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Abstract 

Läsning är grunden i den svenska skolan idag. Vi läser i alla ämnen och att ha god läsför-

måga och en vilja att läsa förenklar inom alla ämnen. Hur kan det då komma sig att vi idag 

har en svag legitimering av skönlitterär läsning i skolan. Det är den fråga som detta arbete 

har haft i fokus. Genom att samla in enkäter från elever i årskurserna 4-6 med fokus på viljan 

och intresset att läsa så besvaras dessa frågor utifrån ett elevperspektiv. Resultaten är tydliga 

och den stora faktorn i att få elever att vilja läsa är att få dem att se varför vi behöver läsa. 

Detta resultat visar alltså att det skolan behöver bli bättre på för att höja statusen på läsning, 

både i skolan och på fritiden, är att visa eleverna syftet och nöjet med läsningen.  

 

Nyckelord: Litteraturlegitimering, elevers attityder, läsning, skönlitteratur  
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Inledning 

Om läsning av skönlitteratur är viktigt är en av de frågor som har visat sig vara mest 

betydande i arbetet med att ta reda på varför vissa barn läser mycket och vissa aldrig tar upp 

en bok frivilligt. Både Judith Seaboyer och Tully Barnett (2019, s.4) och Olle Nordberg (2017, 

s.233) har sett kopplingen mellan att eleverna behöver ett syfte med sin läsning för att se nö-

jet i det. Om det syftet är för att få en paus från en stressig vardag, lära sig något nytt eller 

helt enkelt för att det är utvecklande är inte lika relevant. Det viktiga är att eleverna får hjälp 

att hitta det där syftet och de verktyg de behöver för att kunna se nöjet med läsningen. Även 

om en del av den tidigare forskningen är gjord på äldre elever så är det ändå applicerbart 

även i grundskolan. Detta då det är under grundskoleåren som skolan har möjlighet att visa 

eleverna att det just finns ett syfte i läsningen, både den skönlitterära och den faktabaserade.  

Även Mats Thorén (2012) skriver sin sammanfattning av skolinspektionens granskning 

av läsning i 40 högstadieskolor i Lärarnas tidning: ”Eleverna får inte läsa texter utifrån sina 

intressen och erfarenheter och utmanas inte heller i sin läsning, enligt inspektionen. De är 

sällan delaktiga i planeringen och känner sällan till målen för undervisningen eller vilka 

kunskapskrav som gäller för specifik läsning.”(Thorén, 2012) Detta är kärnan i det som detta 

arbete söker att få vet mer om och att belysa i även de yngre åldrarna där det mer och mer 

skapas en läskultur som inte går ut på att engagera eleverna i sin läsning, utan man läser för 

att man ska utan någon reflektion och tanke.  

 

Att många elever i skolan har svårt att förstå värdet av litteraturläsning är inte någon nyhet. Flera 

studier har visat att man inte ens hos de blivande svensklärarna kan räkna med en grundmurad 

övertygelse om läsningens värden (se Persson 2007 för en diskussion). Om man nu vill hitta vägar 

att stärka litteraturens ställning kan ett första steg vara att formulera kraftfulla och explicita svar 

på frågan varför man skall läsa litteratur. Av särskild vikt blir att våga se på litteraturens förhål-

lande till andra medier och uttrycksformer med nya ögon, i stället för att slentrianmässigt falla 

tillbaka på den gamla och inflytelserika tankefigur som gör gällande att boken är god och medi-

erna onda. (Persson, SOU 2012:10, s. 176) 

 

Det Magnus Persson skriver om i SOU 2012:10 är en viktig del att ta med i detta arbete. Detta 

då en stor vikt kommer att ligga på elevernas attityder och om de ser värdet i läsning. Det 

Persson (SOU 2012:10, s.175) även nämner är att det viktigt att vi kan besvara frågan varför 

man ska läsa skönlitteratur då det inte längre går att undvika att granska behovet av läs-

ningen om det ska gå att argumentera för att läsningen ska ha en central roll i vårt utbild-

ningssystem.   

Utifrån detta har en stor del av detta arbete haft fokus på litteraturlegitimering, alltså 

varför är litteraturen viktig, främst utifrån vad eleverna själv tycker. Anledningen är för att 

kunna besvara frågor som cirkulerar kring hur vi kan få fler elever att vilja läsa måste vi först 

se vad det är som gör att barn vill läsa. Där finns starka tendenser redan i tidigare forskning 

att det handlar om att när eleverna ser ett syfte med sin läsning, oavsett om det är att lära sig 
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om något eller om det är för nöjes skull så behövs ett syfte. Den enkät som detta arbete har 

som fokus är därför skapad för att kunna se vilka kopplingar som finns mellan de elever som 

tycker om att läsa och världen runt dem. Uppsatsen tar sin utgångpunkt i frågor om vad som 

gör att elever vill läsa skönlitteratur och vad skolan kan göra för att gynna detta.  

Syftet med enkäten är därför att ta reda på hur själva ser på vad som motiverar dem att 

läsa skönlitteratur, samt hur deras läsförståelse och omvärld påverkar detta. Alltså blir de 

frågeställningar som arbetet har till syfte att besvara:  

• Varför, hur, när och vad läser elever? 

• Spelar läsförståelse någon roll i vilka elever som ser nöjet i läsning? 

• Har omständigheter som kön, språk och problem att sitta still en påverkan på 

elevers vilja till att läsa? 

Begrepp  

Litteraturlegitimering 

För att kunna ge en bild av varför detta begrepp är centralt i detta arbete så kommer här en 

introduktion till begreppet och hur det används under detta arbete. Där jag först kom i kon-

takt med begreppet är genom det som Olle Nordberg (2017, ss.14-15) skriver om begreppet. 

Han menar att det handlar om varför man ska läsa litteratur. Han presenterar flera andra 

forskare som tidigare har skrivit om ämnet i sin inledning och det som blir slutsatsen är att 

flera har sett att legitimeringen har minskat, alltså att det idag inte är lika viktigt med läs-

ningen. Det handlar om legitimeringen både av elever, lärare och samhället och vilken vikt 

som läggs på just skönlitterär läsning. Det är därför som jag har valt att använda den förkla-

ring som Nordberg (2017, s.15) ger i sina utgångspunkter. Även Persson (SOU 2012:10, s.175) 

har en likande förklaring både av vad litteraturlegitimering är och vad som är problemet är 

med bristande legitimering inom undervisningen och detta styrker den definition som an-

vänds kring detta begrepp i detta arbete. Utifrån detta har fokuset under detta arbete handlat 

om just hur viktigt skönlitterär läsning är utifrån elevperspektiv, som visas genom enkäten 

och med hjälp av den tidigare forskningen. 

Läsförståelse 

I Skolverkets kunskapsöversikt att läsa och förstå skriver de (2016, s.10) 

 

”Läsförståelse måste förstås som ett sammansatt och komplext begrepp. Hur läsförståelse defi-

nieras är beroende av hur samhällets krav på skriftspråklig kompetens förändrats över tid, och 

påverkat skolan både som institution och praktik. Läsförståelse och text har inte bara haft olika 

betydelse för olika generationer, utan också för olika personer i samma generation.”    
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Detta är kärnan i varför läsförståelse är ett begrepp som inte alltid är så lätt att definiera. 

