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Sammanfattning 
Av flera undersökningar som gjorts de senaste åren har läsintresset hos unga minskat. En 

bidragande orsak tros vara att digitala medier tar allt mer tid i ungas vardag (Statens medieråd 

2017). Unga syftar i den här kunskapsöversikten på åldrarna 0-13år.  

 

Syfte 
Syftet med kunskapsöversikten är att klargöra de kännetecken som finns i forskning om ungas 

läsintresse. Frågeställningarna för det här arbetet är följande: 

- Vilka metoder kännetecknar undersökningar inom forskningsområdet om ungas 

läsintresse? 

- Vilka nyckelord är mest kännetecknande inom forskningsområdet om ungas läsintresse? 

- Vad ser forskarna som främsta orsaken till att intresset har minskat?  

- Vad säger tidigare forskning om hur unga motiveras till att läsa mer? 

 

Metod 
I det här arbetet används elva studier för att sammanfatta vad forskning säger om ungas 

läsvanor. Studier valdes utifrån förbestämda kriterier och har ursprung från flera olika delar av 

världen. Metoden som användes vid litteratursökning var en explorativ sökning och flera 

systematiska sökningar av fältet. Sökningarna skedde i sökbasen Primo. Efter djupläsning av 

studierna skapades en beskrivande karta där artiklarnas innehåll kodades. Den beskrivande 

kartan användes sedan för analysen.  

 

Resultat 
Studiernas metoder och metodval var avgörande för hur tillförlitliga slutsatser forskarna kunde 

dra i sin undersökning. I de elva artiklar som ingår i kunskapsöversikten var studierna både 

kvalitativa och kvantitativa med bland annat intervju, observation, enkät och test som verktyg. 

Nyckelorden i studierna analyserades för att se om de olika forskarna använde liknande begrepp 

i sina studier. 

 

Svaren på våra två sista frågeställningar redovisas utifrån tre nivåer: elevnivå, lärarnivå och 

skolnivå. Resultaten av studiernas undersökningar placerades in i de olika nivåerna för att få en 

övergripande bild. På elevnivån visade studier att elevers inre motivation var viktig för om 

eleven hade ett läsintresse. Elevers läsintresse har minskat på grund av fler distraktioner. På 

lärarnivå går det tydligt att urskilja att lärarens engagemang och egna intresse har stor betydelse 

för läsmotivationen hos eleverna. Lärarens uppdrag vid låg läsförmåga blir således att 

presentera ämnet läsning på ett lustfyllt sätt, vilket kan bidra till att eleverna blir mer motiverade 

till att lära. Om läraren väljer fel strategier och får läsning att framstå som en rutin utan mål kan 

det påverka läsintresset hos unga negativt. Det visade sig att läsintresset även påverkas på 

skolnivå eftersom moderna bibliotek hade stor påverkan.  
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1. INLEDNING 
 

”Jag vill skriva för en läskrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser.” 

- Ur: Därför behöver barnen böcker, tacktal av Astrid Lindgren, 1958 

 

Citatet ovan av Astrid Lindgren får inleda vår kunskapsöversikt. Med citatet vill vi poängtera 

hur viktigt det är att barn får uppleva läsning och det nöje som finns att hämta från böckernas 

värld. Därför har vi valt att sammanställa forskning inom området läsintresse, för att ämnet är 

viktigt för oss som blivande lärare. Att kunna läsa och förstå information är en viktig del i en 

människas liv. Läsning kan berika människors tillvaro, det kan också vara livsavgörande att 

kunna läsa och ta tills sig information av samhället vi lever i. Vikten av läsning styrks av Statens 

Läsdelegation (2018, s. 23) som påtalar att läsförmågan är avgörande vid inlärning av nya 

kunskaper. Eftersom läsning är så betydande för människan arbetar Statens Läsdelegation 

(2018) också med att stärka skolbibliotekens verksamhet för att ge elever och unga bättre 

förutsättningar till ett ökat läsande. 

 

Att öka förutsättningar för ungas läsande är en viktig aspekt eftersom det enligt flera 

undersökningar visar en negativ trend i att läsintresset minskar bland unga. Med unga avser vi 

åldrarna 0-13 år. Bland annat har Statens medieråd (2017, ss. 10, 20) i sin undersökning 

Småungar och medier presenterat ett minskat resultat bland ungas läsvanor, barn väljer påstår 

de, i första hand att använda digitala medier framför att läsa en textpublikation. Med 

textpublikation menas till exempel böcker och tidningar. Enligt undersökningen läser barn idag 

generellt mindre än de ser på film eller tv-program.  

 

Idag är användningen av digital media det som grundläggs tidigast hos barn. Tidigare år var det 

intresse för och läsning av böcker som grundlades tidigast. I undersökningen Småungar och 

medier (Statens medieråd 2017) beskrivs det att andelen läsare var högst mellan åldrarna 2-5 

år. Vid åldern 2-5 år har de flesta barn inte utvecklat förmågan att läsa själva, vilket kräver att 

en vuxen läser för barnen fram tills de är redo att läsa själva. Undersökningen visar även att vid 

åtta års ålder minskar tiden barn lägger på böcker.  Enligt Nordicoms (2018, s. 49) undersökning 

har användningen av textmedier minskat med tiden. Det är läsning av tidningar som har minskat 

mest, medan läsning av böcker legat stabilt sedan 1990-talet. Mediebarometern (Nordicom 

2018) beskriver en annan bild än den från Statens medieråd (2017) som tidigare nämnts.  

Nordicom hävdar att sex av tio unga (i deras undersökning definieras unga som 9-14år) i deras 

undersökning läser i en bok en genomsnittlig dag. Tre av fyra barn läser en bok på en 

genomsnittlig vecka. Här ingår även de ungas läsläxor.  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11 2019) står det att 

läraren ska skapa tillfällen där eleven får stöttning i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

Syftet med den här kunskapsöversikten är därför att ta reda på vad tidigare forskning beskriver 

om elevers läsintresse och deras motivation till läsning. Kunskapsöversikten är således menad 

att ge en bild av tidigare forskning i ämnet. Genom att sammanställa och lyfta fram både styrkor 

och svagheter från olika forskningspublikationer hoppas vi kunna bidra med en nyanserad bild 

av forskningsområdet.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka de kännetecken som finns i forskning om 

elevers läsintresse. Genom att söka efter kännetecken inom forskningsområdet vill vi även ta 

fram de orsaker som ligger bakom det minskade läsintresset. I de studier som undersöks 

kommer metoder och nyckelord undersökas för att förklara de kännetecken vi finner. Med stöd 

av forskningen vill vi redogöra för hur läsintresset kan främja elevers läsning. För att arbetet 

ska hålla sig till syftet har följande frågeställningar valts ut: 

 

- Vilka metoder kännetecknar undersökningar inom forskningsområdet om ungas 

läsintresse? 

- Vilka nyckelord är mest kännetecknande inom forskningsområdet om ungas läsintresse? 

- Vad ser forskarna som främsta orsaken till att intresset har minskat?  

- Vad säger tidigare forskning om hur unga motiveras till att läsa mer? 

 

3. BEGREPPSDEFINITIONER  
I kunskapsöversikten används en del begrepp och nedan presenteras några av de mest 

förekommande beskriver vi nedan. Eftersom begreppen även förekommer på engelska används 

både det engelska ordet och den svenska översättningen.  

 

Reading interest – läsintresse, definieras enkelt som ett intresse för att läsa. För unga, speciellt 

i de lägre åldrarna, är läsintresset viktigt om de ska lära sig att läsa på ett effektivt sätt. Om en 

person är intresserad av läsning blir det en motivationsfaktor till att utveckla läsförståelse. 

(Skolverket 2019b) 

 

Reading motivation – läsmotivation, motivation har en stor betydelse för hur mycket en individ 

vill arbeta med något. Motivation är som ovan nämnt en viktig faktor för att utveckla ett 

läsintresse och därmed även läsförståelse. (Skolverket 2006; Skolverket 2019b) 

 

Reading comprehension – läsförståelse, innebär att förstå det som läses. För att en individ ska 

ha full förståelse av en text ska avkodning av texten ske automatiskt och en förståelse för hur 

orden interagerar med varandra ska finnas. Läsförståelse innebär även att kunna ”läsa mellan 

och bortom raderna”, vilket betyder att läsaren ska förstå mer än det som står direkt i texten. En 

låg läsförståelse innebär därför brister i avkodningen eller förståelse för kontext i texten 

(Skolverket 2006, ss. 9-10). 

 

Vocabulary – ordförråd/ordkunskap, alla de ord som en individ känner till och kan definiera 

ingår i ordförrådet. Ett större ordförråd innebär att individen kan använda olika ord för olika 

sammanhang. En del ord används aktivt medan andra inte används men förståelsen för orden 

finns. (Skolverket 2019a) 

4. METOD 
Den här delen syftar till att ge inblick i hur arbetet utformats. Till att börja med kommer en 

redovisning av de ändringar som gjorts under arbetets gång. Det följs av ytterligare en 

redovisning där tillvägagångssättet för informationssökningen som gjorts i arbetet beskrivs. Till 

exempel vilka kriterier artiklarna valdes utifrån och vad som gjorde att andra artiklar inte 

valdes. Senare redovisas de faktorer som gjorde att några artiklar inkluderades medan andra 
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exkluderades. Därefter redogörs den metod som användes vid kartläggningen av artiklarna och 

vid analysen.  

 

4.1. Uppdelning av arbete 

I arbetets inledande fas söktes artiklar enskilt, artiklarna diskuterades sedan och delades upp 

mellan oss. Djupläsningen av artiklarna skedde enskilt på olika platser. När läsningen var 

avklarad träffades vi för att göra en gemensam kartläggning. Eftersom vi bor nära varandra har 

valet gjorts att mötas och skriva resterande delar tillsammans. Vi resonerade att efter flera års 

erfarenhet har vi skapat en bra arbetsrelation, då vi tidigare skrivit många arbeten tillsammans. 

En kortfattad beskrivning av vårt arbetssätt var följande: uppdelning av litteratur och 

sammanfattade de viktigaste dragen. Med hjälp av sammanfattningen berättade vi för varandra 

vad studier handlade om. Vi skrev ner de gemensamma drag som artiklarna hade och som kunde 

användas i arbetet, sedan lyftes idéer tillsammans om hur arbetet skulle utformas. Vi började 

med att bygga upp en mall, mallens utgångspunkt var den vi fått tillgång till via högskolan. 

Utifrån den tilldelade mallen skrevs de rubriker vi tänkte använda oss av in för att strukturera 

upp vårt arbete och adderade det som ansågs vara viktigt. Vi började sedan skriva på en dator. 

En av oss skrev och den andra kom med olika infallsvinklar. Vi fortsatte till vi bedömde att 

arbetets första utkast var klart. Därefter korrekturläste båda arbetet, en i taget och redigerade 

vad som ansågs behövde förbättras. Enligt rekommendation från Christoffersen och 

Johannessen (2012, s. 38) har vi valt att föra en loggbok om de besluts som fattats under arbetets 

gång. Genom dokumentationen har vi enklare kunnat redovisa de steg som tagits under 

arbetsprocessen, till exempel i informationssökningen. Vid arbetet med redigering och 

revidering satt vi tillsammans och diskuterade.  

