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Sammanfattning 

 
Denna studie handlar om elevers läslust och läsvanor utifrån ett genusperspektiv.    

Studies syfte har varit att utifrån ett genusperspektiv undersöka elevers läslust och läsvanor. 

Studien baseras på enkät vilken har fyllts i av elever som går i årskurs tre. Den analysmetod 

som använts är den statistiska metoden Chi2 som visar deskriptiv statistik.  

 

I forskningsöversikten ges en presentation av ämnet och visar även tidigare forskningsresultat 

kring läslust och läsvanor. Som teoretiskt ramverk ligger Rosenblatts reader-response theory.  

 

Resultatet visar att både pojkar och flickor tycker om att läsa i stort, både i skolan och i 

hemmet, men läser inte särskilt mycket böcker på sin fritid och besöker inte heller biblioteket 

på sin fritid särskilt ofta.  
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INLEDNING 
Läsning är en basfärdighet, med vilket menas en grundläggande färdighet som har stor 

betydelse för hur elever kommer att lyckas i skolans alla ämnen. Förutom en basfärdighet är 

läsning också en central förmåga som påverkar stora delar av människors liv (Fredriksson & 

Taube 2012, ss. 8-9). Lärare har en stor inverkan på elever både gällande deras läslust och 

deras läsvanor. De kan ge elever möjlighet till förståelse av vad större läslust kan ge, i både 

kunskap och glädje samt förklara hur betydelsefullt det kan vara för deras framtid.  

 

Böcker kan öppna upp dörrar till nya världar och hjälpa människor att utforska livets båda 

stora och små frågor. När en människa läser en bok kan denne/denna lära känna en helt 

främmande människa och via faktaböcker kan ny kunskap inhämtas. För att kunna bli en 

bokälskande person som barn krävs engagemang från de vuxna men även tillgång till 

litteratur. Om barn har tillgång till litteraturen kan de utvecklas snabbare och få bättre insikt i 

språket (Nasiell & Bjärbo 2007, s. 0). 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, 

ss. 223) ska undervisningen i svenska stimulera elevers intresse för läsning. Elever ska ges 

möjlighet till att möta olika typer av texter samt kunna läsa och analysera både skönlitteratur 

och andra texter.  

 

Det går att läsa många olika typer av texter, både fysiskt och digitalt. Det som dock ofta 

kopplas ihop med läsning är läsning av specifikt böcker. Det är något som även lyfts av 

Hedemark (2011, s. 16 ). När barnen fick reda på att de skulle tala om läsning tycktes det 

finnas en förväntan från deras sida att det bara skulle handla om böcker. Av bland annat den 

anledningen handlar denna studie endast om elevers läslust och läsvanor kring böcker. 

 

Clark och De Zoysa (2011, s. 5) menar att ett samband mellan läslust och läsvanor handlar om 

att de elever som tycker om att läsa har en positivare bild till läsning, läser mer och därmed 

också blir bättre på det. Forskningen gällande elevers läsvanor och läsattityder har under de 

senaste årtiondena blivit mer omfattande enligt Andersson (2015, ss. 13-14) men det finns få 

studier kring fenomenet läslust i sig. Detta är en av anledningarna till att jag har undersökt 

elevers läslust och deras läsvanor.  

 

SYFTE 
Syftet med den här studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka elevers läslust och 

läsvanor. 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

Läslust 

Begreppet läslust förklaras av forskare på några olika sätt. Det finns enligt Andersson (2015, 

ss. 11-20) även ett flertal väldigt närbesläktade begrepp till läslust. Dessa är frivillig läsning, 

oberoende läsning, fritidsläsning eller lekfull läsning. Begreppet läslust nämns också ofta i 

samband med andra begrepp som i till exempel läsfrämjande sammanhang. Andersson menar 

att ord som underlätta, uppmuntra, stimulera, glädje och lust ofta förekommer i samband med 

läsfrämjande. I ett flertal av de engelska rapporter som finns kring läslust översätter man 

läslust till “reading for pleasure” eller “pleasure reading” (Clark & Rumbold 2006) eller 

“reading enjoyment” (Clark & De Zoysa 2011). 

 

I en forskningsöversikt från National Literacy trust menar Clark och Rumbold (2006, s. 5) att 

begreppet läslust är svårt att definiera, då det ofta används i olika sammanhang. Författarna är 

dock överens om att lustläsning sker genom fri vilja och för egen tillfredsställelse. De menar 

också att läslust kan uppstå om en person läser på grund av att någon sagt till denne att börja, 

men att personen har fortsatt läsa av egen fri vilja. Läslust innebär även att tiden, platsen och 

valet av text passar läsaren. Andersson (2015, s. 22) drar en slutsats om att begreppet läslust 

både säger en del om syftet för läsningen och om den enskildes lustfyllda läsupplevelse, men 

också att det säger något om de villkor som läsningen sker under, frivillighet. Lustläsning kan 

enligt Andersson även ske i undervisningssammanhang till skillnad från exempelvis 

fritidsläsning.  

 

Trots de olika definitioner som finns kring lustläsning och vad det innebär, har Hedemark 

(2011, s. 51) kommit fram till att elever behöver förstå både innebörden av att läsa för att lära 

sig saker och inte bara för nöjesskull. I motsats till detta skriver Andersson (2015, s. 20) att 

läsundervisning i skolan ofta ställs i motsättning till begreppet läslust.  Clark och Rumbold 

(2006, s. 6) skriver att grundpelarna för livslångt läsande läggs i de tidiga åldrarna och att det 

aldrig är för sent att börja lustläsa. De olika författarna för alltså fram läslust på något skilda 

vis.                      

 

Trots den positiva klang som finns bakom begreppet läslust anser ett flertal forskare att man 

bör välja bort begreppet läslust av olika anledningar. Så gör Westlund (2015, s. 74) som 

istället föredrar att använda begreppet engagerad läsning. Westlund menar att begreppet 

engagemang innefattar en kombination av fyra komponenter där eleven använder sig utav 

kognitiva strategier, läser av inre motivation, använder relevant bakgrundskunskap och har ett 

socialt utbyte av läsningen. Genom dessa komponenter menar hon tt det är stor skillnad 

mellan engagemang och läslust. Läsningen enligt henne är inte alltid lustfylld för den kräver 

också en viss ansträngning och bara för att en elev tycker om att läsa är det inte säkert att 

denne förstår vad den läser. Engagerad läsning är ett bättre ordval menar Westlund då det 

också leder till en mer eftertänksam läsning. 