Skolverket fortsätter med att förklara att läsförståelse oftast handlar om att kunna läsa och 

förstå samtidigt. Detta är även det en del i den definition som jag har implementerat under 

detta arbete då det just handlar om att kunna läsa de texter som används i enkäten och sam-

tidigt kunna förstå både vilka ord som rimligt borde höra till texten samt förstå meningen 

bakom texten. Det är med denna definition som läsförståelse har använts under detta arbete.  

 

Tidigare forskning 

Den enkät som kommer att användas längre fram i arbetet är skapad utifrån några olika 

grundidéer. Den handlar om att titta på just elevers attityder till läsning och om de anser att 

det är viktigt. Samt om att titta på elevernas läsförståelse för att kunna se om det finns något 

samband mellan elevers läsförståelse och vilja till läsning. Sen finns även delen som berör 

om elevernas förutsättningar samt hemmiljö och fritid har en påverkan på deras vilja att läsa. 

Det handlar bland annat om det finns några skillnader mellan könen, de som har eller inte 

har svenska som första språk och om de har tillgång till böcker på fritiden.  

Elevers attityder till läsning 

Olle Nordbergs (2017) forskning är den som har vart en av de stora källorna i detta arbete på 

elevers attityder och hur dessa har förändrats genom åren, samt vad detta har gett för resul-

tat på om elever väljer läsningen framför andra nöjen. Hans forskning har sin start i legitime-

ringsfrågan som innebär att titta på om elever och lärare anser att man bör läsa litteratur och 

varför. Det Nordberg (2017, ss.56-57) har gjort i sin avhandling är att titta på två elevgrupper 

med tio års mellanrum för att se vad som har hänt. Han menar på att det finns flera under-

sökningar som visar att svenska elever läser mindre, men inte några undersökningar som tit-

tar på detta fenomen från elevperspektivet. Det Nordbergs (2017, s.240) resultat visat är att 

det inte har blivit en minskning utan snarare en förändring i varför elever läser idag. Där den 

tidiga gruppen läste för personlig utveckling läser den senare gruppen för nöjes skull. Denna 

utveckling är något som detta arbete söker att kunna se om det finns ett samband mellan 

varför elever läser, om de tycker att det är viktigt att läsa samt om de tycker om att läsa. 

Detta kan indikera på att det har skett en förändring från att man tidigare har läst för att ut-

vecklas och nu läser för att få en paus från det digitala liv som levs idag och detta är något 

som undersökningen vill titta på utifrån frågor om vilka medier som eleverna läser.  

Seaboyer och Barnett (2019, s.4) ser även de att det som många tidigare trott varit bo-

ven i dramat, internet, inte alls har spelat så stor roll i elevernas intresse för läsning. Enligt 

dem så fanns det redan för två årtionden sen forskning om att elever inte läser (Seaboyer & 

Barett, 2019, s.4). Man menar istället att boven i dramat är att elever inte ser en tillräckligt 

stark koppling mellan det som de läser och vad det är tänkt att de ska lära sig. Denna artikel 

cirkulerar kring universitetslitteratur, men vikten av att eleverna ser en nytta i sin läsning är 
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överförbar till alla åldrar. Det är utifrån denna tidigare forskning som det blir aktuellt att se 

om detta är en fortgående trend där elever idag läser för att få en paus från det digitala eller 

om det finns andra faktorer som gör att elever ser ett nöje i läsning.  

Monica Rosén (SOU 2012:10, s.122) menar att det även hos barnen finns en tanke i att 

det viktigaste för att bli bra på att läsa är att tycka om att läsa. Detta visar på att det är ett 

syfte och en känslomässig koppling till läsningen som gör att eleverna vill läsa. Rosén (2012, 

s.123) menar även på att det har blivit en minskning i hur hög grad läsglädje som elever i års-

kurs 4 upplever 2006 mot 2001. Även om dessa siffror inte är de nyaste så visar de ändå på 

en viss utveckling där det har minskat i hur stor andel elever som känner läsglädje. Resulta-

tet blir då om det som krävs är att visa eleverna nöjet med läsningen för att de ska utvecklas. 

Även Rosén (SOU 2012:10, ss.123-125) problematiserar datoranvändning och dess påverkan 

på elevers lärande, men hon menar att det inte ännu, när detta skrevs 2012, fanns tillräckligt 

med information om hur detta påverkar lärandet. Hon menar att det finns forskning som går 

åt båda håll i detta, men något som är tydligt är att det är en syssla som tar av elevernas fri-

tid. Om detta är positivt eller negativt är inte Rosén (SOU 2012:10, s.124) helt klar över och 

skriver: ”Det finns indikationer i tidigare forskning på att datorer har effekt på vissa kun-

skaper och färdigheter, och samband i båda riktningarna har rapporterats. ”  

Det som går att se vad det gäller elevers attityd relaterat till denna presenterade tidi-

gare forskning är att det är av vikt vad eleverna tycker om läsningen. Det är aktuellt både 

när det handlar om läsning för nöjes skull och för läsning i skolan. Det är ett syfte som ele-

verna har behov av och det syfte som ger starkast resultat är att eleverna har läsglädje och 

tycker om att läsa för sin egen skull.  

Läsförståelse och vokabulär 

När vi nu går vidare och tittar på den andra aspekten av arbetet så hamnar en annan typ av 

studier i fokus. Här blir kvantitativa undersökningar i fokus med siffror och forskning som 

cirkulerar kring läsförståelse. Det är sedan utifrån dessa tankar som delen om läsförståelse i 

enkäten har skapats. Under undersökning av just läsförståelse och dess olika delar fanns 

flera intressanta delar som är värd att nämna. En av de intressanta aspekterna av läsförstå-

else som har uppkommit under arbetet med denna bakgrund är den som handlar om Mat-

teuseffekten. Matteuseffekten är benämningen på ett fenomen som menar att glappet mellan 

bra och dåliga läsare ökar med tiden (Cain & Oakhill, 2011, s.431). Alltså att en elev med hög 

läsförståelse och läsflyt utvecklas med tiden och drar ifrån de svaga läsarna. Detta finns det 

dock inga bevis för utan det har visat sig att det är tidiga läsvanor som bidrar till en tillväxt i 

både vokabulär och läsförståelse (Cain & Oakhill, 2011, s.441). Utifrån det är det alltså inte så 

att vissa barn kommer ha ett försprång och kunna dra iväg från de elever som påbörjat se-

nare utan alla kan nå sin fulla potential oavsett när processen har påbörjats. Då en av forsk-

ningsfrågorna som detta arbete handlar om, är att se på om hög läsförståelse ger elever som 
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även vill läsa så blir denna information högst aktuell. Om Matteuseffekten hade vart något 

som visat sig vara en faktor i hur bra läsförståelse elever har så hade detta även kunnat visa 

på utvecklingen av läslust hos elever.  