4.2. Ändring av frågeställningar 

Tidigt i vårt arbete valde vi att modifiera våra frågeställningar. Det eftersom våra artiklar inte 

kunde besvara våra tidigare frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Agnafors och Levinsson 

(2019, s. 38) beskriver frågeställningar som frågor skapade för att besvara problemställningen, 

vilket våra tidigare frågeställningar inte gjorde. Inledningsvis fanns följande frågeställningar: 

”Vad säger tidigare forskning om det minskade läsintresset hos unga?” och ”Vad anser 

forskarna är främsta orsaken?”. Våra nya frågeställningar blev: ”Vad säger tidigare forskning 

om hur vi motiverar unga till att läsa mer?” samt ”Vad ser forskarna som främsta orsaken till 

att intresset har minskat?”. De artiklar vi fann (se bilaga 1) efter ändring av frågeställningar var 

mer lämpade för vårt intresseområde. Eftersom det var brist på artiklar om enbart det minskade 

läsintresset och fler tillgängliga artiklar om hur lärare kan motivera elever till läsning och vilka 

typer av strategier som fungerar bäst.  

 

Senare i vårt arbete uppmärksammades det att vi behövde utöka våra frågeställningar för att 

kunna strukturera vårt arbete ytterligare. Två frågeställningar adderades, vilka var följande: 

”Vilka metoder kännetecknar undersökningar inom forskningsområdet om ungas läsintresse?” 

och ”Vilka nyckelord är mest kännetecknande inom forskningsområdet om ungas läsintresse?”.  

 

4.3. Informationssökning och urval 

Inför informationssökningen inledde vi med att välja ut de sökord som skulle användas för att 

hitta lämpliga artiklar. Sökorden kom från vårt syfte och frågeställningar, de var: interest in 

reading och primary school. Sökordet primary school valdes för att representera den ålder på 

deltagare vi sökte efter (0-13år). Söktjänsten som valdes var PRIMO. Sökmotorn är en tjänst 
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som används av Högskolan i Borås bibliotek och en tjänst som vi såldes är vana vid att använda. 

Artiklarna som söktes efter behövde även vara på ett språk vi behärskade vilket var följande; 

svenska, engelska, danska och norska. Vi använde oss av frassökning samt boolesk operatorn 

AND. Vid den första sökningen som enbart var utifrån sökorden samt kriteriet att de skulle vara 

peer review blev det 160 träffar. Peer review innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade 

av erfarna och kunniga forskare innan publicering (Agrafors & Levinsson 2019, s. 53). Vilket 

är viktigt för att få tillförlitliga studier. Vi bestämde oss för att lägga till fler kriterier för att 

avgränsa sökningen ytterligare. Kriterierna var: att artikeln skulle, förutom att vara 

vetenskaplig, ha en öppen tillgång samt att den skulle vara publicerad mellan åren 2009–2019. 

Vi valde att använda artiklar som äldst kunde vara 10 år eftersom vi ansåg att informationen 

inom de åren gav mest relevans på grund av den ständiga utvecklingen av tekniken. Efter 

avgränsningen var det 32 träffar kvar totalt. När beslut togs gällande de här 32 artiklar gjorde 

vi ett manuellt urval. 

 

Det manuella urvalet skedde genom att läsa sammanfattningen samt kontrollera nyckelorden 

till berörda artiklar för att ta reda på vad de handlade om. Artiklar som berörde minskat 

läsintresse och motivation till läsning valdes ut. De artiklar som inte bedömdes beröra området 

gallrades bort (se tabell 1). Vid läsning av artiklarna insåg vi att det bara fanns tre artiklar som 

ansågs vara till stöd för vårt syfte. Därför påbörjades ytterligare en sökning med modifierade 

sökord (se tabell 2). Vid fler än 100 träffar under det manuella urvalet togs beslutet att enbart 

läsa sammanfattningen och nyckelorden till de artiklar med en titel som ansågs vara relevanta.  

 
Tabell 1 

Kriterier som passade vårt syfte: Kriterier som inte passade vårt syfte: 

Artikeln innehöll information om läsintresset 

hos unga. 

Artikeln innehöll inte information om 

läsintresset hos unga. 

Artikeln handlade generellt om läsintresset. Artikeln handlade om specifika elevers 

läsintresse (till exempel elever med 

funktionsnedsättningen dyslexi) som inte 

kunde generaliseras.  

Artikeln handlade om lågstadiet eller 

mellanstadiet. 

Artikeln handlade om högstadiet, gymnasiet 

eller högskolor/universitet.  

Artikeln var skriven på: svenska, engelska, 

danska eller norska. 

Artikeln var skriven på övriga språk.  

 

Vi insåg efter vår första sökning att ett utökande av våra sökord behövdes. Sökorden samt 

resultaten presenteras i tabell 2. Vid nästa sökning byttes därför sökordet primary school ut till 

pupils för att se om andra artiklar kunde nås. Vi var medvetna om att sökordet pupils kunde 

resultera i enbart brittiska studier. Det var något som var med i vår beräkning. Resterande steg 

i sökningen var de samma som tidigare nämnt. Avgränsningen var att artiklarna skulle ha öppen 

tillgång samt vara publicerade mellan åren 2009-2019. Utfallet blev 19 artiklar och tre av 

artiklarna valdes. Proceduren upprepades fyra gånger till med ändringar i sökorden (se tabell 

2). Slutligen hade vi 16 artiklar som gick vidare till nästa fas.  
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I vår sista sökning valde vi att ta med avgränsningen ”norska” eftersom vi genom 

snöbollsmetoden (Christoffersen & Johannessen 2012, s. 55) funnit en norsk studie som var av 

intresse. Snöbollsmetoden i vårt fall innebar att vi fann artikeln genom att läsa en annan 

kunskapsöversikt med liknande fokus.  
 

 
Tabell 2 

 Söktjänst  Sökord Antal 

artiklar: 

Avgränsning Antal 

artiklar: 

Antal 

artiklar 

valda: 

Sökning 1 Primo Reading 

interest, 

primary 

school + peer 

review 

160st Öppen tillgång 

2009-2019 

 

32st 3st 

 

Sökning 2 Primo Reading 

interest, 

pupils + peer 

review  

144st Öppen tillgång 

2009-2019 
19st 3st 

 

Sökning 3 Primo Läsförmåga 

+ peer 

review 

11st Öppen tillgång 

2009-2019 

7st 1st 

Sökning 4 Primo Reading 

attitude + 

peer review 

512st Öppen tillgång 

2009-2019 
237st 3st 

Sökning 5 Primo Reading 

habit, 

primary 

school + peer 

review 

253st Öppen tillgång 

2009-2019 

71st 3st 

 

Sökning 6 Primo Läsning, 

elever + peer 

review 

57st 2009-2019 42st 1st 

Sökning 7 Primo Motivation, 

reading + 

peer review 

290 607st Norska 

2010-2019 
109st 2st 

     Totalt: 517 Totalt: 16st 

  

Nästa steg i vårt arbete blev djupläsning av de 16 artiklarna för att säkerhetsställa att de förhöll 

sig till vårt syfte och kunde besvara våra frågeställningar. Innan vi påbörjade läsningen 

skapades en tabell (se bilaga) med olika kategorier, tabellen utformades för att vi skulle kunna 

läsa artiklarna med samma utgångspunkter. Artiklarna lästes under en bestämd period. Vi höll 

tät kontakt under periodens förlopp för att stämma av hur inläsningsarbetet fortlöpte. Under 

läsningen exkluderades fem artiklar eftersom dess innebörd inte var relevant för vårt syfte. 

Antingen saknades metod och resultat eller passade inte innehållet vårt syfte. Efter 

djupläsningen framkom det att 11 artiklar fanns kvar att använda i vår kunskapsöversikt.  

 

4.4. Metod för kartläggning 

Enligt Nilholm (2017, ss. 33-34) väljs punkter i kartläggning utifrån studiernas frågeställningar. 

Vi valde i enlighet med Nilholm att ha punkter som kunde besvara våra frågeställningar på ett 
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fungerande sätt och därmed ge oss bra verktyg till att göra en analys. De kriterier som valdes 

var följande: urval, metod/teori samt resultat och slutsatser. Utöver kriterierna valde vi även att 

ta med författaren/författarna, artikelns namn och utgivningsår i vår kartläggning för att 

underlätta avläsning av tabellen. Tabellen med kartläggningen presenteras i bilaga 1. I bilaga 1 

finns alla artiklar inskrivna och de kriterier som valdes. I varje kolumn finns en sammanfattning 

som förklarar vad varje artikel handlade om och hur de förhöll sig till vårt syfte. Under rubriken 

”Kartläggning” och ”Resultat och analys” kommer bilaga 1 förklaras närmare i löpande text.  

 

4.5. Metod för analys 

Artiklarna analyserades utifrån bestämda kriterier. Analysera betyder enligt Christoffersen och 

Johannessen (2012, s. 106) att dela upp i bitar och relatera bitarna till en helhet. Vi delade därför 

upp artiklarna i olika aspekter som skulle analyseras. De kategorier som valdes ut för analys 

var de samma som användes i kartläggningen. Vi kunde snart se ett mönster samt gemensamma 

och icke gemensamma nämnare från de olika artiklarna. Vid diskussion om artiklarnas metoder 

och metodval kunde vi se att de skiljde sig åt och vi kunde föra in informationen i två 

cirkeldiagram för att skapa en tydligare bild. Vi analyserade studiernas metod och urval för att 

se svagheter och styrkor, vilka presenteras under avsnittet ”Diskussion”. Artiklarnas nyckelord 

samlades i en tabell (se tabell 3) för att kunna kategoriseras och se i vilka sammanhang studier 

använde begreppen.  

 

5. KARTLÄGGNING 
Artiklarna skrevs in i den gemensamma tabellen efter att djupläsning av artiklarna skett (se 

bilaga 1). Efter att vi var klara med den gemensamma tabellen började vi granska tabellen för 

att se vilka faktorer som kunde användas i nästa steg.  

 

Vi började med att se vilka metoder som använts i studierna (se figur 1). I flera studier använde 

de sig av fler än en metod, till exempel har några studier använt både enkät och intervju för att 

få fram sina svar. Vi räknade därför ihop hur många metoder som använts, totalt 21 stycken, 

och förde in dem i ytterligare ett cirkeldiagram (se figur 2). En kort förklaring till två av 

begreppen är att: datainsamling som står för att forskarna hämtade information från skolor och 

myndigheter för att bygga upp sin data. Test/prov står för att forskarna skapade olika test för att 

ta reda på deltagarnas kunskaper.  

 

Efter genomgång av artiklarnas metoder och metodval valde vi att granska studiernas 

nyckelord. Vi ville ta reda på om forskarna gav nyckelorden samma betydelse. Därefter 

granskades artiklarnas resultat och jämfördes med varandra. 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
Vi anser att studiernas resultat kan besvara våra två sista frågeställningar och att svaren går att 

redovisa utifrån tre olika nivåer; elevnivå, lärarnivå och skolnivå. Inledningsvis kommer vi att 

presentera den analys som gjorts av studiernas metoder, metodval och nyckelbegrepp. 