Forskningsfältet 

Det råder delade meningar kring hur mycket eller lite forskningen har riktat in sig på olika 

delar inom området läsning de senaste åren. Andersson (2015, ss. 13-14) skriver att den 

största delen av forskningen om läsning handlar om läsförmågan och de kognitiva processer 

som lägger en grund för läsandet. Han skriver också att läsforskningen de senaste årtiondena 

har rört sig mer från denna mer formella inlärningskontext till mer sociala sammanhang. Det 

finns idag växande forskning kring exempelvis läsvanor och attityder till läsning. Begreppet 
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läsengagemang är också något som ingår i ett forskningsfält som studerar läsning i och 

utanför skolan. Till begreppet läsengagemang hör både läsmotivation och läsattityder. Även 

Hedemark (2011, s. 9) lyfter i sin studie, i likhet med Andersson, att det aktuella området har 

ökat inom till exempel magisteruppsatser om barns läsvanor och läslust. Clark och Rumbold 

(2006, s. 7) skriver att det jämförandevis inte finns många studier som fokuserar precist på 

“reading for pleasure” och nämner därför en mängd fördelar med att göra det.    

 

Det som intresserar många forskare inom området lästlust och läsvanor handlar om att ta reda 

på vilka fördelar som finns, vilka faktorer som påverkar att vissa tycker om att läsa och vissa 

inte, men också vad som kan göras för att öka och höja elevers läslust och läsvanor.  

 

Fördelar med läslust 

Gällande aspekten som handlar om vilka fördelar som finns med att ha eller att känna läslust 

menar Fredriksson och Taube (2012, s. 16) att de flesta barn lär sig läsa under de tidiga 

skolåren och sedan utvecklas läsandet under hela skolgången. Att kunna läsa är en 

förutsättning för att ta till sig information och utveckla kunskaper i alla skolämnen. När det 

gäller elever och läsning finns det skillnader i hur långt de kommit med sin läsning när de 

börjar skolan. När en elev ska läsa och förstå en text handlar det både om elevens förmåga 

men också om textens utformning. När en elev bekantar sig med en text har denne alltid en 

mängd erfarenheter kring hur texten ska tolkas. Författarna menar att intresset har betydelse 

när kontakt med en text sker. Intresserar texten läsaren förstår ofta denne texten bättre och 

tvärt om. Läsförståelsen kan därför ses som situationsbunden då den kan skifta från situation 

till situation. Viktigt här är dock att inte tro att vissa texter läses jättelätt och vissa jättesvårt, 

utan författarna förklarar det mer som om att den goda läsaren läser alla texter med endast 

mindre problem, men förståelsen kan ändras beroende på motivation och situation. Tvärt om 

får alltså den svagare läsaren kämpa med de flesta texter men vissa texter kan ändå gå lättare 

än andra (Fredriksson & Taube 2012, ss. 55-56). 

  

Clark och Rumbold (2006, ss. 8-9) har skrivit en sammanställning kring en del av de fördelar 

som finns gällande läslust. Där framgår att både läsförståelsen, grammatiken och ordförrådet 

ökar vid mycket läsning men också en positivare syn av läsning överlag sker och 

självförtroendet stärks. Gällande det stärkta självförtroendet i samband med läsning går detta 

även att finna stöd för genom resultatet från den senaste PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) undersökningen (Skolverket 2012, s. 51). De elever som anser sig 

vara bra på att läsa och har ett högt självförtroende kring läsning visade bättre läsprovsresultat 

till skillnad mot de som har lägre självförtroende. Vidare stärker Clark och Rumbold sina 

punkter genom att förklara att genom läslust påverkas barn och ungas framtid. Har unga 

elever stor läslust leder det förhoppningsvis till att de fortsätter läsa mycket när de blir äldre, 

vilket även då fortsätter att gynna de tidigare fördelarna. Förutom dessa positiva aspekter av 

läslust visar de även på, att det generar större allmänbildning, bättre förståelse för andra 

kulturer och en bättre insikt i människans beslutsfattande. En sammanställning av dessa 

fördelar kring läslust har även gjorts av Londons “Department for education” (2012, s. 9) där 

samma lista finns som den Clark och Rumbold nämner, men de visar också att läslust både 
handlar om en fördel för utbildningssyfte och för ett personligt syfte.  

 

En fördel som Hedemark (2011, ss. 20-22) lyfter är att läsning ibland, enligt vissa elever kan 

vara ett sätt att fly ifrån andra obehag i tillvaron, till exempel läxor. Hon lyfter också att en 

fördel med läslust kan vara att elever läser för att kunna vara delaktiga i samtal kring böcker 

som andra kompisar har läst.    
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Läslust och läsvanor hänger på ett naturligt sätt ihop. Det finns enligt Andersson (2015, s. 23) 

ett flertal studier som visar på ett positivt samband mellan läsfärdighet, att kunna läsa och att 

känna läslust. Clark och De Zoysa (2011, s. 5) förklarar att förhållandet mellan lust, attityder, 

uppnående och beteende kring läsning är positivt. Clark och De Zoysa menar också på att 

elever som tycker om att läsa automatiskt har en positiv bild till det. De läser mer och blir 

därmed också bättre på det.  

 

Bakgrundsfaktorer 

Gällande vilka bakgrundsfaktorer som gör att vissa elever känner mer eller mindre läslust 

visar Hedemarks (2011, ss.18-20) resultat att valet av böcker är betydelsefullt. En del av de 

intervjuade eleverna anser att det är extra viktigt att böckerna de läser är anpassade till deras 

ålder och deras läsförmåga. Böckerna får varken vara för lätta eller för svåra. Det framkom 

även att om läsningen är knuten till prestation exempelvis en läxa och denne är för svår 

påverkas läsupplevelsen mer negativt. Intervjun i studien använder sig utav frågan, vad 

barnen tror ger dem läslust. En av utsagorna som framkom där är att det enligt eleverna måste 

hända saker i böckerna, det får inte vara tråkigt utan det är viktigt med spänning. Hedemark 

sammanfattar därför att en faktor för läslust handlar om att hela händelseförloppet är viktigt, 

finns det för många döda stunder tappar barn intresse. Eleverna uttrycker också att de har 

läslust när de kan relatera innehållet till sig själva och sätta det i samband med sin tillvaro. 

Hedemark är även inne på miljöns faktorer till läslust. Detta är något som även presenteras i 

PIRLS-undersökningen (Skolverket 2012, ss. 48-50) där framgår det att både hemmiljön och 

skolmiljön är viktig för elevens möjligheter att tillägna sig kunskaper. De erfarenheter som 

eleven skapar utanför klassrummet tas sedan med in i skolan och det har betydelse för deras 

läsförmåga.  