Quinn, Wagner, Petscher och Lopez (2015, ss.159-160) beskriver den tidigare forsk-

ningen om hur vokabulär och läsförståelse samverkar som något motsägelsefull och det gör 

att det kan vara problematiskt att se vad som ska prioriteras när det gäller elevernas lästrä-

ning. Det finns starka tecken på att dessa två påverkar varandra, men det finns en mängd 

olika teorier om hur de gör de. Det kan ha att göra med att större vokabulär gör att texter blir 

lättare att förstå, det kan även ha att göra med att dessa utvecklas parallellt i samma delar av 

hjärnan när eleverna lär sig läsa. Oavsett hur dessa samverkar så har olika studier gjort på 

detta ämne som också har resulterat i att Quinn et al. (2015, ss.162-163) har flera olika hypo-

teser när de går in i sitt arbete. Den första hypotesen är att vi lär oss vokabulär parallellt med 

varandra, men inte kopplat till varandra. Den andra hypotesen att vokabulär påverkar läs-

förståelsen, men inte läsförståelsen vokabulär. Den tredje menar motsatsen till den första 

alltså att läsförståelse gynnar vokabulär, men vokabulär påverkar inte läsförståelsen. Här blir 

det intressant att se att läsförståelse är beroende av en god vokabulär och det därför kan bli 

en nackdel för de elever som har sämre vokabulär och som inte har lika lätt för att lära sig 

nya ord när det gäller läsningen. Quinn et al. (2015, s.172) kommer till slut fram till att ökad 

läsförståelse är delvis beroende av elevens vokabulär. Alltså att den andra hypotesen är den 

som ligger närmast det resultat som kom fram av studien. Utifrån detta går det att se att vo-

kabulär och läsförståelse har ett samband. Alltså att vokabulär verkar påverka läsförståelsen 

positivt, men att läsförståelsen inte i lika hög utsträckning påverkar vokabulär. Det är utifrån 

denna grundtanke som läsförståelse testen i enkäten utgår ifrån. Utifrån att de undersök-

ningar som har gjort visat att vokabulär påverkar läsförståelsen mer än läsförståelsen påver-

kar vokabulär har valet gjorts att lägga fokus på ord i delen om ordförståelse. Detta görs ge-

nom att både använda texter med luckor och genom att ha några ord som är ren ordförstå-

else.  
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Hemmiljö och fritid 

Den tredje delen av det här arbetet utgår ifrån tanken på att det även finns en värld utanför 

skolan som kan påverka om elever ser syftet och nöjet i läsningen. Exempelvis menar Skol-

verket (2009, s.28) att när lärandet blir allt mer individuellt så blir de sociokulturella fak-

torerna som föräldrarnas utbildning och likande av större betydelse. Skolverket (2016, s.28) 

berör åter ämnet i sin kunskapsöversikt Att läsa och förstå: 

 

Barns språkliga förmågor utvecklas tidigt och är beroende av de språkliga kulturer, eller språk-

praktiker, där barnet ingår. Barn är beroende av att omgivningen stimulerar och utvecklar deras 

tänkande. Litteraturen som redogör för språkutveckling hänvisar ofta till två klassiska studier. 

Den ena studien gjordes av Shirley Brice Heath (1983) och den andra av Betty Hart och Todd 

Risley (1995). I båda studierna betonas uppväxtmiljöns betydelse för god språkutveckling, dvs. 

ett sociokulturellt lärande. Den tidiga språkutvecklingen påverkar barns olika förutsättningar att 

klara av skolans krav och förmåga att tolka och förstå olika texter långt upp i skolåren. Svagt 

utvecklat ordförråd får inte samma konsekvenser för de första skolåren, då texterna är tämligen 

enkla, som de får fr.o.m. grundskolans mellanår. 

  

Det kan alltså bli en nackdel för elevernas lärande om de saknar stöd hemifrån i sitt lärande 

och utifrån detta kommer undersökningen söka se samband mellan antal böcker hemma, 

detta då detta är en indikator på att även föräldrarna anser att läsning är viktigt. Det här är 

en del av den värld som eleverna lever i.  

Det finns även en del forskning som visar på att intresset för läsning har minskat sedan 

internet blev en del av samhället och tog plats i både hem och klassrum. Rosén (SOU 2012:10, 

ss.126-127) visar att elevers användande av datorer har ökat lavinartat senaste decenniet och 

även fast det inte finns några studier som direkt visar att det påverkar läsningen negativt så 

tar det upp mer av elevernas fritid än det tidigare gjort. Samtidigt så är inte frågan så enkel 

då det finns ett visst samband mellan ökad datoranvändning och läsprestationer (SOU 

2012:10, s.129).  Detta samband är även något som både Seaboyer och Barnett (2019, s.1) samt 

Nordberg (2017, s.90) har nämnt och de argumentera emot, de menar att intresset är ungefär 

den samma, men att hur elever läser kan ha förändrats. Därför har det varit viktigt att titta 

på alla olika medier som går att läsa på idag. Om det är en bok eller en surfplatta, en artikel 

på nätet eller en roman och så vidare. Detta är alla frågor som kan hjälpa till att besvara de 

frågor som detta arbete har till syfte att besvara. Det har även funnits tendenser som visar att 

en anledning till att elever läser mindre är att de inte har tiden till det. Barn idag har ofta 

mycket att göra på sin fritid och därmed så är även det en faktor som ingår i den enkät som 

är tänkt att kunna ge svar på dessa stora frågor om vad som får barn att läsa.  

En annan del i elevers hemmiljö och fritid är om de har blivit läst för som småbarn eller 

inte. Guyonne Kalb och Jan C. van Ours (2013) är två av de forskare som tittat på vad som 

händer när vi läser för unga barn. Deras studie tittar på sambandet mellan att läsa för barn 
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och vad det ger för effekter på elevernas förmågor, både kognitiva och läsförmågan. De för-

klarar att det finns en mängd forskare som har sett en positiv koppling mellan de två. Exem-

pelvis skriver de att även Kloosterman, Notten, Tolsma & Kraaykamp, 2011 och Moll & Bud, 

2011 har sett denna koppling (Kalb & van Ours, 2013, s.2). Den slutsats som Kalb och van 

Ours (2013, s.20) kommer fram till är att föräldrar spelar en viktig roll i barnens utveckling 

av läsförmåga genom att läsa för dem i ung ålder. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som går att se är att elevers attityder, alltså vad de tycker om läsningen har en viktig roll 

när det handlar om vad som gör att barn vill läsa. Det är även aktuellt att titta på hur elevers 

hemmiljö och fritid ser ut då även detta påverkar elevernas läsvanor och läslust. Det har 

också visat sig att vokabulär är viktigt för att eleverna ska få förbättrad läsförståelse. Alltså 

om elever får möjlighet att utveckla sin vokabulär så ökar deras läsförståelse. Samtidigt så 

om vi kan visa eleverna varför läsningen är viktigt så kommer även fler barn vilja läsa skön-

litteratur och det kommer göra att de väljer att läsa trots tidsbrist på sin fritid.  