Presentationen av den analys som gjorts kring metoder och nyckelord skedde utanför de tre 

ovan nämnda nivåerna (elevnivå, lärarnivå och skolnivå). Därför kommer cirkeldiagrammen 

nedan samt avsnittet om begrepp beskrivas i löpande text.  
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Cirkeldiagrammen nedan beskriver studiernas metoder och metodval. Under diagrammen 

kommer en förklarande text till figur 1 och 2 som har funktionen att besvara vår första 

frågeställning: 

- Vilka metoder kännetecknar undersökningar inom forskningsområdet om ungas 

läsintresse? 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

6.1. Beskrivning av kvalitativa studier 

Chien, Chen, Ko, Ku och Chan (2015) valde en kvalitativ metod för sin studie. De genomförde 

en observationsstudie under 1,5 år där eleverna som deltog fick läsa böcker och skriva 

recensioner om böckerna de läst. Nyoman Padmadewi, Arisandi och Anitini (2018) gjorde även 

de en observationsstudie, men kombinerade den med intervjuer för att kunna besvara sina 

frågeställningar. Deras observationsstudie var en så kallad strukturerad observation där de 

använde checklistor till sin hjälp. Kraemer, McCabe och Sinatra (2012) gjorde valet att ta in 

intervju som verktyg i sin kvalitativa forskning. De delade upp deltagarna i två grupper, en 

kontrollgrupp och en testgrupp. De valde att ha kontrollgrupp för att kunna se skillnaden som 

undersökningen eventuellt skulle visa. Testgruppen var den grupp som exponerades för 

forskarnas tester. Lärare till de deltagande eleverna läste en text och ställde sedan öppna frågor 

till eleverna. Läraren skrev under arbetes gång loggbok kring elevers läsförståelse. Den sista av 

våra studier som var kvalitativ var Andreassen och Bråten (2011). De intervjuade de deltagande 

lärarna om elevers prestandanivå före och efter ett test. Eleverna delades upp i två grupper, en 

test- och en kontrollgrupp. Andreassen och Bråten tog även in strukturerad observation i sin 

studie, när de hade en checklista med sig i klassrummet.  

6.2. Beskrivning av kvantitativa studier  

Bråten, Johansen och Strømsø (2017) använde sig av enkäter och ordigenkänningstest i sin 

studie. Eleverna läste en faktatext och gjorde ett tillhörande ordigenkänningstest. Därefter fick 

eleverna en enkät där de genom en skala 1-5 skulle ta ställning till olika påståenden. Andra 

forskare som också hade enkäter i sin studie var Huysmans, Kleijnen, Broekhof och van Dalen 

(2013). De skickade ut enkäter online med 15 frågor kring bland annat läsglädje. De hade ett 

formulär för lärarna och ett för eleverna. Reichenberg och Emanuelsson (2014) konstruerade 

ett läsförståelsetest för att jämföra två strategier om läsning (RT och QtA). Efter testet utförde 

de ett textsamtal och sedan ett test för att se elevers kunskaper. Käsper, Uibu och Mikk (2018) 

valde enkäter och test i sin studie.  

 

6.3. Beskrivning av kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 

Tre artiklar innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder och metodval. Voinea och Norel 

(2016) hade enkäter gällande attityd kring läsning. De valde även intervjuer och fallstudier i sin 
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undersökning. Två elever observerades lite mer än de andra deltagarna, vilket ingick i 

fallstudien. Enkäten genomfördes av alla elever och intervjuerna genomfördes med lärarna. 

Igbokwe och Obidike (2012) använde sig av enkäter och intervjuer. De samlade in data genom 

enkäter (basfakta om eleverna) samt öppna och slutna frågor gällande ämnet. Lärarna 

intervjuades av forskarna. Nielen och Bus (2015) gjorde en datainsamling från skola och 

myndigheter för att få kunskaper om skolorna (exempelvis: värdegrund) och skolans elever 

(deras bakgrund, samt tidigare resultat). De delade även ut enkäter för att få reda på elevers 

attityder om sin frågeställning, och enkäter där deltagarna kryssade i sina val. De utformade 

tester för att se elevers kunskaper. Lärarna intervjuades för att få reda på hur läsningen såg ut 

hos deras elever.   

 

6.4. Kännetecken för forskning om läsintresse och dess metodval 

Utifrån analysen av studiernas metoder och metodval kan vi se att de mest förekommande 

metoden inom forskningsområdet var både kvalitativ och kvantitativ metod. Sju av elva studier 

innehåller kvalitativa metoder, varav tre av studierna har kombinerat kvalitativ och kvantitativ 

metod. Sju av elva studier använde sig av kvantitativ metod, där tre studier kombinerades. De 

metodval som tillämpades av forskarna visade att intervju, observation och test var mest 

förekommande. Testen som nämns i figur 2 kunde ha antingen kvalitativ eller kvantitativ 

utformning. Vilket gör att de passar in i båda metoderna. Ett test som var kvalitativt kunde till 

exempel vara ett prov med öppna frågor, medan ett kvantitativt test till exempel kunde vara 

utformat med frågor som besvarades genom skalor. Enkät nyttjades i alla de kvantitativa 

undersökningarna. Det metodval som användes av flest studier blir därför enkäter (sex studier). 

Svagheter och styrkor i studierna presenteras närmare under avsnittet ”Diskussion”.     

6.5. Nyckelord i studier 

Här kommer vi redogöra för svaret på vår andra frågeställning som är: 

- Vilka nyckelord är mest kännetecknande inom forskningsområdet om ungas läsintresse? 

I studierna valde forskarna ut keywords, översatt nyckelord på svenska. Vi har valt att 

sammanfatta samtliga studiers nyckelord i en tabell (se tabell 3). Nyckelorden står på engelska 

i tabellen för att det var det språket som nyttjades i alla studier utom en. Reichenberg och 

Emanuelssons (2014) studie är skriven på svenska och därför står nyckelorden på svenska. I 

Igbokwe och Obidike (2012) fanns inga nyckelord nämnda och begrepp från studien som 

förekom många gånger i artikeln valdes ut. Tabellen ska skapa en översikt för läsaren till den 

förklarande text som finns under. 

 
Tabell 3 

Artikelnamn och författare: Nyckelord: 

Implementation and effects of explicit 

reading comprehension instruction in fifth-

grade classrooms 

 

Rune Andreassen & Ivar Bråten (2011) 

Reading comprehension, reading instruction, 

reading strategies and reading motivation. 

Effects of different ways of introducing a 

reading task on intrinsic motivation and 

comprehension 

 

Ivar Bråten, Roy-Petter Johansen & Helge I. 

Strømsø (2017) 

Motivation, knowledge, reading, 

comprehension, individual differences, self 

concept, middle school students, applied 

linguistics and reading achievement. 
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My bookstore: using information technology 

to support childrens classroom reading. 

 

Tzu-chao Chien, Zhi-Hong Chen, Hwa-wei 

Ko, Yu-Min Ku & Tak-Wai Chan (2015) 

Extensive reading, modeled sustained silent 

reading, book recommendation, My-

Bookstore 

The library at school: effects on reading 

attitude and reading frequency  

 

Frank Huysmans, Ellen Kleijnen, Kees 

Broekhof & Thomas van Dalen (2013) 

The Netherlands, reading promotion, books, 

leisure reading, reading attitude, primary 

education, public libraries and primary 

schools. 

Influence of Electronic Media on reading 

ability of school children 

 

J.C Igbokwe & N.A Obidike (2012) 

Reading, school library, interest in reading 

and reading culture.  

The effects of read-aloud of expository text 

on first graders listening comprehension and 

book choice 

 

L. Kraemer, P. McCabe & R. Sinatra (2012) 

Quantitative research, elementary, 

comprehension and content area reading. 

Language teaching strategies impact on 

third-grade students´ reading outcomes and 

reading interest  

 

Maile Käsper, Krista Uibu & Jaan Mikk 

(2018) 

Vocabulary knowledge, text comprehension, 

reading interest, language teaching strategies 

and primary school. 

Literacy and reward: teachers effort to build 

children reading habit. 

Ni Nyoman Padmadewi, Komang Widia 

Helena Arisandi & Luh Putu Artini (2018) 

Literacy, reward and reading habit. 

Enriched school libraries: A boost to 

academic achievement  

 

Thijs M.J. Nielen & Adriana G. Bus (2015) 

Reading, elementary schools, language 

comprehension/development, aliteracy and 

school library. 

For a pedagogy of reading in the 

digital/postmodern age: Diary of a wimpy kid 

– Invitation to a “different” reading. 

 

Mihaela Voinea & Marina Norel (2016) 

Postmodern values, postmodern education 

and reading skills.  

Elever i årskurs 3 läser och samtalar om 

texter: en interventionsstudie.  

 

Monica Reichenberg & Britt-Marie  

Emanuelsson (2014) 

Läsförståelse, undervisning, grundskola och 

lågstadiet. 

 

Utifrån tabellen har nyckelorden delats in i fem olika kategorier (se figur 3). Benämningen av 

kategorierna är tänkta som ett samlingsbegrepp utifrån studiernas nyckelord. Kategorierna är 

följande: årskurs (lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet), läsintresse och motivation, elevers 

läsförmåga och ordkunskap, stöttande faktorer samt synsätt.   Vi har räknat samman antalet 
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nyckelord totalt (57st) och hur många 

nyckelord som hör till varje kategori. Antalet i 

varje kategori går att se i figur 3. Under 

tillhörande rubriker redovisas begreppen 

närmare. Alla begrepp nämns inte utan några 

har valts ut för att ge en övergripande syn.  

 

6.5.1. Årskurs 

Vilken årskurs elever går i kan påverka studiens 

resultat. De studier som nämner deltagarnas 

årskurs som ett av sina nyckelord vill förtydliga 

vilket åldersspann som studien berör.  Sex 

studier valde att använda begreppet grundskola 

som ett av nyckelorden vilket innebär åldrarna 

6-16. Enbart ordet grundskola ger ingen tydlig 

bild av vilken exakt årskurs deltagarna befinner 

sig i, utan det står närmare i studiernas urval. 

Voinea och Norels (2016) studie innehöll 

begreppet postmodern education vilket syftar 

mer på sättet undervisningen sker än vilken 

årskurs som deltagarna går i.  

 

6.5.2. Läsintresse och motivation 

Vi valde att placera många av begreppen i den här kategorin baserat på att flera av studierna 

hävdar att läsintresse och motivation hade en koppling. Samtliga studier innehöll begreppen 

intresse och motivation som synonymer till varandra. Bland studiernas nyckelord använde sig 

Huysmans et al. (2013) bland annat av reading attitude vilket vi sammankopplade med intresse. 

Eftersom människans inställning ofta påverkar intresset (Käsper, Uibu & Mikk 2018). Chien et 

al. (2015) hade begreppet extensive reading som innebär att elever läser för nöjets skull, för att 

på det sättet lära sig i bland annat läsförståelse. Faktorn att läsning ska vara kul och inte enbart 

nytta kommer senare redovisas i kunskapsöversikten, eftersom det visat sig vara en viktig faktor 

för läsintresset. Ytterligare ett begrepp är reading promotion som vid översättning kan förklaras 

som läsfrämjande, vilket tillhör att motivera elever till läsning.  