   

Ytterligare en viktig del som är en bidragande faktor till ökad läslust och som inte kan 

passeras förbi är samarbetet mellan skola och bibliotek. Andersson (2015, s. 8) för fram att 

enligt en ny bibliotekslag som trädde i kraft 2014 ska alla folkbibliotek ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och unga, för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning. Samarbetet mellan skolan och bibliotek och dess betydelse framkommer även av 

Hedemarks (2011, s. 44), där elevernas utsagor visar att bibliotekens barnverksamhet kan 

förbättras och att de önskar mer bokprat med hjälp av bibliotekarie där specifika genrer kan 

presenteras. Eleverna nämner också som förslag att de själva kan berätta för varandra om 

spännande och roliga aktiviteter som kan finnas på biblioteken som till exempel bokklubbar 

eller bokcirklar. Utöver det framkom att de vill vara med mer och bestämma vilka böcker som 

ska finnas på skolan. 

 

Även Fredriksson och Taube (2012, ss. 56-65) nämner olika bakgrundsfaktorer kring vad som 

påverkar läslusten och läsvanorna. De menar att åldern har en inverkan på läsningen och 

läsvanorna. När elever börjar skolan finns det många som ofta redan kan mycket om läsning 

men det är fortfarande fler av dem som inte kan läsa när de börjar skolan. Enligt Fredriksson 

och Taube är det en fördel om fler elever har grundläggande kunskaper i läsning när de börjar 

skolan och det visar sig också finnas ett samband mellan det och resultaten i PIRLS-
undersökningen. Det finns dock ett dilemma, dels kan alltså elever gynnas av goda 

grundläggande kunskaper kring läsning när de börjar skolan, men de kan även missgynnas 

eftersom risken är stor att dessa elever istället blir understimulerade. De kan bli vana vid att 

inte behöva arbeta lika hårt i skolan även när de blir äldre. Under de första skolåren ligger 

mycket fokus på att eleverna ska lära sig att läsa medan det i årskurs tre och fyra handlar om 

att läsa för att lära.  
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Fredriksson och Taube (2012, s. 58) skriver även om familjen som en bakgrundsfaktor till 

elevens läsvanor. Några aspekter av detta är hemmiljön och familjens socioekonomiska status. 

Det handlar även om en kulturell dimension där det inte spelar någon roll hur mycket pengar 

en familj har utan det handlar om vad familjen gör, till exempel hur mycket böcker som finns 

i elevens hem, eller hur mycket som läses i hemmet. Det handlar alltså om hur närvarande 

böcker är för eleven i vardagslivet, vilket i sin tur har en stor påverkan på elevens läsvanor. 

Föräldrars läsvanor och inställning till läsning som en faktor är även något som finns med i 

PIRLS-undersökningens resultat (Skolverket 2012, s. 51). 

 

Ökad läslust och läsvana 

Gambrell (2011, s. 172-177) har identifierat sju “rules of engagement” som kan användas för 

att öka elevens motivation till läsning. Den första punkten, för att öka motivationen till 

läsning handlar enligt Cambrell om att elever bör läsa texter som är relaterade till deras liv, att 

de kan referera sin läsning till sig själva. Som andra punkt menar Cambrell att elever bör ha 

tillgång till ett stort utbud av olika läsmaterial. För det tredje menar hon att elevers 

läsmotivation ökar om de får mer tid till läsning och den fjärde punkten handlar att elever 

själva bör få möjlighet till att välja vad de ska läsa. Vidare som femte punkt menar hon att 

elevers motivation ökar om de får kommunicera med andra om det som de har läst. Elever 

behöver som sjätte punkt enligt Cambrell ges verktyg för att ta sig an svårare texter men att en 

bra balans mellan för lätta och för svåra hålls. Till sist behöver elever få reda på vilka fördelar 

som finns med att läsa mycket. Den sista punkten som hon för fram stämmer överens med 

Hedemarks (2011, ss. 41-44) resultat. En viktig synpunkt som skrivits fram där att elever 

tycker att läsintresset kan öka om de får reda på varför det är viktigt att läsa.  

 

För att öka elevers läslust och läsvanor finns det konkreta förslag på vad lärarna kan göra. Här 

presenteras några delar som PIRLS (2012, s. 8-9) tar upp. En viktig del handlar om vilka 

texter lärare väljer att visa för sina elever, vilka lässtrategier som presenteras men också 

vilken typ av uppföljning lärare använder för att utveckla eleverna i deras nästa zon för 

utveckling. En viktig del som också nämns kring vad som kan göras för att förbättra läslusten 

är högläsning. Folkbildningsrådet (2015, s. 7) skriver att högläsning öppnar dörrar till 

böckernas värld. Roe (2014, s. 164) förklarar via följande citat vad lärare, skolbibliotekarier, 

eller fritidspedagoger kan låta eleverna ta del av vid högläsning.  

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

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

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

vara både lustbetonat och lärorikt.  

 

Läslust och läsvanor genus 

När studier görs kring barns läsning visar en genomgående trend att det finns skillnad mellan 

pojkars och flickors resultat. Internationella studier visar skillnader dem emellan och det visar 

sig att resultaten ofta är liknande, flickor läser bättre och mer än pojkar. Det skiljer sig dock 

en del men det är alltid till flickornas fördel (Fredriksson & Taube 2012, s. 71). 
 

När skillnader mellan flickor och pojkar diskuteras bör begreppen kön och genus behandlas. 

Kön är den biologiska skillnaden medan genus är de värderingar och tankar som kopplas till 

flickor och pojkar (Fredriksson & Taube 2012, s. 71). I PIRLS (2012, s. 50) studeras elevers 

läslust och läsvanor utifrån genus och det visar sig att flickor läser oftare än pojkar. Det är 

även större andel som tycker om att läsa av flickorna. Vad som framkommer av PIRLS 

resultat läser fyra av fem flickor minst en eller två gånger i veckan medan det bland pojkarna 



 

6 

 

är två av tre som läser minst en eller två gånger i veckan. Fredriksson och Taube (2012, ss. 

76-81) för fram att det även i PISA:s (Programme for International Student Assessment)  

resultat från konstateras att flickors läslust ligger klart över pojkarna. De fick i enkäten för 

PISA svara på hur ofta de läser på fritiden, alltså sådant som inte har med skolan att göra. Det 

visades att 75 procent av flickorna någon gång under en dag läste något frivilligt medan 

endast 50 procent av pojkarna uppgav samma sak. Flickorna har också en mer positiv attityd 

till läsning än pojkarna. Enligt motivation- och inlärningsforskning beror detta på att olika 

ämnen i skolan berör pojkar och flickor på olika sätt, och att böcker då ibland kan bli mer 

anpassade till flickorna.      

