande bakgrunder och därmed kan fokusgruppsintervjuerna ha underlättats 

då de alla kunde förstå varandra. En oro innan fokusgruppintervjuerna genomfördes var att 

ingen diskussion skulle komma igång mellan de deltagande eleverna, därav skrevs flera 

följdfrågor till intervjufrågorna. I första gruppen började diskussionen lite trevande, då 

eleverna svarade på frågorna och inte utvecklade svaren. De tenderade även att vilja räcka upp 

handen då de ville säga något vilket inte var meningen. För dessa elever förklarade jag en 

extra gång att det var okej att prata fritt, efter det flöt diskussionen på bra även i denna grupp. 

Grupperna som följde efter denna grupp kommunicerade direkt med varandra, en anledning 

till detta kan ha varit att jag efter att ha fått förklara för första gruppen ytterligare en gång 

gjorde förklaringen tydligare. Följdfrågorna som skrevs till huvudfrågorna behövde inte 

användas så mycket då eleverna ofta självmant pratade om ämnen intressanta för studien.  

Dahlgren och Johansson (2015,ss.162-167) som beskriver metodansatsen fenomenografi, 

förklarar att det inte finns något sätt att säkerställa att samtliga tankesätt framkommer i en 

intervju. Valet att hålla fokusgruppintervjuerna med elever från samma miljö och skolklass 

kan ha haft en påverkan på undersökningens resultat, då det är möjligt att elevernas svar kan 

ha baserats på den läskultur som finns i klassen, därmed går det inte att garantera att frågorna 

i undersökningen hade resulterat i samma resultat bland elever i en annan miljö.      

 

Wibeck (2010, s.73) förklarar hur strukturerade fokusgruppintervjuer innehåller fler styrda 

frågor än ostrukturerade fokusgruppintervjuer. Att använda sig av strukturerade 

fokusgruppintervjuer kan ha varit bidragande till att diskussionerna flöt på bra under 

fokusgruppintervjuerna och till stor del höll sig inom undersökningens ramar. En risk med att 

använda strukturerade fokusgruppsintervjuer kan vara att någon viktig information inte 

kommer fram. Jag gjorde trots det övervägandet att eleverna behöver lite extra stöd för att 

föra diskussionen vidare då de inte är vana vid situationen som fokusgruppintervjuer innebär.    
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Wibeck (2010, ss.56-57) förklarar att moderatorn i fokusgruppintervjuer har som uppgift att 

se till att samtliga deltagare får komma till tals och uttrycka sina synpunkter. Elevernas 

talutrymme under fokusgruppintervjuerna fördelades ganska jämt. I en av grupperna fanns en 

elev som gärna berättade mycket och stundtals tog överhanden, medan en annan elev i 

gruppen var mer tystlåten. Här fick jag ibland rycka in och se till att alla fick talutrymme. 

Ytterligare ett orosmoment med metoden vara att eleverna inte skulle vara samarbetsvilliga 

eller inte respektera varandra, så var inte fallet. Samtliga elever uppträdde respektfullt mot 

varandra, lyssnade på vad de andra sa och kom med inlägg i diskussionen. Detta var positivt 

då det förhindrade att onödig tid spenderades på konfliktlösning. Att eleverna fick diskutera 

med varandra kan ha bidragit till att många av dem gav detaljerade svar och svarade öppet på 

frågorna. Ett scenario kunde varit att eleverna inte ville dela så mycket information om sig 

själva och sina vanor med varandra eller mig, vilket hade resulterat i ett tunt material. Wibeck 

(2010, ss144-145) beskriver vikten av att deltagarna är bekväma med att säga vad de tycker 

och vågar svara sanningsenligt på frågorna för att säkerställa validiteten. Eleverna visade sig 

vara öppna med att berätta om sig själva, sina vanor och sina föreställningar både gentemot 

mig och varandra. Detta kan ha sin grund i att eleverna känner varandra och att elevernas 

klasslärare som känner dem väl hjälpt till att sätta ihop fungerande grupper där eleverna 

fungerar väl tillsammans.  