 

6.5.3. Stöttande faktorer 

Flera studier använde sig av begreppen: strategies (med olika ord före och/eller efter 

begreppet), school libraries och undervisning. Att forskarna och lärarna i studier använde olika 

strategier visade sig ha stor betydelse på läsintresset liksom biblioteken har (mer om det här 

nedan). Undervisningen hör samman med strategier när de kan vara en påverkande faktor för 

elevers läskunnighet. Flertalet av nyckelorden som placerats in i den här kategorin ser vi som 

att studier vill fokusera på faktorer som kunde stötta läsintresset. Ett exempel var att Kraemer, 

McCabe och Sinatra (2012) hade med content area reading som ett nyckelord. Content area 

reading innebär att elever lär sig hantera olika typer av texter (till exempel faktatexter och poesi) 

med stöd av passande strategier.  
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Figur 3: Nyckelord i studierna 
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6.5.4. Elevers läsförmåga och ordkunskap 

Läsförmåga, literacy och reading skills är tre av nyckelorden som placerades i den här 

kategorin. Begreppen hörde samman eftersom de handlade om elevers läsförmåga, läsförståelse 

samt deras ordförråd. De olika begreppen var sammankopplade och hade betydelse för elevers 

läsförmågor. Trots olika formulering av orden kunde de med fördel vara synonyma till 

varandra. Studier gav definitioner av begreppen men det fanns likheter och skillnader.  

 

6.5.5. Synsätt 

Några nyckelord visade vilka värderingar och perspektiv som fanns med i studien. Bland annat 

använde Voinea och Norel (2016) begreppet postmodern values. Postmoderna värderingar 

innebär att anpassa undervisning till aktuell tidsepok. Ett annat nyckelord var individual 

differences (individuella skillnader) där läsaren kan använda ordet för att få en förförståelse för 

vad Bråten, Johansen och Strømsøs (2017) kommer beskriva för resultat. Individuella skillnader 

är ett synsätt där skillnader mellan elever tas med i beräkningen och därför placerades 

nyckelordet i den här kategorin. 

 

6.6. Artiklarnas resultat 

I bilaga 1 beskrivs de artiklar som valts till vår kunskapsöversikt. Nedan i tabell 4 finns en 

beskrivning av enbart studiernas resultat, som ett stöd inför nedanstående sammanfattning. 

Artiklarna kommer här att numreras för att benämningen ska bli enklare. 
Tabell 4 

Nr Författare Artikel  Resultat 

1 Andreassen & 

Bråten (2011) 

Implementation 

and effects of 

explicit reading 

comprehension 

instruction in 

fifth-grade 

classrooms 

 

Läsförståelse hos elever kan bero på vilken 

metod som används i klassrummet. Läsförståelse 

och motivation beror på hur läraren presenterar 

strategier för eleverna. Elever föredrar texter 

som de anser är intressanta att diskutera. Lärarna 

behöver anpassa texter utifrån elevers intressen 

och mål. 

2 Bråten, 

Johansen & 

Strømsø 

(2017) 

 

Effects of 

different ways 

of introducing a 

reading task on 

intrinsic 

motivation and 

comprehension 

Visade att om elever har sämre 

ordläsningsförmåga och mindre kunskap om 

ämnet gör det svårare att skapa intresse till 

ämnet. En lägre inre motivation gör det svårare 

att få positiva effekter i läsningen. Om texten är 

ointressant tappar elever motivationen. Utmana 

eleverna att läsa svårare texter, det kan öka 

läsförståelsen och ordförrådet. 

3 Chien, Chen, 

Ko, Ku & 

Chan (2015) 

My bookstore: 

using 

information 

technology to 

support 

childrens 

classroom 

reading. 

Resultatet visar att eleverna blir mer intresserade 

att läsa när de ska recensera och föra kunskapen 

vidare.  

Eleverna läste i genomsnitt 43 böcker 

tillsammans första terminen. 

Andra terminen läste eleverna 169 stycken 

böcker och sista terminen låg resultatet på 102 

böcker.  
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4 Huysmans, 

Kleijnen, 

Broekhof & 

Dalen (2013) 

 

The library at 

school: effects 

on reading 

attitude and 

reading 

frequency  

 

Alla skolor hade inte bibliotek 32 av 77 hade det. 

De skolor som hade bibliotek hade bättre 

läsfrämjande. Desto mer tid på biblioteksbesök 

eleverna spenderade desto mer motiverade blev 

eleverna till läsning. Flickor läser mer hemma än 

pojkar. 

5 Igbokwe & 

Obidike (2012) 

 

Influence of 

Electronic 

Media on 

reading ability 

of school 

children 

 

Aktiviteten som flest elever sa att de gjorde var 

läxläsning samt läsa på fritiden. Det som tog upp 

mest tid var däremot spel på mobil och att vara 

online med vänner. Lärarna berättade att det 

fanns för många andra distraktioner för att 

läsningen ska vara prioritet. De tycker även att 

läsningen är svår att stötta i skolan och hemma. 

Staten borde satsa på bibliotek. 

6 Kraemer, 

McCabe & 

Sinatra (2012) 

 

The effects of 

read-aloud of 

expository text 

on first graders 

listening 

comprehension 

and book choice 

59 av deltagarna valde faktatexten jämfört med 

narrativ historisk läsning.  

 

Frågor om texten ger bättre förståelse. 

Bakgrundsförståelse påverkar. Diskussioner 

under läsningens gång för att ge eleverna ännu 

mer förståelse är viktigt. Diskussion fångar 

eleven och lyfter intressen. Intresset för texten 

påverkar förståelsen. Vid högläsning stärks 

elevers intresse. 

7 Käsper,  

Uibu & Mikk 

(2018) 

 

Language 

teaching 

strategies impact 

on third-grade 

students´ 

reading 

outcomes and 

reading interest  

 

När lärarna utnyttjade strategier för att skapa 

läsintresse gav det positivt resultat på även 

läsförståelse och ordkunskap. De lärare som 

använde strategier kring läsförståelse och 

grammatik fick negativt resultat. Studien visar 

att läsintresset är relaterat till läsförståelse. 

8 Nyoman 

Padmadewi, 

Artini & 

Arisandi 

(2018) 

 

Literacy and 

reward: teachers 

effort to build 

children reading 

habit. 

 

Att motivera eleverna gav goda resultat. Genom 

lärarenss ansträngningar ville eleverna läsa mer. 

Ansträngningarna = belöningssystem. Där tio 

minuters läsning blev ett poäng osv. Poängen 

skrevs in i diagram av läraren. Belöningarna 

kunde bli exempelvis fri speltid. Det blev som ett 

spel att läsa.  

Skapade även synliga mål för eleverna. 

9 Nielen & Bus 

(2015) 

 

Enriched school 

libraries: A 

boost to 

academic 

achievement  

Elever som har tillgång till ett bra bibliotek når 

lite högre på test kring läsförståelse än andra 

elever. Ett bra bibliotek ökar motivationen att 

läsa samt att eleverna känner igen fler böcker. 

10 Voinea & 

Norel (2016) 

 

For a pedagogy 

of reading in the 

digital/postmode

Utifrån enkät-undersökningen är läsning hos 

eleverna på andra plats efter spel på Ipad eller 

dator.  
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rn age: Diary of 

a wimpy kid – 

Invitation to a 

“different” 

reading. 

 

 

Boken som lästes var enligt eleverna enkel, kul 

och snabbläst. Viktiga kriterier för val av bok.  

 

Barn behöver böcker de känner igen sig i och 

som de tycker är kul. Flera av barnen skrev egen 

dagbok och blev motiverade att skriva och läsa. 

11 Reichenberg 

& 

Emanuelsson 

(2014) 

Elever i årskurs 

3 läser och 

samtalar om 

texter: en 

interventionsstu

die.  

 

Elever blir mer motiverade att läsa om de har 

övat fram en bättre läsförståelse. Läsförståelsen 

ökade under studien. Metoden spelade inte lika 

stor roll. Läsförståelsen ökade ändå.  

 

QTA fokuserar dock mer på djupet av texten. 

 

6.7. Varför läsintresset har minskat  

Under rubriken beskrivs studier, i tre nivåer, som besvarar vår tredje frågeställning: 

- Vad ser forskarna som främsta orsaken till att intresset har minskat?  

6.7.1. Elevnivå  

Idag ägnar unga mer tid på andra aktiviteter än läsning. Fenomenet redogörs i flera studier och 

undersökningar som gjorts de senaste åren (se inledning). Sysselsättningen som tar upp störst 

del av ungas tid tros vara användningen av elektronik och sociala medier. I artikel 5 har Igbokwe 

och Obidikes (2012) studie genom enkäter och intervjuer kommit fram till att den vanligaste 

sysselsättningen på fritiden (den sysselsättning som flest av deltagarna utövar) var läsning och 

läxor. Däremot var det inte den aktivitet som den största tiden lades. Deras högsta variabel i 

mätningen av tid är ”3 timmar eller mer om dagen” och där var det 22,5% av deltagarna som 

spelade spel på mobil under den tiden. Strax efter kom att vara online med vänner. Efter den 

här ojämna indelningen ställdes frågan i studierna ifall elever for med osanning om hur mycket 

tid de la ner på skolans krav. Igbokwe och Obidike (2012, s. 9) undrade om elever var oroliga 

för sina föräldrars åsikt och att det var en bidragande orsak till att svaren inte stämde överens 

med verkligheten. Lärare deltog i intervjuer kring elevers relation till sociala medier för att ge 

studierna ett ytterligare djup. Även i artikel 10 påtalar Voinea och Norel (2016) utifrån enkät, 

intervju och fallstudie att elever valde datorer framför böcker. I deras undersökning valde 48% 

av deltagarna datorer som deras främsta intresse. Därpå var det 32% som valde läsning och 

resterande 30% valde andra aktiviteter (till exempel idrott).  

 

Resultaten ovan för våra tankar till att sociala medier och elektroniken tar tid från läsningen, 

och när mindre tid läggs på läsning utvecklas inte läsförmågan. Studien (Voinea & Norel 2016, 

s. 319) visade att läsningen har förändrats eftersom böcker idag konkurrerar med elektroniken 

och sociala medier. Samtidigt kan det inte uteslutas att elektroniken även kan hjälpa att öka 

läsintresset. Artikel 3 (Chien et al. 2015) handlade om användning av appar för att recensera 

böcker och på det viset öka motivationen till att läsa genom att elevers intresse smittar av sig.  

6.7.2. Lärarnivå 

Om läsförmågan var låg kunde det vara en bidragande orsak till att läsintresset minskade. I 

artikel 1, 2, 6 och 7 belyste studierna att lärares användning av strategier kunde påverka både 

den inre motivationen och läsintresset hos elever. Låg kunskap om ett ämne kunde även det 

påverka hur elever var beredda att anstränga sig vad gäller läsningen. Enligt Käsper, Uibu och 
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Mikks (2018, s.602) var läsintresset relaterat till läsförmågan, det fanns en stark koppling. 

Kopplingen uppenbarades genom enkäter och tester i läsförståelse och ordkunskap. De fyra 

studierna (artikel 1, 2, 6 & 7) gav en tydlig bild av vad eleverna ansåg att de behövde för att 

öka sitt läsintresse.  

 

Ett gemensamt drag för alla fyra studier var att lärarna bär på ett stort ansvar. Om pedagogen 

stöttade läsintresset och läsförmågan på ett positivt sätt kunde det bidra till ett positivt 

studieresultat hos elever. Kraemer, McCabe och Sinatras (2012) studie visade att läraren 

behövde fånga elever och diskutera texterna med dem. Det för att förståelse av en text ger elever 

motivation. Det som kunde utläsas ur studien är därmed att elever som inte hade kunskaper om 

ämnet i en text/bok, eller inte får stöttning av sina lärare att läsa kunde få ett lägre läsintresse. 