 

TEORETISKT RAMVERK 
Denna studies teoretiska ramverk utgår ifrån Rosenblatts reader-responce theory (2002, s. 5). 

Grundtanken i hennes teori handlar om budskapet att skapa förståelse för betydelsen av att ett 

samspel, en transaktion sker mellan läsare och text. Själva läsakten i sig är en aktiv händelse 

som varje gång den utspelar sig är unik med särskilda och speciella förutsättningar. Läsakten 

upprepar sig aldrig heller på exakt samma sätt.  

 

Att jag placerar min studie inom Rosenblatts reader-responce theory, betyder att jag gör vissa 

val. Exempelvis innebär det att min studie delar vissa utgångspunkter kring synen på läsning. 

En sådan är Rosenblatts syn på begreppet transaktion. Transaktion är ett betydande begrepp i 

teorin och hon menar att det till exempel kan vara lärares uppgift att skapa dessa transaktioner 

mellan enskilda läsare och enskilda litterära texter. När eleven möter den aktuella texten möts 

den med ett aktuellt syfte eller vissa förväntningar som hänger ihop med läsarens tidigare 

erfarenheter. Det är sedan i den transaktionella processen som mening skapas. Därför är både 

läsaren och texten viktiga. Enligt Rosenblatt formas läsarens personlighet och intressen 

utifrån ett socialt samspel, vilket hon även menar kan förklaras via det litterära verket, att 

även mötet med litteratur är en social produkt. Både skapandet och mottagandet av litteratur 

påverkas av den litterära traditionen. Det sista handlar dock mer om att ta hand om enskilda 

läsarens känslor och att sinnen reagerar på de språkliga stimuli som texten erbjuder (2002, ss. 

36-38).  

 

Vidare skriver Rosenblatt (2002, s. 65) om miljöns betydande roll för litteraturläsningen. 

Eleven måste få tillfälle att närma sig litteraturen på ett personligt sätt och därför bör en 

känsla av trygghet skapas i klassrummen. En befriande atmosfär ger eleven möjlighet att 

reagera mer spontant, obesvärat och ärligt på texten. Litteraturen bjuder in, enligt Rosenblatt 

(2002, ss. 83-94) till delaktighet i andras erfarenheter och förståelse för deras mål och 

strävanden. Eleven kan också ges möjlighet att se sin känsla för litteraturen i ljuset av andras 

känslor. För att förtydliga detta följer här ett citat från Rosenblatt (2002, s. 104). 

 
En sådan process, där successiva litterära upplevelser klargörs och berikas, kommer att 

gynna uppkomsten av kloka kritiska vanor. Ur ett sådant litterärt studium kommer 

studenten också att vinna ökad insikt om sig själv och livet runt omkring honom. 

 

Genom läsning och böcker kan eleven ofta lära sig hur de känslomässigt kan agera när de 

möter olika typer av människor eller situationer. På liknande sätt kan de också hämta idéer om 

vilket slags beteende eller vilken typ av handling som värdesätts i olika situationer. Rosenblatt 

(2002, ss. 150-154) för fram att det förmodligen har ägnats för lite uppmärksamhet åt det 

faktum att litteraturen är ett av de viktigaste medierna för spridning av vårt kulturmönster. 
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Läsning kan väldigt tidigt göra elever medvetna om att det finns familjer som är helt 

annorlunda än deras egna. 

 

Vidare använder Rosenblatt (2002, s. 41) två betydelsefulla begrepp i sin teori som förklarar 

skillnaden mellan hur läsaren läser olika typer av texter. Efferent läsning handlar mer om att 

analysera läsningen och den estetiska läsningen handlar mer om att läsa för nöjets skull. Min 

studie fokuserar dock mer på Rosenblatts begrepp transaktion då det handlar om mötet mellan 

elev och text istället för vilka typer av texter eleven läser. Begreppen är dock relevanta att 

nämna då de har en betydande grundroll i Rosenblatts teori. 

 

METOD 
 

Kvantitativ metod 

I denna studie används kvantitativ metod och enkät. Anledningen till att en enkät används är 

för att studien vill visa på ett visst antal frekvenser. En kvantitativ metod kan också användas 

om frågeställningarna handlar om hur ofta, hur vanligt eller hur många (Trost 2012, ss. 18-

23).  Enligt Fredriksson och Taube (2012, s. 32) handlar den kvantitativa metoden inom 

forskning kring läsning om att utveckla olika mått för de begrepp som ska undersökas, eller 

hur företeelser förhåller sig till varandra.  

 

Eleverna i den här studien fick svara på enkäten i samma klassrum, under samma dag och 

under likadana förutsättningar. Alla elever fick likadana förtydliganden kring de något 

svårförstådda begreppen i enkäten. Frågorna och påståendena i denna studies enkät har noga 

försökts att anpassas till elever i den ålder som genomfört enkäten.  

 

Enkät 

Varje fråga och påstående i enkäten har gjorts utifrån den forskningsöversikt som följer denna 

studie. Den fokuserar på elevernas läslust, läsvanor och tankar kring faktorer bakom läslust 

eller avsaknaden av det. Frågorna och påståendena i enkäten innefattar olika block som är 

uppdelade efter läslust och läsvanor i skolan eller på fritiden men även några frågor ligger 

under en allmän del. Det finns svårigheter i att endast se dem utifrån läslust och läsvanor då 

de ofta går i varandra. Alla frågor i enkäten utgår ifrån läsning av böcker, vilket är ett 

medvetet val jag gjort efter att ha läst Hedemarks studie som visar att elever i största 

allmänhet tänker enbart på böcker när de pratar om läsning.   

 

Några exempel på dessa block som innefattar läslust och läsvanor i skolan och på fritiden är 

var eleverna tycker om att läsa och varför de oftast läser. Forskningsöversikten säger också att 

ett bra samarbete mellan skola och bibliotek kan öka läslusten. Av den anledningen får 

eleverna svara på om de brukar besöka biblioteket på sin fritid för att låna böcker och om de 

brukar få hjälp av bibliotekarien på skolan. Ytterligare ett exempel på det som representerar 

fritiden, får eleverna svara på om de har mer eller mindre än tio egna böcker hemma och om 

de brukar läsa böcker på fritiden, som inte har med skolan eller läxor att göra. Ett exempel på 

vad som hör till blocket skolan är om eleverna brukar ha tystläsning i skolan och om de tycker 

om att läsa i skolan. Ytterligare ett exempel som hamnar inom skolan är om de oftast läser för 

att deras lärare säger det eller inte. Till den allmänna delen hamnar till exempel om de tycker 

om att läsa böcker och om de bara läser böcker för att de måste. 
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Urval 
I den här studien ingår elever från tre olika årskurs tre-klasser. Skolan som eleverna går på en 

större skola i en stad i Västra Götalandsregionen. Urvalet som gjorts för denna studie är ett 

bekvämlighetsurval, vilket går ut på att man tar det som man har tillgång till, i detta fall elever 

på den skola där jag har haft VFU. En fråga som är aktuell i samband med urvalet, är hur stort 

urvalet ska vara. Denna studie begränsades av urvalet då eleverna i studien skulle lämna in 

sina vårdnadshavares underskrift. I denna studie lämnades 69 stycken missivbrev ut till 

eleverna och deras vårdnadshavare och 37 kom tillbaka. Det blev alltså 32 bortfall, nästan 50 

%.  