 

Wibeck (2010, ss.60-62) beskriver att antalet fokusgrupper beror på hur komplex 

undersökningen är och att antalet deltagare i en fokusgrupp bör vara mellan 4-6 deltagare. Att 

ha fyra deltagare i varje fokusgrupp fungerade väl, då jag upplevde att samtliga fick utrymme 

att tala och orkade lyssna på varandra. Att ha större grupper med elever i åldersgruppen som 

undersöktes kunde ha lett till att fokusgruppintervjuerna tagit längre tid och att det blivit 

svårare för dem att orka lyssna på alla deltagare. I grupperna fanns ett ojämnt antal pojkar och 

flickor vilket grundade sig i att färre pojkar lämnat in medgivandeblanketter för att delta i 

undersökningen. Att ha ett jämnare antal flickor och pojkar hade varit intressant för att se om 

detta påverkat undersökningen, att undersökningens syfte inte var att undersöka skillnaden 

mellan flickor och pojkars läsvanor och förhållningssätt till läsning gjorde jag avvägandet att 

det ojämna antalet flickor och pojkar inte skulle påverka utfallet för mycket. Ett misstag som 

gjordes i processen var att elevernas medgivandeblanketter saknade sista datum för 

återlämning, vilket kan ha bidragit till att inte fler blanketter återlämnades innan 

undersökningen.  

 

Wibeck (2010, ss.143-144) förklarar att det är viktigt att inte väga in egna tankar och 

uppfattningar i resultatet för att säkerställa reliabiliteten i en undersökning. Att undvika detta 

upplevde jag inte som så svårt i analysprocessen, då resultatet var tydligt och lätt att tyda. I 

analysprocessen användes delar av metodansatsen fenomenografi. Dahlgren och Johanson 

(2015, ss.167-168) beskriver hur materialet bör transkriberas noggrant och sedan grupperas i 

lämpliga grupper. Denna del av processen användes i analysen av allt resultat, resultatet 

grupperades efter vilken frågeställning det hörde till. Dahlgren och Johanson (2015, ss.169-

170) beskriver sedan hur materialet bör delas upp i kategorier efter likheter och skillnader. 

Denna del av processen användes i delar av resultatanalysen. Metodansatsen fenomenografi 

användes som inspiration som genomsyrade arbetet. Då det inte gick att hitta lämpliga 

kategorier inom till exempel elevernas litteraturval och hur de upplever att de påverkas av 

böcker de läser användes inte analysmetoden fullt ut i dessa kategorier. Om studien hade 

gjorts om hade jag valt att omformulera delar av frågeställningarna för att underlätta 

användandet av fenomenografi.    
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Didaktiska konsekvenser 

Tanken är att det resultat som framkommit i undersökningen kan användas för att bättre förstå 

hur elever tänker kring läsning och på så sätt kunna stödja och utmana dem i deras fortsatta 

läsutveckling. Meningen är att informationen som framkommer ska kunna användas av mig 

själv som nybliven pedagog och även andra verksamma pedagoger för att få en inblick i 

elevernas tankar och vanor och på så sätt inspireras till hur elever baserat på denna vetskap 

kan hjälpas att hitta motivationen till läsning, för att utveckla goda läskunskaper och 

läsförståelse. 

 

Möjliga mönster som framkommer i arbetet kan vara nyttiga att ha i tankarna då 

läsundervisning planeras. Till exempel gällande elevernas smak för spännande böcker, då 

detta kan vara en nyttig vetskap för att få en hint om vilken typ av böcker som kan tänkas 

inspirera eleverna till att vilja läsa. Även resultaten rörande de elever som inte verkar ha 

funnit inspirationen till läsning kan vara användbara, då till exempel ett möjligt mönster 

gällande att läsa lite, inte tycka om att läsa, att inte bry sig om bokval och att inte ha tilltro till 

den egna läsförmågan. Att det kan finnas ett möjligt samband mellan dessa tankar hos 

eleverna är intressant för att få hjälp att lista ut vad det beror på att en elev till exempel inte 

visar motivation eller villighet till läsning. Det finns en problematik i att det finns elever som 

ser läsning som ett måste, då de i samhället är beroende av att läsa. Slutsatsen som kan dras av 

detta är att det är viktigt att hjälpa dessa elever att hitta viljan att läsa och utveckla förmågan 

att läsa för att även de ska ha möjlighet att finna nöjet eller nyttan med att läsa.  