 

Metod och Urval 

Metod 

Den metod som har valt för detta arbete är en kvantitativ enkätundersökning. Den har 

valts då det under detta arbete inte är intressant att veta i detalj vad elever tänker gällande 

läsning utan det är de olika faktorerna som visar varför barnen läser som är viktig. Annika 

Eliasson (2018, s. 28) beskriver enkätundersökningar som en av de vanligaste kvantitativa 

metoderna och genom att välja att göra en enkätundersökning så är det möjligt att kunna få 

in så många svar som möjligt inom tidsramen för detta arbete. Detta är även det något som 

hon menar är viktigt när det gäller kvantitativa undersökningar för om det inte kommer in 

tillräckligt med svar så kan också resultatet bli missvisande. De faktorer som kommer under-

sökas är elevernas attityd till läsning, läsförståelse samt elevernas hemmiljö, kön och fritid. 

Enkäten har utifrån dessa faktorer skapats med en mängd olika frågor. Detta innebär att en 

del kommer att handla om attityder till läsning, en om läsförståelse och vokabulär samt en 

del frågor som berör elevernas hemmiljö, fritid och förutsättningar. Syftet med att välja en 

kvantitativ undersökning är för att, som Eliason (2018, s.29) formulerar det, kunna säga nå-

got om en stor grupp utan att kunna kontakta hela gruppen.  

Enkäten som använt har skapats utifrån den tidigare forskning som presenterats och 

utifrån de frågor som enkäten försöker besvara. Inom de olika intresseområdena finns olika 

många frågor. En av delarna är den som berör elevers attityder till läsning och där har tre 

frågor använts som eleverna har besvarat två på en skala 1-5 där 1 var högst och 5 lägst samt 

en som en flervals fråga. Dessa frågor var: Vad tycker du om att läsa? Tycker du läsning är 
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viktigt? Varför läser du?  Dessa frågor vidare i analysen ställts mot varandra för att se sam-

banden mellan dessa frågor. En mängd olika frågor berör elevernas faktiska läsvanor och 

handlar om hur eleverna läser, vart de läser, när de började läsa och vilken typ av texter de 

läser. Vidare innehåller enkäten frågor om elevernas hemmiljö och fritid dessa handlar om 

elevernas fritidsaktiviteter, om de blev läst för som liten och om det finns några böcker i 

hemmet. De nu nämnda frågorna är de som finns i avsnitt 1 i enkäten. Avsnitt två berör läs-

förståelse och består av tre olika texter där eleverna skulle placera in rätt ord samt besvara 

några frågor om textens innehåll. Anledningen till att valet gjordes att använda denna typ av 

text var för att som tidigare forskning har visat så skapar en hög vokabulär också hög läsför-

ståelse och därmed fick vokabulär en större plats i testet. De tre texterna valdes för att får va-

riation, en kommer från Drakskeppet skriven av Maj Bylock utgiven 2016, en från Comedy 

Queen av Jenny Jägerfeld utgiven 2018 och den sista från De utvalda: Tankeläsaren av Kristine 

Cashore utgiven 2008. Dessa tre texter valdes för att täcka upp olika typer av text. Den första 

är en historisk berättelse med ord som rovor och trälar som kan vara ord som eleverna inte 

mött. Den andra en modern text där en ung flickas tankegångar och känslor är i fokus. Samt 

den tredje som är en fantasytext som introducerar begrepp som salonger, dolkar och slott. 

Efter dessa texter följer ett kort avsnitt med ordförståelse och enkäten avslutas med att se 

vilka förutsättningar eleverna har utifrån kön, språk och om de har problem att sitta still. Att 

ställa frågan om eleverna har svårt att sitta still är intressant då det många gånger krävs att 

eleverna sitter just still för att kunna läsa och om därför ville jag se om detta även var en av-

görande faktor när det gäller elevers attityder inför läsningen. Enkäten finns i sin helhet som 

bilaga 1.  

Enkäten är skapad med hjälp av Google forms, detta då denna programvara är gratis, 

lätt att använda och gör det möjligt att samla in en mängd anonyma svar utan att behöva an-

vända programvara som inte finns tillgänglig på alla skolor. Valet att göra enkäten digital 

har till stor del att göra med att få in så många enkäter som möjligt och underlätta vid sam-

manställningen av den data som kommer fram i enkätsvaren. 

Den metod som har använts vid analysen är att först har alla frågor sammanställts med 

hjälp av programmet Excel. Valet att använda Excel gjordes då det är en programvara som 

tillåter möjligheten att sortera de olika elevsvaren utifrån olika faktorer vid behov och sam-

manställningen blev lätt att få en överblick över. Resultaten omvandlades sedan till diagram-

form och det är utifrån dessa som analysen samt diskussionen utgår. Detta då det som är in-

tressant i analysen och diskussionen är att se på vad de elever som anger sig tycka om läs-

ning har gemensamt. Samtidigt har även de olika resultaten problematiserats under resultat-

redovisningen för att se på resultatet så objektivt som möjligt. 



12 
 

Urval 

Urvalet har gjorts i syfte att försöka få in så många enkäter som möjligt. Då det till stor del 

handlar om att få kontakt med lärare som kan hjälpa till med insamlande av data har dessa 

sökts på två sätt. Båda via internet, specifikt via Facebook grupper riktade mot 

svenskalärare, där intresserade lärare har fått anmäla sitt intresse, samt i närområdet via rek-

torer och andra på skolorna. En del av enkäterna har också samlats in av mig personligen un-

der en tioveckors praktikperiod. Eliason (2018, ss.28-29) menar att det många gånger kan 

vara svårt att får svar på enkäter och att det är fördelaktigt att kunna åka ut till de platser där 

svaren ska samlas in, i detta fall till grundskolor. Tyvärr blev inte detta möjligt i alla fall. Där-

för användes en film där jag presenterar arbetet och informerar eleverna om vad forskningen 

handlar om, och lärarna blev de som ansvarade för att samla in föräldraintyg och lämna ut 

enkätlänkarna. Dessa föräldraintyg skickades sedan in till mig och för att kunna få en så om-

fattande bild som möjligt kommer elever från hela mellanstadiet få möjlighet att besvara en-

käten. Föräldraintyget finns i sin helhet i bilaga 2.  

Urvalsprocessen påbörjades med att kontakta rektorer på alla de skolor som finns i 

närområdet, samt söka kontakt med lärare via internet för att hitta intresserade klasser 

längre bort. Därefter kontaktades lärare i årskurs 4-6 som antigen visat intresse eller som 

mailadresser fanns tillgängliga till. Dessa lärare fick ett mejl med all information för att 

kunna genomföra enkäten. Eleverna informeras via den film som jag spelat in eller av mig 

personligen om att de är helt anonyma och att inga namn eller klasser kommer att nämnas i 

det slutgiltiga arbetet och att det enda sättet för mig att få använda deras svar är genom att 

både dem själva och föräldrar lämnar samtycke.  