 
Genomförande 
Först skickades ett missivbrev (Se bilaga 1) ut till en klassföreståndare. Denne 

klassföreståndare skrev i sin tur ut missivbrevet och gav till samtliga tre klasser. Missivbrevet 

följde med elevernas veckobrev hem på en fredag. Elevernas vårdnadshavare fick en vecka på 

sig att skriva under brevet och skicka med eleven tillbaka.  

 

Vid enkättillfället fick alla elever i de tre årskurs-tre klasserna fylla i enkäten men de fick 

koda dem utifrån nummer. Numren de fick var utefter klasslistan för att jag sedan skulle 

kunna plocka bort de elever som inte hade lämnat in vårdnadshavares underskrift. Alltså 

användes endast de som var godkända för den här studien. Vid enkättillfället gick vi igenom 

varje fråga för sig så att alla elever hängde med, och om eleverna hade frågor kunde dessa 

ställas och besvaras direkt. När eleverna hade fyllt i enkäten förvarades dem på ett säkert sätt. 

Analys och bearbetning 

Analysmetoden som använts i denna studie benämns Chi2-analys eller Chi2-test och är en 

statistisk analysmetod. För att kunna se ett statistiskt samband behövs alltså en analysmetod 

som inte bara beskriver den insamlade datan utan även studerar om det finns samband mellan 

olika variabler, i detta fall flickor och pojkar. Genom ett Chi2-test kan slutsatser dras om två 

grupper skiljer sig ifrån varandra utifrån ett representativt stickprov. Det är alltså 

stickprovsresultatet som analyseras (Stukat, 1993).  

 

Själva Chi2-testet i sig utgår ifrån en observerad och en förväntad frekvens där de 

observerade frekvenserna är resultatet i den aktuella studien. Desto större skillnad det är dem 

emellan, allt annat lika, desto säkrare går det att vara på att de observerade frekvenserna inte 

är ett utslag av slumpen. En regel som finns är att slumpen i som mest fem procent av fallen 

om man drar ett större stickprov visar en slags fördelning av det observerade. Eftersom 

urvalet i denna studie är lågt visar även det förväntade värdet låga antal frekvenser på varje 

fråga. De frågor som har fler svarsalternativ visar därmed också ännu mindre frekvenser då de 

blir mer utspridda på de olika svaren.    

 

Etik  
En viktig del inom forskningsetiken handlar om sättet som de personer i undersökningen blir 

behandlade, i detta fall eleverna som utförde enkäten.  

 
För att skydda den enskilda individen i vetenskapliga undersökningar finns det fyra 

huvudkrav som måste tas hänsyn till; informationkravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14).  

 



 

9 

 

När det kommer till informationskravet ska jag som forskare informera de berörda om 

forskningens syfte. Detta skedde i form av ett missivbrev. Jag valde att i god tid informera 

klassföreståndarna till eleverna i fråga. De fick möjligheten att på ett enklare sätt få ut 

missivbrevet tillsammans med veckobrevet. Detta underlättade för eleverna, vårdnadshavarna 

och klassföreståndarna på så vis att de ibland brukar få med sig extra papper med 

veckobrevet. I missivbrevet gavs även vårdnadshavarna en vecka på sig att lämna tillbaka sitt 

godkännande för att kunna tänka igenom beslutet om sitt barns deltagande. 

 

Gällande samtyckeskravet handlar det om att deltagarna i min studie själva har rätt att 

bestämma över sitt deltagande. Här har jag varit tydlig i missivbrevet om det frivilliga 

deltagandet för barnet och att det är vårdnadshavarnas slutgiltiga beslut om deras barns 

deltagande. 

 

När det gäller konfidentialitetskravet innebär det att uppgifterna om de deltagande i studien 

förvaras säkert. Här har jag hanterat vårdnadshavarnas medgivande och enkätsvaren med 

största hänsyn och försiktighet. Inga elevers namn förekommer på enkäterna utan endast 

koder utifrån siffror.  

 

När det kommer till det sista, nyttjandekravet, som handlar om att det insamlade materialet 

endast får användas för forskningsändamål har jag försäkrat både vårdnadshavare och elever 

att jag endast kommer använda enkätsvaren i forskningssyfte, alltså att de endast kommer att 

användas i min studie och inte till någonting annat.   

Reliabilitet och validitet  

Enligt Trost (2012, ss. 61-63) handlar reliabilitet om huruvida mätningen som utförs är stabil 

eller inte, det får inte vara utsatt för slumpinflytelser. Själva idén med reliabilitet inom 

kvantitativa studier bygger på att något mäts, att värden på variabler anges. Om man talar om 

hög reliabilitet måste situationen i alla avseenden vara standardiserad.  

 

Validitet i sin tur innebär enligt Trost (2012, s. 63) att instrumentet eller frågan mäter det som 

är avsett att mätas. Eftersom enkäten i denna studie innehar noga utvalda frågor och 

påståenden utifrån forskningsöversikten handlar alla dessa om specifikt läslust och läsvanor, 

den mäter alltså det som är avsett att mätas. Validiteten hänger i hop med reliabiliteten och är 

det låg reliabilitet är det också oftast låg validitet. Eftersom att urvalet i denna studie är 

väldigt lågt och inte visar svar utifrån en större urvalsgrupp innebär det både låg reliabilitet 

och validitet.  

  

RESULTAT 
Här nedan följer denna studies resultat i form av text och tabeller där de observerade värdena 

redovisas. Den hypotes som följer analysen är: läslust och läsvanor skiljer sig mellan pojkar 

och flickor. Studien resulterade i 37 ifyllda enkäter varav 19 från flickor och 18 från pojkar. 