Om läraren presenterade läsning som något som bara skulle göras eller på ett sätt som fick det 

att handla om enbart nytta, kunde det ge ett negativt studieresultat hos elever. Käsper, Uibu och 

Mikks (2018, s.602) kom fram till att strategier som handlade om att ”nöta in” skulle användas 

till ett minimum och bara om det verkligen behövdes. Istället bör lärare använda strategier som 

ger en lustfull känsla hos elever. Forskarna visade även att allt tidigare nämnt går åt båda hållen, 

eftersom läsintresse leder till läsförståelse men att läsförståelsen kan påverka läsintresset.  

 

6.7.3. Skolnivå 

En bidragande faktor som kunde vara orsak till den minskade läsningen handlar om bibliotek. 

Bibliotekens inverkan kommer lyftas under rubriken ”skolnivå” i nästa avsnitt. I artikel 4 och 

9 visade studierna upp bibliotekets inverkan för ett ökat läsintresse. Även hur motsatsen 

beskrivs, hur ett omodernt bibliotek med liten tillgång till böcker, kunde bidra till att läsintresset 

minskade. Båda studier var eniga om att tillgången till ett skolbibliotek med stöttande personal 

och pedagoger ledde till bättre läsförmåga och ett höjt läsintresse. Nielen och Bus (2015, s.9) 

studie bedömde utifrån alla sina tester att pedagogernas roll var att skapa tidsmässiga 

förutsättningar så att eleverna kunde läsa sina böcker. De skolor som inte hade tillgång till 

bibliotek hade inte lika höga resultat inom läsning. Vilken faktor som var anledningen till de 

saknade resurserna ingick inte i artiklarna. I artikel 5 fick Igbokwe och Obidikes (2012) fram 

resultatet att 56,3% av deltagarna hade tillgång till ett skolbibliotek men att 57,5% aldrig gick 

till det. Resultatet gör att frågan kan ställas om vad skolbiblioteket egentligen spelar för roll för 

läsintresset. Är det brist på tillgång till bibliotek eller att unga inte utnyttjar bibliotekets 

tillgångar som bidrar till det minskade läsintresset?   
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6.8. Hur kan motivationen ökas till att 
läsa? 

Under rubriken presenterar vi studier som besvarar 

vår fjärde frågeställning: 

- Vad säger tidigare forskning om hur unga 

motiveras till att läsa mer? 

 

Under vår granskning av artiklarnas resultat kom 

vi fram till att resultaten kunde delas in i tre 

kategorier. Kategorierna var följande: användning 

av strategier (lärarnivå), tydliga mål/ motiverande 

mål/ igenkänning (elevnivå) samt tillgång till 

böcker / moderna bibliotek (skolnivå). (Se figur 4) 

Procenten som presenteras i cirkeldiagrammet 

visar hur stor andel av studierna som hamnar i varje 

kategori. 

6.8.1. Elevnivå  

Elever behöver bli motiverade i skolan på ett sätt de tidigare inte behövt. Tre studier visade att 

fokus borde ligga på att använda tydliga mål och hög igenkänningsfaktor för att öka läsintresset. 

De studier som påtalade det är följande: 3, 8 och 10. Genom att motivera elever med målbilder 

blir elever mer intresserade av att läsa. En tydlig målbild kan till exempel vara att upprätta ett 

belöningssystem, där elever läsprestationer belönas poängterade Nyoman Padmadewi, Arisandi 

och Anitini (2018) i sin studie. I deras observationsstudie fick elever olika poäng beroende på 

hur mycket tid de lade ner på läsning. När de samlat ihop ett antal poäng blev de belönade. Det 

var inte strategier som skulle stå i centrum för elevers motivation, utan hur lärare motiverade 

elever till arbete. I Voinea och Norels (2016) studie var det motiverande för elever att läsa 

böcker som de fann hög igenkänningsfaktor i. Studien visar även att skolan måste ändras för att 

de unga ska kunna bli intresserade. Unga idag behöver känna igen sig och se nyttan med 

läsningen (Voinea & Norel 2016, s. 319). Böckerna som eleverna ska använda sig av i 

undervisningen måste väljas med omsorg utifrån undervisningens syfte och elevers behov. 

Studier hävdar därav inte heller att strategier är de viktigaste faktorerna för att öka elevers 

motivation, utan att det handlar om presentationen av läsningen.  

6.8.2. Lärarnivå  

Genom att studera tabell 4 kan vi se att fyra artiklar fokuserade på att strategier är viktigt för att 

stimulera läsintresset. De fyra studierna var: 2, 6, 7 och 11. Studierna visade att lärare som gav 

elever verktyg i form av lässtrategier kunde få läsintresset att öka hos elever. Enligt Käsper, 

Uibu och Mikks (2018) resultat visade att eleverna i test 1 (om läsintresse) hade ett resultat på 

80% och i test 2 hade eleverna ett resultat på 79% i ordkunskap. Det här kan tolkas som att ett 

högt läsintresse ger större ordkunskap (samt ordförråd) och därmed en god läsförståelse.  

 

När pedagoger utnyttjade strategier menade Käsper, Uibu och Mikks (2018) att resultaten både 

i läsförståelse men också för läsintresset ökade. Valet av strategier var enligt studien viktig, när 

en mindre bra vald strategi kunde få motsatt effekt. En mindre lämpad strategi kunde istället 

hindra eleverna från att bli intresserade (Käsper, Uibu & Mikk 2018, s.601). Till exempel gav 

en kombination i träning av läsförståelse och grammatik ett negativt resultat på läsförståelsen. 

Medan en strategi med fokus på läsintresse gav positivt resultat på ordförråd och läsförståelse. 

Det finns flera olika strategier för att öka läsförståelse och läsintresset. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) påpekade att vilken metod pedagogen använde inte hade stor betydelse så 

46%

27%

27%

Användning av strategier

Tydliga mål / motiverande mål / igenkänning

Tillgänglighet av böcker / moderna bibliotek

Figur 4: Fördelning av motivationsfaktorer 
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länge den fungerade och gav eleverna vägledning i sitt läsande. Vilket innebar att valet av 

strategi och metod var individuellt för alla lärare och deras klasser. Eleverna behövde enligt 

Reichenberg och Emanuelsson öva fram en väl fungerande läsförståelse under lärarens 

vägledning.  

6.8.3. Skolnivå 

När böcker blev synliga och presenterade på ett intressant sätt i bibliotek av ansvariga bidrog 

det till ökad chans att elever hittade en bok som de ville läsa. Tre studier betonade att 

tillgängligheten och vikten av att synliggöra böcker var en av de viktigaste faktorerna för att 

motivera unga till att läsa. Artiklarna har nummer 4, 5 och 9 (se tabell 4). Artikel 4 och 9 

rapporterade att skolbiblioteken hade inflytande på elevers läsintresse. Studien i artikel 5 påtalar 

att staten behövde involveras genom att satsa på skolbibliotek. Igbokwe och Obidike (2012) 

hävde att upprustning biblioteken i närområdet kunde bidra till ökat läsintresse bland unga. I 

artikel 4 beskrev Huysmans et al. (2013) att 32 av 77 skolor hade tillgång till skolbibliotek. De 

skolor i undersökningen som hade tillgång till skolbibliotek hade bättre läsfrämjande.  Nielen 

och Bus (2015) påstår att elever som hade tillgång till bibliotek fick bättre resultat i läsförståelse 

gentemot de elever som inte hade tillgång till bibliotek. Igbokwe och Obidikes (2012, s.9) drog 

efter sin undersökning slutsatsen att de elever som hade tillgång till böcker innan de började 

skolan hade det lättare med läsförståelsen. Redan innan skolan hade var eleverna vana vid 

böcker och läsning. Igbokwe och Obidike menade att alla elever borde ha tillgång till böcker, 

för att motivera till fortsatt läsning.  

 

6.9. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var både kvalitativ och kvantitativ metod lika vanligt i de artiklar som 

valdes ut för kunskapsöversikten. Det vanligaste metodvalet var enkät. De nyckelord som var 

mest förekommande var de som handlade om läsintresse och motivation eftersom 17 av 57 

nyckelord placerades i den kategorin.  

 

Forskningen visar att anledningen till det minskade läsintresset var en blandning av olika 

faktorer. På elevnivå berodde det minskade läsintresset på att det finns fler distraktioner idag 

där elektroniken och sociala medier är betydande. Lärare har ett stort ansvar för att förhindra 

att läsintresset minskar hos unga eftersom forskningen visade att låg läsförståelse var 

sammankopplat med lågt läsintresse. För att motivera unga till läsning behöver läraren 

reflektera över upplägget av sin undervisning. Skolan behöver fokusera på biblioteken för att 

göra unga intresserade av att gå dit. Det behövs mer tid, resurser och större utbud.  

 

Enligt forskningen som presenterats motiveras elever genom målbilder och en hög 

igenkänningsfaktor i undervisningen. För att lyckas med det här måste läraren ge elever verktyg 

i form av lämpliga strategier. I biblioteken behöver resurser vara tillgängliga för att vägleda 

elever till att finna de böcker som är lämpade efter elevens förmåga. Om böcker synliggörs i 

bibliotek och klassrum är det större chans att elever blir intresserade.  

 

7. DISKUSSION 
Slutligen vill vi föra en diskussion om vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet i vår 

kunskapsöversikt, svagheter och styrkor i artiklarnas metoder och urval samt knyta de 

kunskaper vi fått genom arbetet med hur de kan användas i vår yrkesroll. För att avsluta 

diskussionen kommer förslag ges på framtida forskning inom fältet.  
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7.1. Metoddiskussion 

7.1.1. Kritisk granskning av kunskapsöversiktens urval 

Vi använde oss enbart av PRIMO i vår artikelsökning, vilket kan ha påverkat det antal artiklar 

som valdes. Eftersom det kan finnas fler artiklar rörande ämnet på andra sökmotorer. De 

avgränsningar som gjorts kan också ha påverkat urvalet. Vi valde (se tabell 1) att exkludera 

artiklar som skrevs innan 2009 samt artiklar som inte var skrivna på ett av våra behärskade 

språk. Ytterligare en viktig aspekt som påverkade urvalet av artiklar var att vi efter första 

sökningen justerade våra sökord. Det bidrog till att fler artiklar framkom, men som inte tillhörde 

våra ursprungligt valda sökord. I uppstarten av arbetet var tanken att hålla oss till samma sökord 

genom hela artikelsökningen. Då vi gjort bedömningen att de sökord som först framkommit 

representerade forskningsområdet läsintresse på ett lämpligt sätt.  

 

I så stor utsträckning möjligt har vi strävat efter att enbart ha med artiklar där åldersspannet på 

eleverna var 6-9år, det vill säga lågstadiet. Men några artiklar har deltagare som är äldre. Vilket 

är något som också kan ha en påverkan på resultatet som beskrivit. Det för att både läsintresse 

och läsförmågan (samt andra faktorer som ordkunskap/ordförråd med mera) kan skiljas åt i de 

olika åldrarna. En annan faktor som tagits med i beräkningen är att våra artiklar kommer från 

olika delar av världen. Vi är medvetna om att alla länder inte har samma skolsystem, därför 

försökte vi ta ut en generell bild av läsintresset i de olika studierna. Däremot resonerar vi att 

oavsett ålder på deltagare och vart i världen studien utförts, kunde vi hitta faktorer som kunde 

öka eller minska motivationen till läsning hos unga. Motivationen behöver stimuleras oavsett 

ålder.  