Då målet har varit att enkäterna ska vara så anonyma som möjligt har valet gjorts att 

lita på lärarna vad det gäller insamlandet av föräldratillstånd och vidarebifogandet av enkä-

ten, förutom på den skola där jag själv gjorde arbetet. Alla enkäter besvarades under skoltid 

för att försäkra om att de som svarade var de som också hade lämnat in intyg från föräld-

rarna. De elever som ej lämnat in fick inte heller delta i undersökningen. Ett resultat av att 

alla elever behövde lämna in föräldraintyg var att de elever som har mindre engagerade för-

äldrar eller föräldrar som har svårt med språket var svåra att nå. Då det också krävdes en del 

tid för att genomföra enkäten var det endast de klasser som ansåg sig ha tid till att göra det 

som slutförde enkäten. Det har resulterat i en relativt homogen grupp utifrån de svar som 

kommit in gällande förutsättningar och detta kommer att vidare problematiseras under re-

sultatet.  Efter urval och processen med samtycke kom totalt 52 enkäter in från 3 olika skolor 

och 4 olika klasser.  
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Etiskt ställningstagande 

För att säkerställa att denna undersökning görs med en god forskningsetisk grund har alla 

elever, föräldrar, lärare och rektorer blivit informerade om vad forskningen innebär och hur 

den skulle kunna påverka skolan och eleverna. Hur detta skulle kunna påverka är minimal 

då varken skolan eller elevernas namn eller identitet finns med i den slutgiltiga analysen och 

då de endast handlar om en enkätundersökning så påverkas inte eleverna eller skolans verk-

samhet på något betydande sätt.  Detta har gjorts utifrån det som står i Lagen om etikpröv-

ning om att elever och vårdnadshavare ska informeras och ge samtycke vid forskning på 

barn under 15 år. Det är också utifrån detta som valet har gjorts att hålla alla enkätsvar ano-

nyma och inte berör frågor om hemmiljö och fritid som kan kännas för personliga för bar-

nen. (Centrum för forsknings- & bioetik, 2018)  

 

 

Resultat och Analys 

Utifrån den insamlade data som kommit in från de 52 elever i årskurserna 4-6, så är detta re-

sultat en första fingervisning på vad det är som gör att elever vill läsa. Då det är en begrän-

sad grupp som svarat så kan inte resultatet generaliseras mer än till den nivå att det kan gå 

och se visa tendenser som kan vara intressant att titta vidare på i en större forskningsstudie. 

Enkäten hade olika kategorier av frågor, attityder, hemmiljö och fritid, läsförståelse och vo-

kabulär samt förutsättningar och det är utifrån dessa som resultatet också presenteras. Först 

presenteras de frågor som har visat vilka förutsättningar som eleverna har. Dessa frågor är 

vilket kön som eleverna identifierar sig om, om de har svenska som första språk och om de 

har svårt att sitta still. Efter det presenteras de frågor som har med elevernas hemmiljö och 

fritid att göra. Dessa är till stor del till för att se om det finns några gemensamma faktorer 

från elevernas uppväxt och likande som gör att de vill läsa. Efter detta så presenteras elever-

nas resultat på läsförståelse och vokabulär. Dessa frågor kommer då visa på vilken nivå ele-

verna ligger enligt detta läsförståelsetest. Sist så presenteras de tre frågor som berör elever-

nas attityder som var: Vad tycker du om att läsa? Tycker du läsning är viktigt? Varför läser du? 
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Förutsättningar 

De första 3 diagrammen visar på vilken typ av 

elever som har svart på enkäten. Detta ger 

även en idé om hur generaliserbar studien är 

och vilka förutsättningar eleverna har. Av dem 

som svarade var 63 % tjejer och 37 % pojkar 

som det framgår av figur 1. Detta innebär att 

flickorna har en större representation än poj-

karna. Detta gör att resultatet har en större ge-

neraliseringsnivå för just flickorna än för poj-

karna.  

När det gäller språket så är det en över-

representation av elever som har svenska som 

första språk och utifrån det kan inte denna stu-

die generaliseras för elever som inte har 

svenska som första språk eller har växt upp 

här i samma utsträckning. Det finns dock 5 

elever som inte har svenska som första språk 

och därmed så kan det vara möjligt att se visa 

tendens. Men resultatet är mer generaliserbart 

för de elever som är född och uppväxt i Sve-

rige.  

Nästa faktor som är om eleverna har 

problem med att sitta still. Detta då det ofta 

krävs att man i skolan sitter tyst på sin plats 

när läsningen blir aktuell. Därför blev det in-

tressant och se vad eleverna som anser sig ha 

svårt att sitta still tänker om läsning. Av de 6 

% som svarade att de har svårt att sitta still 

nästan hela tiden så var det två flickor och en 

pojke, detta känns fullt naturligt när testgrup-

pen i stort bestod av fler flickor. Över halva 

testgruppen har svarat att de ibland har svårt 

att sitta still. I den gruppen är fördelningen 

jämn, utifrån att det var 10 pojkar och 19 

flickor som svarat det var svårt ibland, när man ser på fördelningen i stort så är inget kön 

överrepresenterat i kategorierna som svarat ja på denna fråga.  

63%

37%

Kön

Tjej Kille

38%

56%

6%

Har du svårt att sitta still?

Nej

Ja, ibland

Ja, nästan hela

tiden

90%

8% 2%

Har du svenska som första 

språk?

Ja

Nej, men är

född i Sverige

Nej, jag är inte

född i Sverige

Figur 1 

Figur 2 

Figur 3 

Totalt 52 elever, 19 pojkar & 33 flickor 

Totalt 52 elever, 5 elever med annat modersmål varav 4 född 

i Sverige. 

Totalt 52 elever, 20 elever utan några svårigheter att sitta 

still, 32 med svårigheter varav 3 nästan hela tiden. 
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Dessa tre faktorer visar att det är en blandning av pojkar och flickor och att det är en 

jämn spridning mellan dessa två som anser sig ha svårt att sitta still och att det under denna 

studie finns störst representation av elever som är födda i Sverige. Det är också dessa grup-

per som kunnat besvara enkät och vad de tycker och tänker om läsningen. Det som syns i 

just denna testgrupp är att majoriteten har svenska som modersmål och har blivit läst för när 

de var små, vilket visat att genom det urval som gjordes så var det en relativt homogen 

grupp som till slut gjorde enkäten. Många läser också både hemma och i skolan och stor del 

av eleverna läser för att de ser att det är roligt. Det är en större del flickor än pojkar och de 

barn som har svårt att sitta still i klassrummet är fler än de som inte har det.  

 

Hemmiljö och fritid 

Den första faktorn som enkäten undersö-

ker gällande hemmiljön är om eleverna blev 

läst för som liten. Denna faktor är den som 

rent generellt är ansedd som en viktig del i ele-

vers läs och skrivutveckling. Barn som har bli-

vit läst för som små har ett bättre ordförråd 

och en större läsförståelse redan innan de bör-

jar skolan. Det som denna studie visat är att 

ingen elev vet av att de inte blivit läst för och 

att de flesta vet med sig att de har blivit läst 

för, se figur 4. Därför kan inte denna studie 

visa om det stämmer att elever som har blivit 

läst för har ett större ordförråd än de som inte blivit de då det inte ingick några barn som inte 

har blivit lästa för.  

En fråga som då också går in i detta är 

om eleverna har några böcker hemma. Även 

det här är en faktor som är viktigt för läs-

ningen då elever som blir presenterade för det 

skriva språket tidigt också börjar läsa tidigare. 

Om det finns böcker i hemmet är då en indika-

tor på om böcker får ta plats i elevernas hem 

och det har visat sig att så är fallet i denna test-

grupp. Att 75 % svarar att de har mer än en 

bokhylla med böcker hemma är också en för-

klaring till varför de flesta barnen i denna 

testgrupp har blivit läst för (figur 5). Då detta 

75%

23%

2%

Har du några böcker 

hemma?
Ja, en hel

bokhylla eller

mer
Ja, några

stycken

Nej, inte direkt

92%

8%

Läste någon för dig när du 

var liten?