 

De visades endast vara två frågor som uppnådde signifikansnivå. Det är dessa två som anses 

tillräckligt tillförlitliga och är inte genererade utifrån slumpen. Det hade dock kunnat se 
annorlunda ut om urvalet hade varit större. Dessa två frågor presenteras här i var sin tabell. 

Efter det följer det resterade resultatet endast utifrån de observerade värdena under respektive 

block, allmänt, skolan och fritiden. 
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Tabell 1. Jag tycker om att läsa böcker i skolan 

  Flickor Pojkar  Chi2   p-signifikans 

Antal, ja 19 14 0,298 0,03 

Nej 0 4     

     

Tabell 1 visar de observerade frekvenserna och chi2 värdet för detta påstående. Den är 

statistisk signifikant vilket kan tolkas bero på att det inte är någon större skillnad på flickornas 

och pojkarnas resultat.  

 

Tabell 2. Hur ofta brukar du läsa böcker högt för dig själv? 

  Flickor  Pojkar  Chi2   p-signifikans 

 Aldrig 0 6 13,84 0,0078 

 Sällan 11 3     

 Ibland 3 6     

 Ganska ofta 5 2     

 Ofta 0 1     

  

Tabell 2 visar även den de observerade frekvenserna och chi2 värdet men på ett fler antal 

alternativ än bara ja och nej. Den visar ett mer varierat antal frekvenser hos pojkarna än hos 

flickorna och kan tolkas visa statistiskt signifikans av den anledningen.   

  

Allmänt 

 

Tabell 3. Ja   Nej   

  

 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

  Jag tycker om att läsa böcker 18 14 1 4 

  Jag läser bara böcker när jag måste 3 4 16 13 (Ett bortfall pojkar) 

Jag läser ofta för att jag själv vill det 17 15 2 3 

   

Tabell 3 sammanställer de allmänna påståenden i enkäten som har svarsalternativen ja och 

nej. I frågan om eleven läser endast för att denne måste är det ett bortfall på pojkarna. I övrigt 

visar denna tabell jämna frekvenser flickor och pojkar emellan, men det är dock något fler 

pojkar inte tycker om att läsa, läser bara för att de måste och inte läser ofta för att de själva 

vill.  

 

Skolan  

Tabell 5. Ja   Nej   

 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Jag läser oftast för att min lärare säger det 3 6 16 12 

Jag tycker om att läsa böcker i skolan 19 14 0 4 

 

Tabell 5 visar de påståenden som hamnar inom blocket för skolan. Det som kan nämnas här är 

att alla flickor tycker om att läsa böcker i skolan medan fyra pojkar inte tycker om det.  
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Tabell 6.  

   Hur ofta brukar ni läsa böcker tyst för er själva i skolan? 

  Flickor  Pojkar 

 Aldrig 0 0 

 Sällan 0 0 

 Ibland 3 4 

 Ganska ofta 2 1 

 Ofta 14 13 

  

Tabell 6 visar den fråga med alternativen aldrig till ofta som hamnar inom blocket skola. Den 

visar att nästan lika många flickor som pojkar tycker att de ofta läser böcker i skolan. 

Märkbart är även att inga elever tycker att de aldrig eller sällan läser böcker i skolan, vilket 

blir logiskt då det blir motsatsen till ofta.  

 

Fritiden 

Tabell 7. Ja   Nej   

 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Jag läser oftast för att mina föräldrar säger 

det 4 4 15 14 

Jag tycker om att läsa böcker hemma 14 12 5 6 

Jag har med än 10st egna böcker hemma 18 15 1 3 

Har du varit med i någon bokklubb? 6 3 13 15 

 

I tabell 7 sammanställs alla de påståenden med svaren ja och nej inom blocket för fritiden. 

Intressant att lyfta är att nästa alla elever har mer än tio egna böcker hemma, att relativt 

många tycker om att läsa böcker hemma och att väldigt få har någon gång varit med i en 

bokklubb.  

 

Tabell 8.  

  Hur ofta brukar du läsa böcker på fritiden, 

alltså böcker som inte har med skolan/läxor att 

göra 

  Flickor  Pojkar 

Aldrig 1 2 

Sällan 5 6 

Ibland 6 3 

Ganska ofta 3 2 

Ofta 4 5 

 

Tabell 8 visar frekvenserna för hur ofta eleverna brukar läsa böcker på fritiden. Svaren 

varierar mellan pojkarna och flickorna men de visar samma antal personer som sammantaget 

har valt ganska ofta och ofta.  
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Tabell 9.  

  Hur ofta brukar du besöka biblioteket  

frivilligt utanför skoltid, för att låna böcker? 

  Flickor  Pojkar  

Aldrig 5 8 

Sällan 7 4 

Ibland 2 4 

Ganska ofta 3 1 

Ofta 2 1 

 
Tabell 9 visar ett mer utspritt resultat hos flickorna. Ytterst få av pojkarna besöker 

biblioteket för att låna böcker. Det är dock inte heller många flickor som gör det ofta 

men de visar ett lägre antal på aldrig jämfört med pojkarna.  

 

Vad avgör bokval 

Den näst sista frågan i enkäten kommer här att presenteras i ett enklare stapeldiagram. 

Eftersom eleverna fick fylla i högst tre saker om vad som oftast avgör när de väljer bok blev 

det både ett högt antal på vissa saker och många olika alternativ. Pojkarna visar liksom 

flickorna ett högt antal i att fram- och baksidan ofta är avgörande när de väljer bok.  

 

Diagram 1 – Vad avgör oftast när eleverna väljer bok 

Diagrammet visar en större spridning på pojkarnas svar än flickornas. Pojkarnas svar 

representeras under varje kategori medan flickorna inte angav att de ofta väljer bok från en 

serie de läst innan eller utifrån bilderna i böckerna. Två kategorier visar att lika många flickor 

och pojkar uppgav att de både tittar mycket på titeln och om de har hört talas om den från 

någon kompis.  

Elevtips 

Den sista frågan som eleverna fick svara på i enkäten presenteras här i text. Elevernas svar 

resulterade i en mängd olika tips och tankar kring vad som kan öka läslusten. Många elever 

menar att det är bra att hitta något som passar läsaren, att försöka hitta en bra bok, leta bok 
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utefter läsarens intresse, spänning, välja något man är “sugen” på och försöka hitta roliga 

böcker.  

 

 

 

 

En stor andel av eleverna nämnde också svårighetsgraden på böcker. Att det kan vara bra att 

börja med lättlästa böcker och sedan utmana sig själv med svårare och svårare. Ett tips enligt 

många är också att titta på fram- och baksida och fråga kompisar.  

 

  

 

 

Ytterligare tips som eleverna gav var en del exempel på böcker som de anser leda till läslust. 