 

En annan faktor som påverkade var att vi tidigt i arbetet valde att byta frågeställningar, när de 

nya frågorna blev mer relevanta. Vi upptäckte att vi letade efter ett annat svar under 

kartläggningen av artiklarna än ursprungligen planerat. Alla tabeller vi tog hjälp av vid 

litteratursökningen (tabell 1, 2) och vid kartläggningen (tabell 3, tabell 4, bilaga 1) användes 

för att förtydliga för oss. Vi tog hjälp av tabellerna (främst bilaga 1) under analysen. Det var ett 

medvetet val att korta ner meningar i tabellerna för att inte ha med för mycket text. Trots det 

blev tabellen ganska omfattande, men med bedömningen att den fyllde en viktig funktion i vår 

kartläggning fick den vara kvar.  

7.1.2. Styrkor och svagheter i kunskapsöversikten  

Den här kunskapsöversikten innehåller olika studier som tillsammans kan skapa en bank av 

metoder som kan främja elevers läsintresse. Att ha flera metoder på samma ställe kan ses som 

en styrka. En metod som framkommer är till exempel Käsper, Uibu och Mikks (2018) förslag 

att läraren ska arbeta med strategier anpassade till eleverna. Deras studie visade även ett resultat 

i vilka strategier som fungerade bäst respektive sämst för att motivera elever till läsning. 

Kunskapsöversikten lyfter även fram Voinea och Norels (2016) undersökning om hur en bok 

ska vara utformad för att locka unga. Ytterligare en metod som går att finna är Nyoman 

Padmadewi, Arisandi och Artini (2018) som genom sin studie gav förslag på hur lärare kan 

arbeta med belöningssystem i klassrummet. 

 

Något som kan ses som både en styrka och en svaghet var valet att använda 

forskningspublikationer från flera länder i världen. Det gjorde att vi å ena sidan kunde se om 

olika länder hade resultat som liknade varandra eller skiljde sig åt. Vilket var en styrka eftersom 

det gav fler infallsvinklar. Å andra sidan har länder i världen olika förutsättningar och 
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skolgången ser olika ut vilket kan vara en svaghet. Eftersom vi beskriver en generaliserad bild 

som inte representerar länderna på ett sanningsenligt sätt.  

 

Andra svagheter i forskningsområdet kan ha varit det åldersspann på deltagarna studierna haft. 

I största mån har vi (som skrivet ovan) försökt använda grundskolan och lågstadiet som en 

utgångspunkt för den ålder som vi ville att urvalet skulle ha i de studier som valdes. Vi har 

använt ordet ”unga”, som vi definierat som barn i åldrarna 0-13 år. Men vi var också medvetna 

om att andra definitioner av ordet unga fanns, där tolkningen kunde vara barn upp till 18år. Vi 

var medvetna om att det kunde vara en svaghet i kunskapsöversikten. En annan svaghet var att 

enbart elva studier användes i vårt arbete. Forskningsområdet inom läsintresse och motivation 

innehåller många fler studier som kunnat bidra till ett annat utfall på resultatet. Däremot kunde 

vi inte använda fler studier på grund av att tiden var otillräcklig för att göra en mer omfattande 

kunskapsöversikt. Därför bör tidsaspekten ses som en svaghet.  

 

7.2. Resultatdiskussion  

Under den här rubriken kommer en diskussion föras om hur vår kunskapsöversikt kan bidra till 

forskningsfältet om ungas läsintresse. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammades vid flera tillfällen att avsatt tid för läsning nästan enbart var förlagd till en 

stund på morgonen. Tystläsningstillfället följdes sällan upp och vi reagerade på att flera elever 

satt av tiden genom att bläddra i sin bok. Hade eleverna en faktabok med bilder var chansen 

stor att de enbart tittade på bilderna. Enligt Nielen och Bus (2015) kunde fenomenet bero på att 

eleverna inte fann böckerna intressanta eller identifierbara. Förutom att eleverna behöver känna 

igen sig i böcker behöver pedagoger även enligt Käsper, Uibu och Mikk (2018) ge eleverna 

strategier och stöd i utvecklandet av ett läsintresse. Elever behöver bli motiverade, först efter 

det kan de bygga upp ett läsintresse. Vid tystläsningstillfällen övar elever sin läsförmåga men 

alla elever kanske inte utnyttjar sin fulla potential och långt ifrån alla elever ägnar tiden till att 

faktiskt läsa. Pedagoger behöver planera och synliggöra målen med tystläsning, tydliga mål gör 

eleverna mer motiverade och ökar därmed läsintresset (Nyoman Padmadewi, Arisandi & Artini 

2018). Modernisering och anpassning av bibliotek kan även ge elever en bättre presentation av 

böcker. Om pedagoger och bibliotekspersonal kan hjälpa elever att finna böcker som de anser 

intressanta var det större chans att eleverna kom att läsa boken under skoldagen (Huysmans et. 

al 2013). 

 

Utifrån det som nämnts ovan är det viktigt att använda elevers lästillfällen genomtänkt ute i 

praktiken. Bakom varje tillfälle bör det ligga en genomtänkt planering eftersom det kan ge 

eleverna bättre förutsättningar till ökad läsmotivation. Chien et al. (2015, s. 45) åskådliggjorde 

att om vissa elever kunde få ett ökat intresse för böcker kunde läsintresset sprida sig vidare 

mellan elever. Det blir till en positiv snöbollseffekt. Vidare poängterade Voina och Norel (2016, 

s. 322) att det var av stor vikt att använda sig av de böcker som eleverna fann lustfyllda och 

intressanta. Läsintresse leder till läsförståelse enligt Käsper, Uibu och Mikk (2018) vilket är ett 

positivt utbyte. Vidare poängterade forskarna att en effektiv läsare är beroende av viljan att läsa 

samt förmågan att förstå. De elever som vi uppmärksammade under vår praktik använde den 

avsatta tiden för tystläsning till att göra annat, vilket gjorde att de missar tillfällen att bli 

effektiva läsare. Vid liknande situationer som den ovan nämnda kan läraren använda högläsning 

för att väcka läsintresset hos eleverna. För att stötta elever kan läraren även med fördel 

(Kraemer, McCabe och Sinatra 2012) diskutera texten under läsningens gång för att skapa en 

förståelse.  
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Käsper, Uibu och Mikks (2018) kom fram till att strategier ökade förståelsen och därmed 

läsintresset om strategierna användes på ett lämpligt sätt. Observationen vi gjorde under 

praktiken där lästillfället avgränsades till en del av morgonpasset gjorde att vi funderade på om 

den tiden var tillräcklig för att använda strategier. Reichenberg och Emanuelsson (2014) 

framhävde i sin studie att elever blev mer motiverade till att läsa om de hade utvecklat en bra 

läsförståelse. Under Reichenberg och Emanuelssons undersökning förbättrade deltagarna sin 

läsförståelse under intensivträning. Det behöver finnas mer utrymme för läsning och utveckling 

av lässtrategierna i skolan. 

 

Tillgången till böcker hade stor betydelse för elevers läsintresse vilket också var en viktig del 

som pedagoger bör väva in i elevers lässituation. Elever som fick möjligheten att välja egen 

bok efter intresse hade större förutsättningar för att faktiskt utnyttja tystläsningstiden till att 

läsa. Igbokwe och Obidike (2012, s. 9) visar att de barn som inte hade tillgång till böcker innan 

de börjar skolan hade svårare att ta till sig läsning när de väl började skolan. För de här eleverna 

bör pedagoger synliggöra de tillgångar som finns för att motivera eleverna till läsning. Om 

pedagoger tar som vana att ta med eleverna till biblioteket kommer de förstå vilka möjligheter 

och världar som kan skapas och utforskas med läsning. Huysmans et al. (2013, s. 150) studie 

visade att skolbiblioteken kunde ha en positiv effekt på elevers läsintresse och inre motivation. 

En likartad uppfattning har Nielen och Bus (2015, ss. 2, 9) vars studie redovisade att 

läsförståelsen hos eleverna ökade om de hade tillgång till ett bra bibliotek. Vi hävdar att 

pedagogens relation till böcker och biblioteket har stor inverkan på elevers läsintresse. För som 

uppmärksammats under utbildningens gång är lärarens inställning till vad som lärs ut en viktig 

faktor för om eleverna blir motiverade eller inte. 

 

7.3. Styrkor och svagheter i studierna  

Under följande avsnitt kommer styrkor och svagheter i studierna att redovisas utifrån metod, 

metodval och urval (urval presenteras i bilaga 1). Kvalitativa, kvantitativa och de kombinerade 

studierna kommer redovisas var för sig under respektive rubriker.  

7.3.1. Kvalitativa studier  

Chien et al. (2015) genomförde en observationsstudie under ett och ett halvt år där elever fick 

skriva recensioner om böcker de läst och sedan presentera för varandra. Observation var en bra 

metod att använda för att se om elever kunde motivera varandra att läsa fler böcker. Däremot 

hade det varit bra om de kombinerade observation med exempelvis intervju eller enkät. Enbart 

användning av observation gjorde att det var forskarnas tolkning av vad elever uttrycker eller 

gör som utgjorde resultatet. Med stöd av intervjuer hade forskarna kunnat se det från elever och 

lärares perspektiv också. Studien var förhållandevis liten då den var begränsad till en skola, 

även om det var relativt många deltagare (204 elever deltog). Vi påstår att det är svårt att dra 

ett generaliserbart resultat från studien, dock är strategin som används i studien värd att testa i 

klassrummet.  

 

Nyoman Padmadewi, Arisandi och Anitini (2018) kombinerade sin observationsstudie med 

intervjuer till skillnad från den övre studien. Med både observation och intervju som metod 

kunde forskarna både tolka deltagarnas handlingar själva samt ta del av deltagarnas tankar 

genom att deltagarna fick svara på frågor. Kombinationen gav forskarna en djupare kunskap 

om elevers tankar. Det som kunde göra resultatet osäkert var att de elever som deltog gick i 

årskurs 1-3, elever kan i den åldern vara för unga för att uppskatta sina egna kunskaper på ett 

trovärdigt sätt. Antalet deltagare i studien stod inte med, vilken också var en faktor som gick 

att ifrågasätta. Andreassen och Bråten (2011) gjorde de även en studie med observation som 
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huvudmetod. De delade dock upp sina 113 deltagare (elever i årskurs 5 från fem klasser samt 

deras pedagoger) i en test- och en kontrollgrupp. De observerade eleverna under ett test som 

handlade om läsning. Intervjuer skedde med lärarna före och efter testet och handlade om 

elevers prestationer. Forskarna borde även intervjuat eleverna, på grund av att de deltagande i 

studien var lite äldre.  

 

Kraemer, McCabe och Sinatra (2012) utförde även de en liten studie där deras urval var fem 

årskurs 1 klasser i New York. Forskarna använde sig av många metoder; intervju, testgrupp och 

kontroll, öppna frågor och pedagoger skrev loggbok. Som nämnt tidigare ansågs de här 

metoderna tillsammans utgör ett bra upplägg för att få fram säker kunskap. Det är antalet 

deltagare i undersökningen som är aningen lågt. Kraemer, McCabe och Sinatra var de forskare 

som hade flest metoder för att säkerställa sitt resultat.  