Ja

Vet ej

Figur 4 

Figur 5 

Totalt 52 elever, 4 elever vet ej, 0 Nej, 48 Ja. 

Totalt 52 elever, 13 elever som inte har en helbokhylla eller 

mer hemma. 



16 
 

visar på att föräldrarna tycker att böcker och läsning bör ha en plats i hemmet. Endast 2 % av 

eleverna svarade att de inte hade några böcker hemma, samt har 23% endast några stycken 

och dessa kan även de räknas som att de hör till gruppen som inte har föräldrar som värde-

sätter böcker i hemmet (figur 5).  

En tredjedel av de elever som deltagit i 

testgruppen svarade att de börjat läsa innan de 

började i skolan, en stor del, 40%, vet inted när 

de började läsa och oresterande började när de 

började skolan, se figur 6. Det som tyvärr har 

blivit ett resultat av frågeformuleringen är att 

det är oklart om eleverna började läsa innan 

skolan eller förskolan. Tyvärr gör detta att re-

sultatet blir svår analyserat men då detta är in-

tressant för att veta om de som började läsa när 

de började skolan har andra attityder och hur 

hög läsförståelse dessa elever har kommer ett försök göras att använda denna data. 

En faktor som påverkar elevernas läs-

ning är tiden de har till den. Både tiden de får i 

skolan men även tiden de har till att läsa 

hemma. Det här gjorde det intressant att titta 

på om elever med flera aktiviteter också läser 

mindre eller inte alls hemma eller om det inte 

har någon betydelse i denna testgrupp. Det 

som resultatet visar är att endast 3 elever inte 

har några aktiviteter på fritiden och att 32 ele-

ver hade flera aktiviteter (Figur 7). Nu är detta 

en relativt liten testgrupp, men det kan ändå 

vida tendenser på hur det ser ut för elever i 

dagens samhälle och deras läsning på fritiden. Om det är en påverkande faktor kommer inte 

visa sig förens denna faktor kombineras med andra faktorer som när och hur eleverna läser. 

Därför är dessa faktorer nästa del av resultatet som visas.  

33%

27%

40%

När började du läsa?

Innan jag

började

förskolan

När jag

började

skolan

Vet ej

33%

61%

6%

Håller du på med några 

aktiviter på fritiden?

Ja, en aktivitet

Ja, flera

aktiviter

Nej

Figur 6 

Totalt 52 elever, 17 hemma innan de började förskolan och 

resterande när de började skolen eller vet ej. 

Figur 7 

Totalt 52 elever, 3 elever håller inte på med några aktiviteter 

och 17 med en aktivitet, resterande flera aktiviteter.  
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Den första faktorn som är relaterad till 

elevernas fritidsaktiviteter är när eleverna lä-

ser. Här har det visat sig att en stor del, 79 %, 

läser både hemma och i skolan (Figur 8). Detta 

visar att faktorn som har med fritidsaktiviteter 

att gör inte verkar skapa elever som inte läser 

hemma (Figur 7 & 8). Det som blir intressant 

är att se på är de elever som endast läser i sko-

lan. Av dessa är det 50 % som har en aktivitet 

och 50 % som har fler än en aktivitet. Detta vi-

sar att det inte är tiden som är en faktor utan 

att det ligger i något annat.  

För att gå vidare med att titta på elever-

nas läsvanor så är det viktigt att även titta på 

hur och vad eleverna läser. Hur eleverna läser 

handlar om vilket medium de använder och 

vad vilken typ av texter som eleverna läser. 

Hur eleverna läser visade sig att vara till stor 

del i böcker eller i många olika medier. Väldigt 

få elever valde endast ett digitalt läsmedium 

eller tidningar (Figur 9). Detta visar sig även i 

vad eleverna läser där det är stor spridning 

och väldigt få läser endast en typ av text. Vid 

2%

19%

79%

När läser du?

Bara hemma

Bara i skolan

Både hemma

och i skolan

47%
49%

2% 2%

Hur läser du?

Blandat i olika medier

I böcker

På surfplatta, mobil eller dator

Tidningar

Figur 8 

Totalt 52 elever, 1 elev bara hemma, 10 elever bara i skolan 

och resterande både hemma och i skolan. 

Figur 9 

Totalt 52 elever, 2 elever i tidningar, 1 på surfplatta mm, 25 i 

böcker och resterande i blandade medier. 

Figur 10 

Här kunde eleverna ange flera alternativ. 

16

9
11

6

13 12

23 22

7

15

2
0

5

10

15

20

25

TEXTER

Texter

Figur 10 



18 
 

frågan vad eleverna läser så fanns ett fler tal alternativ och det visade sig att det endast var 

15 elever som anger en typ av text och endast två elever har angett att helst inte läser alls. 

Däremellan är det en stor blandning av olika typer av texter som eleverna läser, både skönlit-

terärt och via andra medium som datorspel och sociala medier, se figur 10. 6 av eleverna 

anger att de inte läser någon typ av skönlitterära texter som fantasy eller deckare utan endast 

inlägg på sociala medier, information i dataspel, bloggar eller artiklar. Detta visar att inom 

denna testgrupp så läser de flesta någon typ av skönlitterära eller faktatexter på en regelbun-

den bas.  

Alla dessa delar och diagram har nu gett en bild på hur, vad och när eleverna läser och 

när du började komma i kontakt med litteratur. Det är en kombination av dessa faktorer som 

ger en bild av elevernas hemmiljö och fritid. 

Läsförståelse och vokabulär 

Nu när det går att se vilken typ av elever som del-

tagit i enkäten och hur deras hemmiljö och fritid 

ser ut är det dags för den del som behandlar läs-

förståelse och ordförråd. Att dela på läsförståelse 

och ordförråd har till stor del att göra med att ti-

digare studier har visat att ordförråd gynnar läs-

förståelse, men att läsförståelse inte gynnar ord-

förråd. Därför blir det intressant och se om dessa 

hänger ihop och om högt ordförråd och har gett 

bättre läsförståelse i denna testgrupp. 

 De texter som har valts för att göra detta 

test är tre olika texter i olika genre en fantasytext, 

en historiskt baserad text och en nutida text. Alla 

är tagna ur skönlitterära böcker och är omgjorda 

så att visa ord saknades. Testerna gjordes med-

vetet rätt svåra, detta genom att de texter som an-

vändes innehåller en hel del ord som inte ingår i 

barnens vardag, detta för att kunna få en stor 

spridning av svaren. Efter varje text har eleverna 

också fått fundera på och besvara några frågor 

där svaren inte står i texten och har därför fått 

prova på att visa en djupare förståelse. Max po-

ängen på läsförståelsen var 24 poäng och den 

största delen av eleverna fick poäng mellan 16-19. 

Det var 7% av eleverna som hade under 10 poäng 

7%

34%

51%

8%

Poäng läsförståelse

<10

11 till 15

16 till 19

>20

10%

40%

50%

Poäng ordförståelse

1 till 2

3 till 4

5 till 6

Figur 7 

Totalt 52 elever, 26 elever 5-6 rätt, 5 elever 1-2 rätt, 21 elever 

3-4 rätt. 