Exempel på sådana böcker är Alfons Åberg, Pippi Långstrump, Emil, LasseMaja och böcker i 

Älv-serien och även lätta faktaböcker. En elev nämnde även att man kanske tycker om boken 

om man sett den på film innan. Något som ett flertal elever framförde var vikten av bilder.  

 

 

 

 

 

En del av eleverna skrev istället för tips mer varför det är bra att läsa böcker. De framför ändå 

en mängd olika tankar, att det är bra att läsa för framtiden, att man får många tankar i huvudet, 

att det är bra för hjärnan för den kan utvecklas och att det även är viktigt att läsa för att man 

inte ska få underkänt på nationella proven. Läsning gör oss även smartare och mer kreativa 

enligt vad eleverna i denna studie för fram.    

 

 

 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att både pojkar och flickor tycker om att läsa böcker och att de också ofta 

läser för att de själva vill. När eleverna läser av egen fri vilja kan de enligt Rosenblatt (2002) 

lära känna personer som de kanske inte annars hade gjort. Litteraturen bjuder in till 

delaktighet i andras erfarenheter och förståelse av mål. Jag tänker då både på erfarenheter som 

kan likna elevernas nuvarande men också på erfarenheter de kanske skapar längre fram i livet. 

Eftersom de flesta elever i studien tycker om att läsa böcker kan detta också diskuteras i 

koppling till de fördelar som Clark och Rumbold (2006) nämner. Det är otroligt att det finns 

så många fördelar med att tycka om att läsa och att de även kan gynna många andra viktiga 

delar i elevernas liv.  
 

Förutom att resultatet visar att flickor och pojkar tycker om att läsa böcker visas också att 

båda könen tycker om att läsa i skolan och att de ofta har tystläsning i klassen. Rosenblatt 

(2002) skriver om begreppet transaktion där ett samspel utspelar sig mellan läsare och text vid 

enskild tyst läsning. När eleverna ofta har tystläsning och tycker om att läsa böcker i skolan 

sker detta samspel. Det är i denna transaktionella process som mening för texten skapas. Att 

Jag tycker att man ska låna någon bok som man tror att man gillar 

och låna böcker med bilder anars är det inte roligt att läsa. Om 

man ska låna en bok läs alltid på baksidan. 
 

Att börja läsa roliga böcker så man börjar skratta. För då kanske man 

tycker böckerna är bra och vill läsa mer böcker. Sedan kanske man 

älskar böcker. 

 

man ska börja läsa tiningar som är lätta. sen kan man läsa en 

barn bok. sen en vanlig bok. sen en vuxen bok 

 

Man har det enklare när man blir stor. Man blir ineligensare 

Det är viktit i din framtid!! Du kanske inte hittar jobb du kanske blir 

tiggare. 
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eleverna läser mycket i skolan menar Cambrell (2011) är bra, då de måste ges tid till läsning 

för att utveckla en större läslust. Detta anser jag är en viktig del för lärare att ta del av. Att 

läslusten inte alltid kommer av sig självt.   

 

Trots att både flickorna och pojkarna i stort tycker om att läsa är det inte en stor andel som 

brukar läsa böcker utöver skolarbetet på fritiden. Hedemark (2011) visar att läsning av ej 

skolrelaterade böcker kan vara ett tillfälle för eleverna att fly undan skolarbetet men att läsa 

mycket böcker på fritiden är alltså inget som visas i denna studies resultat. Det är inte heller 

en stor andel av varken flickorna eller pojkarna som besöker biblioteket utanför skoltid. Detta 

tror jag eventuellt kan hänga ihop med att de inte läser ofta på fritiden. Hade de besökt 

biblioteket mer utanför skoltid hade de kanske getts möjlighet att upptäcka vad som finns där. 

Rosenblatt (2002) menar att om en läsare hittar en bok kan den förändra stora delar av 

människans liv. Jag tror att när en nioåring läser en viss bok kanske det blir avgöranden 

senare i livet. Ett exempel på detta kan vara om en elev av en slump läser en bok om flygplan 

och en pilot kanske tankar kring den boken ligger kvar och gör så att eleven blir pilot när 

denne blir äldre.  

 

Förutom att eleverna tycker om att läsa böcker i skolan tycker de också om att läsa böcker 

hemma. Att miljön har betydelse för elevers läslust och läsvanor är något som både tidigare 

forskning visar och Rosenblatt (2002) fäster uppmärksamhet vid. Miljön bör enligt Rosenblatt 

vara en trygg plats och en befriande atmosfär, det kan ge eleven möjlighet till mer spontana 

reaktioner till den lästa texten. Att hemmiljön och föräldrars läsvanor har en betydande roll 

visas i den senaste PIRLS-undersökningen. Inom miljön anser jag att det ingår många olika 

typer av miljöer förutom skolan och hemmet. Jag tror att både hemma hos kompisar, 

släktingar eller kanske utomhus är viktiga miljöer för läslusten och läsvanorna.  

 

Gällande de tips som eleverna gav för att öka läslusten skrev många i likhet med Hedemarks 

(2011) rapport att valet av böcker har stor betydelse. De menar att spännande och roliga 

böcker är bra tips. För att utveckla sin läsning visar resultatet också att de menar att det är bra 

att stegra läsningen i nivåer, det vill säga att börja med inte allt för svåra böcker och sedan 

utmana sig mer och mer, vilket även är ett tillvägagångssätt som lyfts som viktigt av 

Hedemark. Att välja texter anser jag kräver en svår balansgång och att guida eleven i dessa 

val kräver en bred kunskap från läraren och de i elevens omgivning.      

 

Resultatet överlag visar inte stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas läslust och läsvanor. 

Det är med små marginaler svaren är till flickornas fördel, vilket kan jämföras med det 

senaste resultatet av PIRLS-undersökningen (2012), där resultatet mellan pojkar och flickor 

skilde sig mer. En slutsats jag därför drar är att även om Sverige visar negativa resultat i 

internationella undersökningar och att flickorna både tycker om att läsa mer och läser mer 

behöver inte det betyda att det stämmer i lika stor utsträckning om man gör ett stickprov som 

denna. Denna studie bidrar därför med den kunskapen att lärare inte behöver dra alla sina 

elever över en kam. Skillnaden mellan pojkar och flickor behöver inte vara 

anmärkningsvärd.               