 

Det ett bra beslut att dela upp deltagarna i en test- och kontrollgrupp, eftersom det gör resultatet 

tydligt. Däremot kan det vara en etik- och moralfråga om det är bra för eleverna. Oberoende av 

vilken grupp kommer eleverna få olika undervisning under en period och det är svårt att veta 

hur det kommer påverka eleverna.  

7.3.2. Kvantitativa studier 

Flertalet av forskarna i studierna använde sig av enkät som metod. Några valde att kombinera 

enkäten med olika typer av tester. Enkäter är en bra metod att använda vid intresse för attityder 

kring ett ämne. Men enkäter kan även ge fel bild när de är enkla att tappa motivationen om och 

deltagare svarar utan vidare eftertanke. Det är även svårt att få en nyanserad bild, för svaren fås 

oftast ifrån skalor där deltagarna placerade in sin åsikt. Däremot går det lätt att utifrån 

kvantitativa studier dra generella slutsatser, men beroende på urval och vilken typ av frågor kan 

resultatet variera i reliabilitet. Vad vi menar här är att enkätstudien måste ett urval som kunde 

besvara deras frågeställningar. Om forskarna ville ta reda på läsintresset hos unga kunde de till 

exempel inte skicka ut enkäter till vuxna i åldrarna 30-50år. Eftersom de hade fått ett urval som 

de inte kunde dra en generell slutsats om ungas läsintresse ifrån. Gällande frågorna vill vi betona 

att för att få relevanta svar behöver rätt frågor ställas.  

 

Bråten, Johansen och Strømsø (2017), Huysmans, Kleijnen, Broekhof och van Dalen (2013) 

och Käsper, Uibu och Mikk (2018) gjorde alla studier med enkäter och tillhörande test. 

Enkäterna varierade från att vara på papper eller online baserade. Vilket var något som kunde 

påverkat svaren. Enkäter på papper kunde lättare kontrolleras än de enkäter som skickades över 

internet. I skolan kunde pedagoger ansvara för att elever tog enkäten seriöst medan elever 

eventuellt gör det på egen hand i hemmet eller med oengagerade vuxna. Huysmans et al. (2013) 

utförde en stor studie på nästan 6000 deltagare mellan årskurs 2-6 i sammanlagt 77 skolor. Det 

gjorde att forskarna hade stor chans att generalisera sitt resultat men de skickade även ut enkäten 

över internet vilket gör att frågan om vilken reliabilitet deras resultat har blir värd att ställa. 

Käsper, Uibu och Mikk (2018) hade en medelstor studie på 220 deltagare. Skolorna var inte 

slumpmässigt utvalda utan hade valts med elevers förstaspråk i åtanke samt att de elever som 

deltog skulle haft samma lärare sedan årskurs 1. Det gör att det är svårt att generalisera när 

urvalet är likt varandra. Gällande Bråten, Johansen och Strømsø (2017) gäller samma som ovan, 

förutom att deras urval kom från tre offentliga skolor.  

 

Det fanns även ett forskarteam, Reichenberg och Emanuelsson (2014), som gjorde en mindre 

undersökning med hjälp av enbart test och samtal. Vilket vi bedömer är lite för få metoder att 

använda sig av. Eftersom resultatet bara kan visa hur just de som deltog i studien reagerade 

eller presterade.  
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7.3.3. Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 

De sista tre artiklarna i vårt urval använde sig av både kvalitativa och kvantitativa metodval. 

Vid kombination av flera olika metoder drog vi slutsatsen att forskare kunde få tillgång till fler 

infallsvinklar. Vid användning av intervju kunde öppna frågor skapa tillfällen för deltagarna att 

dela med sig av sina åsikter, vilket gav forskaren möjlighet att sätta sig in i deltagarnas tankar. 

Enkäter kunde bidra till att samla information som kunde vara generaliserbart om urvalet var 

anpassat till syftet. Forskare kunde även skapa prov för att testa till exempel kunskaper hos 

deltagarna inom ett förutbestämt område. Genom observation kunde forskarna fånga elevers 

tankar, åsikter, kunskaper genom deras agerande.  

 

Voinea och Norel (2016) valde intervju, enkät, test och observation i sin studie. Däremot var 

deras studie förhållandevis liten jämfört med till exempel Huysmans et al. (2013) och lärarna i 

studien hade läsning som ett ämne. Som framkommit i resultatet var lärares eget intresse viktigt 

för elever, eftersom lärare som själva var intresserade av ämnet tycktes lägga fram 

undervisningen gällande läsning på ett intressantare sätt. Lärare som var specialiserade inom 

ett ämne fick oss att reflekterar över om inte resultatet i Voinea och Norels studie hade blivit 

annorlunda med lärare som inte var specialiserade inom läsning. Även Igbokwe och Obidike 

(2012) använde sig av intervju och enkät till sina deltagare på två skolor. Det som gjorde att 

deras resultat är förhållandevis svårt att använda i vår kunskapsöversikt var att åldersspannet i 

Igbokwe och Obidikes studie är mellan 0-20 år. Vilket gjorde att vi fick försöka se ett generellt 

resultat kring ämnet läsintresse. Nielen och Bus (2015) nyttjade samtliga metoder nämnda 

inledningsvis. De samlade in stora mängder data om skolorna som deltog (totalt 24, uppdelade 

i två grupper: modernt bibliotek respektive typiskt skolbibliotek) samt deras elever. Studien var 

medelstor, fem skolor i Holland (totalt 683 deltagare), med ett bortfall av några skolor på grund 

av olika orsaker, till exempel andra pågående projekt. Studien bör anses vara trovärdig på grund 

av flertalet metoder och den stora insamlingen av data.  

 

7.4. Didaktiska konsekvenser 

Inledningsvis presenterade vi undersökningar som visade att läsintresset minskat hos unga. Det 

här är något vi själva sett när vi varit ute i verksamheten vid interaktion med elever. Elever 

sitter av tiden som var avsedd för tystläsning eller berättade att det var tråkigt att läsa. Efter 

arbetet med kunskapsöversikten har vi blivit medvetna om att fenomenet är internationellt och 

inte enbart begränsat till Sverige. Unga behöver läsa mer, och det är upp till vuxna och skolan 

att främja det. Forskningen visade att lärare behöver reflektera kritiskt och planera upplägg så 

att de kan motivera unga till läsning. Strategier behöver anpassas till elever, för om elever 

känner igen sig i uppgifter och böcker kan det ge ytterligare motivation. Utifrån vår 

kunskapsöversikt tar vi med oss att det är viktigt att anpassa undervisningen för att göra elever 

mer intresserade av ämnet – i det här fallet läsning. Det här är inget nytt för de lärare vi har 

mött, men det är något som ibland inte nyttjas. Läsning är något som kan arbetas med på många 

olika sätt, inte bara som en uppstartsuppgift eller en lugn stund. Lärare behöver stöd och 

fortbildning kring hur de kan arbeta utvecklande med läsning och hur de kan öka läsintresset. 

Om elever är intresserade kommer de utvecklas till effektiva läsare, vilket kommer vara ett stöd 

för eleverna genom hela livet (Käsper, Uibu & Mikk 2018). Elever i alla åldrar behöver med 

stöd från lärare och vuxna bli ansvariga för sitt eget läsintresse.  

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Vi bedömer efter arbetet med kunskapsöversikten att det finns områden som behöver utvecklas. 

Först vill vi nämna att framtida forskning bör fokusera på att ta med alla nivåer i beräkning. 
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Elevnivå, lärarnivå och skolnivå måste samarbeta för att elever, lärare och andra involverade i 

skolan ska bli gynnade av forskningen.  

 

Enligt läroplanen (Lgr 11 2019) är det viktigt att skapa lästillfällen för eleverna, men det 

behöver komma fler studier kring hur lärarna ska planera och arbeta med läsningen. Det är 

viktigt att lärarna får stöd i hur de ska arbeta före och efter lästillfällen i undervisningen. Varken 

eleven, pedagogen eller skolan ska enskilt vara ansvariga för att öka ungas läsintresse, utan de 

ska samspela med varandra. Vi vill se fler studier där eleven får vara ansvarig för sitt läsintresse, 

men med stöd ifrån pedagoger och skola.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det behövs fler studier om läsintresset i sin helhet. I början 

av vår kunskapsöversikt hade vi svårigheter med att hitta studier gällande det minskade 

läsintresset samt hur det kan ökas. I de flesta studier var läsintresset kopplat till läsförståelse. 

Det handlade även mest om motivationen till att läsa snarare än attityden. I de studier som lästs 

till kunskapsöversikten framkommer flera förslag, men vi hade gärna sett en undersökning 

bland Sveriges unga där läsintresset låg i fokus.  
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10. BILAGA 1 
 

Artikel Syfte Urval Metod/teori Resultat 

Implementation 

and effects of 

explicit reading 

comprehension 

instruction in 

fifth-grade 

classrooms 

 

Rune 

Andreassen 

Ivar Bråten 

 

2011 

Vilka 

instruktioner 

fungerar bäst 

för att hjälpa 

eleverna med 

sin 

läsförståelse? 

 

Experimentell 

studie.  

55flickor och 

58 pojkar från 

årskurs 5. 

Totalt 5 

klasser. 

 

5 lärare, en 

man och fyra 

kvinnor.  

 

Delades upp i 

testgrupp och 

kontrollgrupp

. 

Slumpmässigt

.  

Data samlades in 

vid klassrums-

observationer. 

Studien pågick i 

fem månader.  

 

 

Läsförståelse hos 

elever kan bero 

på vilken metod 

som används i 

klassrummet. 

 

Läsförståelse och 

motivation beror 

på hur läraren 

presenterar 

strategier för 

eleverna. Elever 

föredrar texter 

som de anser är 

intressanta att 

diskutera.  

 

Lärarna behöver 

anpassa texter 

utifrån elevers 

intressen och 

mål.  

Effects of 

different ways of 

introducing a 

reading task on 

intrinsic 

motivation and 

comprehension 

 

Ivar Bråten 

Roy-Petter 

Johansen 

Helge I. Strømsø 

 

2017 

Undersöka 

elevers inre 

motivation att 

läsa en text 

samt deras 

läsförståelse 

årskurs 6.  

130 elever i 

årskurs 6, tre 

offentliga 

skolor i 

sydöstra 

Norge.  

Deltagarna läste 

en studie om 

utvandring till 

Europa. På två 

lektioner med en 

veckas 

mellanrum. 

Sedan fick 

eleverna göra ett 

ordigenkänningst

est. Såg på 

ordkedjor och 

skulle ange så 

många ord som 

möjligt.  

 

Eleverna gjorde 

även en enkät där 

de svarade med 

1-5 skalor. 

Handlade om 

läsning.  

Visade att om 

elever har sämre 

ordläsningsförmå

ga och mindre 

kunskap om 

ämnet gör det 

svårare att skapa 

intresse till 

ämnet.  

 

En lägre inre 

motivation gör 

det svårare att få 

positiva effekter i 

läsningen.  

 

Om texten är 

ointressant tappar 

elever 

motivationen.  

 

Utmana eleverna 

att läsa svårare 

texter, det kan 

öka 
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läsförståelsen 

och ordförrådet. 