Figur 8 

Totalt 52 elever, 4 elever <10, 18 elever 11-15, 26 elever 16-19, 

4 elever >20 
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och som därför kan klassas som svaga i läsförståelse utifrån denna enkät. Samtidigt var det 8 

% som kan klassas som extra starka i läsförståelsen då de hade över 20 poäng. (Figur 11) Det 

finns alltså en relativ jämnspridning igenom testgruppens resultat.  Tittar man däremot på 

ordförståelsen så var den 50 % som hade 5 eller 6 rätt av 6 totalt och endast 10 % som hade 1 

till 2 rätt (Figur 12). Resultaten av dessa två delar visar att svaghet i ordförståelse inte nöd-

vändigtvis innebär svaghet i läsförståelse. Dessutom så av de 7 % som hade 10 eller mindre 

på läsförståelse hamnade endast 2 av eleverna i den lägsta poängen i läsförståelse. Det går 

även att se att av de 10 % som låg lägst på ordförståelse låg 1 elev i kategorin 16 till 19 i läs-

förståelse, 2 elever i 11 till 15 och så de två som låg under tio. Alltså var det även här en 

spridning mellan de olika förståelsenivåerna. Av de 8 %, 4 elever, som låg högst i läsförstå-

else ligger alla de eleverna i det högsta spannet i ordförståelse.  

Alltså visar resultatet att till viss del så innebär en högre ordförståelse också en högre 

läsförståelse. Dock är denna del inte omfattande nog för att vare sig bevisa eller motbevisa 

något inom just detta, men det kommer vara viktig del faktor längre fram i arbetet när alla 

faktorer ska jämföras med varandra.  
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Attityder 
Figur 9 

 

 

Det som är intressant är att det är fler elever som anser att läsningen är viktig än vad 

det är elever som älskar att läsa. Detta visar att eleverna till stor del anser att det är viktigt, 

men det är inte alltid synonymt med att eleverna anser att läsningen är en aktivitet som de 

gärna gör. Av de 12 elever som svarat högst på att de tycker om läsning är det 7 som även 

svarat på högsta nivån gällande om läsningen är viktigt. Av de 22 elever som anser att läs-

ningen är jätteviktigt är det två som ligger mot det negativa i vad de tycker om läsning (4) 

och 20 som anser att det är från okej (3) till älskar att läsa (1). Därmed går det ändå att se att 

största delen av de som anser att läsning ändå är viktigt inte heller är negativt inställde till 

läsning. Den elev som svarat att de inte alls tycker om läsning är även en av de elever som 
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Figur 10 

Figur 13 visar vad eleverna tycker om läsning och om det tycker att det är viktigt. Frågorna besvarades på en skala 1-5 där det högsta 

var 1 och 5 det lägsta. Frågornas såg ut på detta sätt, se figur 14 nedan. 
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svarat att de inte anser att läsningen är viktig. Den andra eleven som svarat att de inte anser 

att läsning är viktigt har även svarat mot det negativa när det gäller om de tycker om läsning 

(4). Detta är en väldigt liten grupp som kan visa på en tendens att de elever som inte ser läs-

ningen som viktig inte heller tycker om att läsa. I det stora hela så anser de flesta av eleverna 

i testgruppen att läsningen är viktigt och även att de är okej med läsningen eller positivt in-

ställda alltså har besvarat dessa frågor på med 1-3 på skalan. 

Nästa faktor handlar om varför eleverna läser. Här har eleverna fått välja flera alterna-

tiv då det kan variera från olika situationer varför de läser. Att 39 % svarat att de läser för att 

det är roligt visar på att en stor del av eleverna ser ett syfte i läsningen. Även att de lär sig av 

det är en faktor som visar att de ser ett syfte. Av de elever som svarat att de läser för att de 

måste så är det 13 elever som anger att de endast läser för att deras föräldrar eller lärare sä-

ger att de måste och resterande 8 elever både gör det för att de blir tillsagd, men också anser 

att det antigen är roligt eller att de lär sig av det.  

Något som här blir intressant är att titta på elevernas attityder i relation till deras förut-

sättningar. Av de 19 pojkar som besvarade enkäten är det 10 som anger att de läser för att de 

tycker det i roligt, antigen enbart eller i kombination med andra svar. Det är 3 av pojkarna 

som bara läser för att någon sagt åt dem att göra det och det visar på att det även här är en 

stor del av pojkarna som ser ett syfte med läsning. Av dessa 19 läser alla utom 3 både hemma 

och i skolan och endast 4 anger att de inte har en helbokhylla eller mer med böcker hemma.  

Ungefär hälften av pojkarna, 10, svarar 1-2 på skalan när det handlar om vad de tycker om 

läsning och 12 av dem svarar på 1-2 på skalan om de tycker att läsning är viktigt (se figur 13). 

Tittar man istället på flickornas attityder så är det 13 som svarar 1-2 på frågan om vad de 

tycker om läsning och 22 som svarar 1-2 på frågan om läsning är viktigt. 21 av flickorna sva-

rar att de läser för att det är roligt, endast eller i kombination med andra svar. 10 av flickorna 
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Här kunde eleverna ange flera alternativ. 
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anger att de läser för att de har blivit tillsagda av föräldrar eller lärare. Det är också 7 av flick-

orna som endast läser i skolan och 9 av dem har mindre än en helbokhylla med böcker 

hemma. En intressant aspekt som kommit fram under analysen av skillnaden mellan pojkar 

och flickor är att det är 30 procent av flickorna som bara läser för att någon sagt åt dem och 

endast 15 procent av pojkarna svarar på samma sätt. Det är även ca 50 procent av pojkarna 

som ligger på högsta svarsalternativen när det gäller vad de tycker om läsning och endast 40 

procent av flickorna. Alltså är det så att i den här testgruppen är det procentuellt fler av poj-

karna än flickorna som både tycker läsning är roligt och som läser av den anledningen.  

Nästa aspekt att titta närmare på är om det finns något samband mellan de fem elever 

som inte har svenska som första språk. Av dessa fem är det endast 1 som inte har svarat på 

de två högsta nivåerna om vad det tycker om läsning (1-2). Det är även 1 elev som läser för 

att någon annan sagt åt hen, samma elev som inte heller inte svarat att de tycker om läsning.  

Alla fem eleverna har mer än en bokhylla med böcker hemma och alla utom en började läsa 

tidigt. Av dessa fem elever ligger ingen elev varken i toppen eller botten vad det gäller läs-

förståelse och vokabulär och alla eleverna anser att det är viktigt med läsning. Det här visar 

att det finns likande variationer i denna grupp som i gruppen i stort. 