Fortsatt forskning 

Som en fortsättning på denna undersökning skulle det vara intressant att undersöka eventuella 

samband mellan elevernas läskunskaper och vilken inställning de har till läsning. Även vidare 

undersökningar med fokus på hur mycket elevernas skattningar av den egna läsförmågan 

påverkar deras motivation till läsning är intressant att undersöka, för att vidare se om 

elevernas tilltro till sig själva har någon effekt på motivationen. I denna undersökning visade 

det sig att de elever som generellt sett var negativt inställda till läsning också hade en låg 

tilltro till den egna läsförmågan. Bland de elever med en positiv inställning till läsning 

framgick inte hur deras tilltro till sig själva såg ut, vilket hade varit intressant att undersöka 

vidare.      
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej 

Mitt namn är Josefin Wenander, jag studerar min sista termin till grundskollärare F-3 på 

Högskolan i Borås. Under denna termin skriver jag ett avslutande examensarbete där jag ska 

undersöka ett valt ämne. Syftet med mitt arbete är att undersöka barns läsvanor och attityder 

till läsning.  

Undersökningen kommer att genomföras med elevintervjuer som underlag.  

Intervjuerna kommer att genomföras i gruppsituation, med cirka 3-4 elever i varje grupp. Vid 

intervjuerna kommer jag att använda mig av ljudupptagning, dessa ljudfiler kommer inte att 

publiceras eller användas offentligt och raderas då arbetet är färdigt. 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klassläraren.  

Välkommen att kontakta mig om du har frågor. Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar 

Josefin Wenander 

Tel: XXXX-XXXXXX 

E-post: XXXXXXX@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

LÄSVANOR 

Kan du berätta om när du läser hemma? 

 Hur ofta läser du själv hemma? 

 Berätta om var du läser själv hemma. 

 Berätta om vilken tid på dagen du läser själv hemma.  

 Berätta om vad du läser när du läser själv hemma. 

 Vad tycker du om att läsa själv hemma? 

 

 Hur ofta läser någon för dig hemma? 

 Berätta om var någon läser för dig hemma.  

 Berätta om vilken tid på dagen någon läser för dig hemma.  

 Berätta om vad någon läser för dig hemma. 

 Vad tycker du om när någon läser för dig hemma?  

Berätta om när du läser i skolan 

 Hur ofta läser du själv i skolan? 

 Berätta om var du läser själv i skolan.  

 Berätta om vilken tid på dagen du läser själv i skolan. 

 Berätta om vad du läser när du läser i skolan. 

 Vad tycker du om att läsa själv i skolan? 

 

 Hur ofta läser någon för dig i skolan? 

 Berätta om var någon läser för dig i skolan. 

 Berätta om vilken tid på dagen någon läser för dig i skolan  

 Berätta om vad någon läser för dig i skolan. 

 Vad tycker du om att någon läser för dig i skolan? 

GENRE 

Berätta om hur du gör när du väljer vad du ska läsa 

 Vilken typ av böcker läser du helst? 

- Ex: faktaböcker, roliga böcker, hästböcker, fotbollsböcker, fantasy-böcker, 

mysterieböcker.   

 Kan du berätta om varför du väljer just den typen av böcker? 

 Kan du berätta om vem som bestämmer vad du ska läsa (eleven, förälder, lärare)? 

 Hur upplever du att det är att välja böcker (lätt eller svårt)? 

-Varför? 



 

 

 

MOTIV 

Berätta om varför du läser 

 Kan du berätta om någon gång du läser för att det är roligt? 

- Vad läser du då? 

- Vad är det som är roligt? 

 Kan du berätta om någon gång du läser för att ta reda på information eller fakta?  

- Vad läser du då? 

- Vad är det du tar reda på? 

- Varför tar du reda på det? 

 Berätta om vad du tycker om läsning.  

- Roligt, tråkigt, måste, fritidssysselsättning.  

PÅVERKAN 

Berätta om hur du påverkas av böcker du läser 

 Kan du berätta någon gång när du känt igen dig själv i någon karaktär från en bok? 

- Hur kändes det? 

 Kan du berätta om någon gång när du har känt igen dig i någon händelse i en bok?  

- Hur kändes det? 

- Lärde du dig något av det? Vad? 

 Kan du berätta om någon gång du lärt dig något från en bok? 

- Vad lärde du dig (livserfarenhet, faktakunskaper, idéer)?  

 Kan du berätta om någon gång när en bok har gett dig nya tankar och funderingar? 

- T.ex. att se annorlunda på en konflikt.    
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