My bookstore: 

using 

information 

technology to 

support 

childrens 

classroom 

reading. 

 

Tzu-chao Chien 

Zhi-Hong Chen 

Hwa-wei Ko 

Yu-Min Ku 

Tak-Wai Chan 

 

2015 

Syftet med 

studien var att 

använda 

programmet 

”My 

bookstore” för 

att öka elevers 

läsintresse samt 

att eleverna 

skulle 

recensera 

böcker för att 

intressera 

jämnåriga.  

En 

grundskola i 

en förort i 

Taiwan.  

 

Elever 7-8 år, 

204stycken.  

 

En tredjedel 

av eleverna 

hade en låg 

socioekonomi

sk status.  

Under 1,5 års tid 

pågick studien (3 

terminer). Termin 

1. Eleverna fick 

låna 5 böcker och 

göra register. 

Termin 2. Skriva 

in i programmet 

”My bookstore”. 

Termin 3. 

Frågeformulär 

om elevers 

läskunnighet.  

 

Lärarna avsatte 

tyst läsning 

40min varje dag 

under studien.  

Resultatet visar 

att eleverna blir 

mer intresserade 

att läsa när de ska 

recensera och 

föra kunskapen 

vidare.  

Eleverna läste i 

genomsnitt 43 

böcker 

tillsammans 

första terminen. 

Andra terminen 

läste eleverna 

169 stycken 

böcker och sista 

terminen låg 

resultatet på 102 

böcker. 

The library at 

school: effects 

on reading 

attitude and 

reading 

frequency  

 

Frank Huysmans 

Ellen Kleijnen 

Kees Broekhof, 

Thomas van 

Dalen 

 

2013 

Påverkas barns 

inställning till 

att läsa mer om 

tillgängligheten 

av 

skolbibliotek 

finns? 

5871 elever i 

årskurs 2-6 i 

77 skolor.  

Onlineformulär 

om läsvanor. 15 

frågor.  

 

Lärarformulär 

och elevformulär.  

 

 

 

Alla skolor hade 

inte bibliotek 32 

av 77 hade det. 

De skolor som 

hade bibliotek 

hade bättre 

läsfrämjande. 

Desto mer tid på 

biblioteksbesök 

eleverna 

spenderade desto 

mer motiverade 

blev eleverna till 

läsning. Flickor 

läser mer hemma 

än pojkar.  

Influence of 

Electronic 

Media on 

reading ability 

of school 

children 

 

J.C Igbokwe 

N.A Obidike  

 

2012 

Hur påverkar 

sociala medier 

och 

elektroniken 

läsintresset hos 

unga? 

 

Om läsningen 

börjar tidigare 

hemma, har det 

något annat 

resultat? 

Två skolor i 

Nsukka Town 

(Enugu State, 

Nigeria). 

 

Två lärare 

från varje 

skola.  

 

En 

grundskola 

och en 

gymnasieskol

Strukturerad 

enkät på två 

delar. A och B.  

 

A. Om eleverna, 

namn, ålder m.m.  

B. Öppna och 

slutna frågor.  

 

81 enkäter 

delades ut, 71 

kom tillbaka.  

 

Aktiviteten som 

flest elever sa att 

de gjorde var 

läxläsning samt 

läsa på fritiden. 

Det som tog upp 

mest tid var 

däremot spel på 

mobil och att 

vara online med 

vänner.  
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a. 

Åldersspann 

mellan 0-

20år.  

Lärarna blev 

intervjuade.  

Lärarna berättade 

att det fanns för 

många andra 

distraktioner för 

att läsningen ska 

vara prioritet. De 

tycker även att 

läsningen är svår 

att stötta i skolan 

och hemma. 

Staten borde 

satsa på 

bibliotek.  

The effects of 

read-aloud of 

expository text 

on first graders 

listening 

comprehension 

and book choice 

 

L. Kraemer 

P. McCabe 

R. Sinatra  

 

2012 

Hur 

förstaklassare 

förstår en 

uppläst text och 

hur det 

påverkar 

intresset för 

böcker.  

En årskurs 1, 

42 pojkar och 

35 flickor i 

fem klasser.  

 

New York.  

En grupp (40 

elever) fick en 

narrativ text. 

 

Andra gruppen 

(39) fick en 

faktatext. Sedan 

svara på öppna 

frågor.  

 

Läraren skrev 

loggböcker om 

läsförståelsen 

under hela 

testperioden. 

 

3 analytiska 

kriterier: 

Testa differensen 

mellan val av 

texter, narrativ 

förståelse och 

förhållande 

mellan bokval 

och förståelse.   

59 av deltagarna 

valde faktatexten 

jämfört med 

narrativ historisk 

läsning.  

 

Frågor om texten 

ger bättre 

förståelse.  

 

Bakgrundsförståe

lse påverkar.  

Diskussion under 

läsningens gång 

för att ge 

eleverna ännu 

mer förståelse är 

viktigt. 

Diskussion 

fångar eleven och 

lyfter intressen. 

 

Intresset för 

texten påverkar 

förståelsen. Vid 

högläsning stärks 

elevers intresse.  

Language 

teaching 

strategies impact 

on third-grade 

students´ reading 

outcomes and 

reading interest  

 

Maile Käsper 

Krista Uibu 

Vilka 

metoder/strateg

ier hjälper 

eleverna att bli 

bra på och 

intresserade av 

läsning? Är 

läsförståelse 

och läsintresse 

220 elever på 

lågstadiet i 

estländska 

skolor och 12 

lärare. Valdes 

ifrån 12 olika 

skolor, inte 

slumpmässigt 

när elevers 

förstaspråk 

Först utfördes en 

pilotundersöning 

på 58 elever 

vilket resulterade 

i små ändringar i 

enkäten. Enkäten 

bestod av tre 

delar: läsintresse, 

läsförståelse och 

ordkunskap.  

När lärarna 

utnyttjade 

strategier för att 

skapa läsintresse 

gav det positivt 

resultat på även 

läsförståelse och 

ordkunskap. De 

lärare som 

använde 



 

28 

 

Jaan Mikk 

 

2018 

relaterat till 

varandra? 

togs i åtanke. 

Alla lärare 

har haft 

eleverna se 

årskurs 1.  

 

Sedan utfördes 

enkäten om 

läsintresse där 

elever skulle 

svara på 

påståenden i 1—3 

skalor.  

Sedan 

läsförståelse, en 

modifierad känd 

text för eleverna 

med tillhörande 

frågor.  

Sist testades 

ordkunskapen där 

eleverna drog 

streck mellan 

synonymer.  

strategier om 

läsförståelse och 

grammatik fick 

negativt resultat. 

Studien visar att 

läsintresset är 

relaterat till 

läsförståelse.  

Literacy and 

reward: teachers 

effort to build 

children reading 

habit. 

 

Ni Nyoman 

Padmadewi   

 

Komang Widia 

Helena Arisandi 

 

Luh Putu Artini 

 

2018 

Forskarna ville 

se hur lärarna 

främjar barns 

läsning genom 

ansträngning.  

Elever i 

årskurs 1-3 

och deras 

lärare samt 

rektor. 

 

Tvåspråkig 

skola i norra 

Bali, 

Indonesien.  

En kvalitativ 

forskning genom 

observation och 

checklista.  

 

Även en 

intervjustudie.  

Att motivera 

eleverna gav 

goda resultat. 

Genom lärarens 

ansträngningar 

ville eleverna 

läsa mer. 

Ansträngningarn

a = 

belöningssystem. 

Där 10 minuters 

läsning blev 1 

poäng osv. Skrev 

in i diagram. 

Belöningarna 

kunde bli 

exempelvis fri 

speltid. Det blev 

som ett spel att 

läsa.  

Skapade även 

synliga mål för 

eleverna.  

Enriched school 

libraries: A 

boost to 

academic 

achievement  

 

Thijs M.J. 

Nielen 

Jämföra skolor 

som har 

moderna 

bibliotek och 

typiska 

bibliotek. Ger 

bibliotekets roll 

utslag på 

Elever i 

årskurs 4 och 

5 i skolor i 

Holland.  

 

14 skolor 

med modernt 

Kvantitativ och 

kvalitativ. 

 

Forskarna 

samlade data 

ifrån olika källor, 

gjorde även 

Elever som har 

tillgång till ett 

bra bibliotek når 

lite högre på test 

om läsförståelse 

än andra elever.  
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Adriana G. Bus 

 

2015 

elevers 

läsmotivation?  

bibliotek 

(N=272) 

 

10 skolor 

med typiskt 

bibliotek 

(N=411) 

 

enkäter med 

eleverna. 

 

Kvalitativa 

intervjuer 

utfördes med 

lärarna. 

Forskarna gav 

eleverna ett 

läsförståelsetest 

och mattetest.  

 

Onlineenkät 

skickade till 

föräldrarna i ena 

gruppen 

(”moderna”) och 

pappersenkäter 

till de andra.  

Ett bra bibliotek 

ökar 

motivationen att 

läsa samt att 

eleverna känner 

igen fler böcker.  

For a pedagogy 

of reading in the 

digital/postmode

rn age: Diary of 

a wimpy kid – 

Invitation to a 

“different” 

reading. 

 

Mihaela Voinea 

Marina Norel  

 

2016 

Vilka böcker 

kan göra elever 

och barn mer 

intresserade av 

läsning? 

 

Vad behöver 

finnas med i 

böckerna? 

100 elever i 

årskurs 4. 56 

flickor och 44 

pojkar. 

 

Fyra lärare 

som hade 

läsning som 

ett ämne.  

Enkät om attityd 

till läsning. 

Blandade frågor.  

 

Intervjuer med 

lärarna.  

 

Två fallstudier 

med två elever 

som läst alla 

delarna av boken.  

 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

(samt analys) 

Utifrån enkät-

undersökningen 

är läsning hos 

eleverna på andra 

plats efter spel på 

Ipad eller dator.  

 

Boken som lästes 

var enligt 

eleverna enkel, 

kul och 

snabbläst. 

Viktiga kriterier 

för val av bok.  

 

Barn behöver 

böcker de känner 

igen sig i och 

som de tycker är 

kul. Flera av 

barnen skrev 

egen dagbok och 

blev motiverade 

att skriva och 

läsa.  

Elever i årskurs 

3 läser och 

samtalar om 

texter: en 

interventionsstu

die.  

Jämföra 

läsförståelse 

strategier. De 

är RT och 

QTA. 

71 elever i 

årskurs 3. 

Två olika 

skolor i 

Mellansverig

e. 

Metod i tre steg: 

1. Elevers 

avkodningsförmå

ga samt 

läsförståelse 

testas.  

Elever blir mer 

motiverade att 

läsa om de har 

övat fram en 

bättre 

läsförståelse.  
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Monica 

Reichenberg 

Britt-Marie  

Emanuelsson 

 

2014 

 

39 pojkar, 32 

flickor. 4 

kvinnliga 

lärare.  

2. Läsintervation, 

eleverna hade 

textsamtal om 

text. 

3. Posttest 

genomfördes 

efter 32 texter 

diskuterats.  

 

Hälften av 

eleverna tränade 

med RT och den 

andra hälften 

tränade med 

QTA. 

 

Läsförståelsen 

ökade under 

studien.  

 

Metoden spelade 

inte lika stor roll. 

Läsförståelsen 

ökade ändå.  

 

QTA fokuserar 

dock mer på 

djupet av texten.  
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