Den sista förutsättningen som enkäten har undersökt är om eleverna anser att de har 

svårt att sitta still. Av de tre elever som anser att de har svårt att sitta still en stor del av tiden 

är det två av dem som bara läser i skolan och ingen av dem har svarat på den positiva delen 

av skalan när det gäller vad de tycker om läsningen. En av eleverna läser dessutom bara för 

att hen måste och ingen av dem läser för att de anser att det är roligt. När det gäller hur vik-

tigt läsning är så har ändå två av dem besvarat frågan på de högre nivåerna (1-2) och dessa 

två har mer än en bokhylla eller mer hemma med böcker. Alla tre eleverna har flera aktivite-

ter. Alla tre av eleverna ligger i den lägsta gruppen när det gäller vokabulär och på läsförstå-

else låg en i den lägsta procenten, en strax över och en i den nästhögst gruppen. Det här visar 

alltså att de elever som har svårt att sitta still ändå tycker läsningen är viktig men det är inget 

de så gärna gör. De ligger också bland de sämsta när det gäller vokabulär men i övrigt skiljer 

de sig inte markant från resten av testgruppen. 

Det resultatet har visat i stora drag är att eleverna anser att läsning är viktigt, men att 

det inte nödvändigtvis innebär att de vill läsa. Det går också att se att det är en jämnfördel-

ning av läsförståelse igenom testgruppen och att gruppen består av en relativt jämn fördel-

ning av pojkar och flickor. Det finns också ett samband mellan varför eleverna läser och vad 

de tycker om läsningen. Under nästa kapitel ska dessa resultat nu kopplas ihop och se om 

det går att se svar på frågan: Vad gör att eleverna vill läsa? 

  



23 
 

Diskussion 

”En bra läsförmåga är det viktigaste verktyget man har för sin utbildning. Utan läsning stannar 

skolan. Läsning möjliggör inte bara kunskapsinhämtning och utvecklar förmågan att tänka ab-

strakt, den påverkar också självbilden. Jag har ju inte makt över min dag om jag inte kan läsa 

ordentligt, säger Martin Ingvar, professor och hjärnforskare vid Karolinska Institutet.”(Almer, 

2012)  

Citatet från Almers (2012) artikel är varför denna undersökning har påbörjats. I en värld där 

elever enligt forskning och undersökningar inte längre läser på samma sätt som tidigare blir 

det intressant att se vad eleverna själva tänker. Något som har nämnts både av Nordberg 

(2017) och Seaboyer och Barnett (2019) är att eleverna behöver ett syfte med sin läsning. Att 

detta verkar vara aktuellt även i denna testgrupp går att se då det var få elever som inte nå-

gon gång läser för att de anser att det är roligt. Av de 12 elever som svarat att de älskar att 

läsa så har alla elever utom en svarat att de läser för att det är roligt och den elev som inte 

svarat att hen tycker att det är roligt har svarat att det är för att hen lär sig av att läsa. Tre av 

eleverna svarade även att de läser både för att det är roligt och för att de lär sig av det. Detta 

visar tydligt att ett syfte med läsningen är viktigt. När man dessutom tittar på de elever som 

är negativt ställda inför att läsa, alltså att de svarat på de två lägsta nivåerna i skalan, ser 

man att 6 av de 9 eleverna läser för att de måste. De har alltså inget eget syfte med läsningen.  

Maria Lannvik Duregård (2009) skriver om att trots att många elever inte ser värdet i 

läsning så läser de ändå på fritiden. Att många barn läser på fritiden är även det något som 

visat sig i denna testgrupp. Av de som angett att de läser på fritiden är det endast 3 av ele-

verna som inte svarat positivt när det gäller om läsningen är viktigt och det är 4 elever som 

svarat negativt på om de tycker om läsning. Alltså så finns det en koppling i att de som läser 

hemma anser att läsningen är viktigt och samtidigt anser att det är okej eller bättre att läsa. 

Av de 10 elever som endast läser i skolan har 4 stycken svarat negativt på vad de tycker om 

läsningen och ingen av dem har lagt sig högst på den skalan. Dock är det endast 2 av de ele-

verna som svarat negativt vad det gäller om läsningen är viktigt. Alltså är resultatet lite svår 

läst i detta avseende. Det ser ut som att de elever som endast läser i skolan inte gör det för att 

de inte anser att läsningen är viktigt. Samtidigt är det 6 stycke av de eleverna som läser för 

att de måste och därmed inte har någon inre motivation för att läsa. Av de elever som bara 

läser i skolan har alla elever antingen angett att de spelar datorspel eller tittat på någon typ 

av skärm som det de helst gör på fritiden. Detta kan vara en indikator på att det helt enkelt 

handlar om att dessa elever har andra intressen som de hellre lägger sin fritid på.  

Något som blir intressant utifrån vad Oakhill och Cain (2011) menar att det inte finns 

något bevis på en Matteuseffekt vad det gäller läsförståelse är att de som säger att det finns 

en sådan effekt inte har tagit med i beräkning hur mycket eleverna läser, om eleverna hade 

läst lika mycket så hade eleverna utvecklats i samma takt enligt Oakhill och Cains (2011) 

undersökning. Det blir även det tydligt i denna testgrupp då det inte verkar vara när ele-

verna började läsa som ger högre läs och ordförståelse. Av de elever som började läsa innan 
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de började skolan så är det lika stor del i den högst presterande och den lägst presterande 

när det gäller läsförståelse. Alltså spelar det inte så stor roll när man började läsa, i denna test 

grupp, för att få en hög läsförståelse. Det finns enligt denna testgrupp inget som är det-

samma för alla som haft höga poäng på läsförståelse förutom att alla även haft minst 4 rätt i 

ordförståelsen. Det går dock att se att det flesta av eleverna som haft en hög poäng på läsför-

ståelsen också läser på fritiden och har ett syfte med sin läsning.  

Vad är det som gör att elever vill läsa? Det var den fråga som detta arbete var tänkt att 

besvara. Det som visat sig tydligt är att läsförståelse och ordförråd inte verkar ha någon på-

verkan på om eleverna tycker om läsning eller inte. Om de började läsa innan de började 

skolan verkar inte heller vara någon stor faktor. I princip alla barn i testgruppen blev läst för 

som barn så även den faktorn verkar vara irrelevant i frågan. Det som däremot lyser igenom 

är att de elever som har ett syfte med sin läsning, oavsett om det är för lära sig eller för att 

det är roligt, har en högre vilja till att läsa. De som gärna läser tycker också att läsningen är 

viktigt, inte nödvändigtvis superviktigt, men viktig. De elever som tycker om att läsa gör det 

också både i skolan och hemma, det är även både pojkar och flickor inom alla grupper. Det 

är även de elever som deltagit i testgruppen som inte har svenska som första språk ligger i 

den grupp som tycker om att läsa.  

Slutsatsen som går att dra från det resultat som kommit i kombination med tidigare 

forskning är att om vi kan få eleverna att se ett syfte med läsningen och få en inre motivation 

till att läsa så är det en stor faktor i om de kommer att tycka om läsning eller inte. Den test-

grupp som använts i detta arbete kan inte ge något resultat som kan generaliseras över alla 

elever i årskurserna 4-6, men det ger ändå en fingervisning i att det är viktigt med syfte för 

att få eleverna att läsa oavsett, kön, etniskhärkomst och hemmiljö. Det är även det som sko-

lan kan jobba med för att få fler elever att vilja läsa, visa dem varför det är viktigt så kommer 

de att öka intresset för att läsa. 
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Bilaga 2 – Brev till föräldrar 

 

 