 

Metoddiskussion 

Gällande enkätens utformning hade den kunnat se ut på andra sätt. Min tanke var att försöka 

göra det enkelt för eleverna. Därför användes till exempel linjer för att göra strukturen 

tydligare, skalorna byggdes upp utifrån ord istället för siffror och det var endast två öppna 

frågor där eleverna själva skulle skriva. Jag upplevde vid tillfället då eleverna fyllde i enkäten 

att de tyckte det var inspirerande och inte gärna ville visa för kompisen som satt bredvid vad 
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de fyllde i för svar. Ett riskmoment skulle nämligen ha kunnat vara att eleven fyllde i utifrån 

vad kamraten angav men detta var alltså inget jag upplevde som ett problem.    

 

Angående urvalet var det ett relativ stort bortfall även om vårdnadshavarna hade en vecka på 

sig att lämna tillbaka underskriften. Det var inget jag hade räknat med utan jag hade förväntat 

mig att få tillbaka i stort sett alla missivbrev. Anledningen till det stora bortfallet (32/69) kan 

bero på att lärarna i fråga kanske inte påminde eleverna tillräckligt. Det kan också vara så att 

elever har skilda föräldrar och att missivbrevet hamnade i det ena hemmet och inte åkte med 

tillbaka till skolan, eller så kan det kanske vara så att eleven tappade bort pappret. Tyvärr 

fortskred tiden för arbetet väldigt snabbt och därmed också möjligheten att hinna få ut fler 

missivbrev och därmed också få in fler svar. Genom det låga urvalet är också studien i sin helt 

inte lika tillförlitlig som den hade kunnat vara om fler elever hade deltagit. 

 

Ett problem som uppstod när jag gick igenom frågorna var att läraren i en av klasserna fyllde i 

mitt förtydligande. Läraren bad eleverna tänka på vad de kan ge för tips till barn som inte kan 

läsa istället för vad de kan ge för tips till barn som redan kan läsa men bör läsa mer. Därför 

blev några svar på den sista frågan svårtolkade utifrån vad frågan syftade till att mäta. Detta 

presenterades även i resultatet, att några elever skrev mer varför det var bra att läsa och inte 

tips på vad som kan öka läslusten. 

 

Vid analys och bearbetning av enkäten framkom att två frågor inte visade någon relevans för 

studien. Det uppstod problematik när eleverna skulle fylla i dessa frågor. Dels handlar det om 

fråga 11 där frågan är uppdelad i två delar, dels om eleven har mer än 10 egna böcker hemma 

eller om eleven har mindre än 10 egna böcker hemma. Att ha med båda dessa påståenden 

visade sig vara onödigt, för om svaret blir ja på den ena frågan blir det automatiskt nej på den 

andra och tvärtom. Det hade alltså räckt att ha med frågan om eleven har mer än tio egna 

böcker hemma. Har de inte det har de automatiskt mindre än tio egna böcker hemma. 

Ytterligare en fråga som inte har relevans för studien är frågan om eleven får god hjälp av 

bibliotekarien på skolan. Det visade sig inte finnas någon utbildad bibliotekarie på skolan och 

i stort inga elever hade någonsin frågat om hjälp. Svaren på denna fråga blev därmed 

missvisande och presenterades i resultatet. 

 

Ett utvecklingsområde i studiens metod hade kunnat vara att testa enkäten på en mindre grupp 

först. Det hade kunnat leda till att några frågor hade kunnat förtydligas. Ett exempel på det är 

fråga nummer fyra. Den kan eventuellt ha tolkats på så vis att eleverna oftast läser när läraren 

säger det, alltså att de lyssnar på lärarens instruktioner men att det kanske inte alltid är en 

anledning till varför de ofta läser. Även fråga nummer 15 är något svårtolkad då de visade sig 

inte ha någon utbildad bibliotekarie på skolan utan endast en som bemannar biblioteket för att 

hjälpa dem med lån och så vidare. 

Didaktiska konsekvenser  

Denna studie medför slutsatser som verksamma lärare kan ta del av, dels hur ett sådant här 

stickprov kan se ut gällande elevers läslust och läsvanor och dels av vad eleverna själva tror 

kan leda till ökad läslust. Vidare är en viktig kunskap som denna studie bidrar med att lärare 
bör få upp ögonen för elevers läsintresse utanför skoltid och ur viktig lärarnas påverkan kan 

vara för att eleverna kan utveckla sitt intresse ytterligare. Lärarna kan också i högre grad 

försöka motivera sina elever till att besöka bibliotek utanför skoltid och försöka få dem att 

läsa mer böcker utanför skoltid genom att förklara fördelarna med det. Jag tror att en 

diskussion kring dessa frågor i klassrummet kan ge eleverna nya verktyg för att öka lusten till 

läsning och öka deras läsvanor.  
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Studien kan också ha bidragit till att de som fyllt i enkäten kanske börjar besöka biblioteket 

utanför skoltid oftare eller att de börjar läsa mer högt för sig själva eller läsa mer på fritiden. 

Jag tror att de kanske börjar fundera mer över vad som avgör när de väljer bok, och kanske 

vågar fråga den som jobbar i biblioteket i högre utsträckning.  

 

En sådan enkät som använts i denna studie kan på ett enkelt sätt användas av verksamma 

lärare för att få en överblick över sin klass läsvanor och läslust. Den kan också användas i ett 

arbetslag för att ge en samlad bild och som i sin tur som kan ge upphov till ett fortsatt arbete 

kring elevers läslust och läsvanor i större utsträckning. Eftersom att studien visar resultat 

utefter genus, går det som lärare även att följa skillnaden mellan pojkar och flickor. Om 

skillnaden är större än vad den visade i den här studien, kan läraren anpassa 

svenskundervisningen efter det. När eleverna får svara på vad som oftast avgör när de väljer 

bok kan det också ge läraren en bra bild över om pojkar väljer på ett sätt och flickor på ett 

eller om skillnaden inte är stor.               
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Informationsbrev       Datum 

160407 

 

Till vårdnadshavare med barn på XXXX-skolan 
 

Hej,  

Jag heter Sandra Carlsson och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett 

valt område skall undersökas. Jag har valt att fokusera på elevers läslust och läsvanor och 

kommer att lämna ut en enkät som eleverna får fylla i.  

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer att 

behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som 

framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer 

alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. Fiktiva namn på barn, 

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 på baksidan med denna information och därefter lämna till ert barns 

klasslärare  

snarast möjligt, men dock senast fredagen den 15/4. 

 

 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på 

sandraXXXXXXX@gmail.com eller mobilnummer XXXXXXXXXXX 

 

Tack så mycket! 

 

Med vänliga hälsningar 

SANDRA CARLSSON 

 

 

 

mailto:sandraXXXXXXX@gmail.com


 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

Tag med och lämna till klassföreståndare 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 

 

 

 

Datum:_________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Enkät 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


