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Det här arbetet är inriktat mot elevers läsvanor och läsattityder. Eleverna som deltar går i grundskolans 

årskurs två och tre. Förmågan att kunna läsa är värdefull. För att kunna utveckla läsförmågan är både tid 

spenderad på denna aktivitet samt motivation till att läsa viktig. Syftet med detta arbete är att 

undersöka elevers läsvanor och läsattityder samt att undersöks om dessa påverkas av vilken 

plats eleverna befinner sig på, skolan eller hemmet. För att läsning ska utvecklas är det viktigt att 

vara motiverad. Därför undersöks vad eleverna själva väljer att läsa när det valet erbjuds. Arbetet utgår 

från två frågeställningar: Hur ser elevernas läsvanor och läsattityder ut och skiljer de sig mellan skolan 

och hemmet? Vad läser eleverna helst när de själva får välja? Denna studie använder sig av en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad triangulering och hela arbetet vilar på ett 

socio-kulturellt perspektiv. Det material som studien utgår från har samlats in via enkäter och enskilda 

intervjuer med elever. I resultatet framkommer det att elever som gillar att läsa läser oftare än övriga 

elever och gärna längre stunder. Elever upplever en skillnad mellan att läsa hemma och att läsa i skolan 

men skillnaden är mer kopplad till deras läsvanor och läsintresset än till platsen där läsningen sker. Om 

eleverna får välja läser de helst en spännande bok. Skolbiblioteket visade sig vara viktigt för var eleverna 

får tag på böcker att läsa. Eleverna i den här studien har en återkommande tid varje vecka då de går till 

skolbiblioteket. Det kan konstateras att läsattityden påverkar elevens läsvanor. En elev som inte gillar 

att läsa kommer att göra det mer sällan, troligtvis endast om hen känner att hen måste. Hur ofta eleven 

läser kommer därför att påverka i vilken takt läsförmågan utvecklas. 

 

Sökord: Läsattityder, läsvanor, skolbibliotek, motivation, PIRLS 
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Do you like to read? 

A Study of Pupils’ Reading Habits and Attitudes Towards Reading in Grade Two and Three 
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This study is focused on pupils’ reading habits and attitudes towards reading, the pupils partaking 

in this study are attending grade two and three in primary school. The ability to read is a most 

valuable skill. To develop this ability both the time spent on this activity and the motivation for 

why you are doing it is important. The aim of this study is to examine pupils’ reading habits and 

attitudes towards reading and see if they are affected by the place where the pupil is doing his/her 

reading, in school or at home. To improve your skills in reading it is important to be motivated, 

therefore I want to investigate what pupils choose to read when they have the opportunity to decide 

that for themselves. This study is based around two questions: What does the pupils’ reading habits 

and attitudes towards reading look like and is there any difference between school and home? 

What do the pupils prefer to read when they have the option to choose for themselves? This study 

will use a combined method of quantitative and qualitative methods, called triangulation. The 

material in this study is collected from questionnaires and one-on-one interviews. The result shows 

that pupils who like to read, read more often than other pupils, they also read for longer periods of 

time. The pupils experience a difference between reading at home and reading in school but the 

difference is connected more to their reading habits and their interest in reading than the actual 

place where they read. If pupils are allowed to choose their own reading most will premiere 

suspense. The school library proved to be important to where the books are found. In conclusion, 

reading attitudes affect the reading habits; a pupil who doesn’t like to read will read more seldom. 

How often the pupil will read therefore affects the speed in which the reading skill develops. 

 

Search words: Attitudes towards Reading, Reading Habits, School Library, Motivation, PIRLS 
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1. Inledning  

O mäktiga feer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom 

och allt det där ni brukar komma stickande med – ge mitt barn läshunger, det 

ber jag er om med brinnande hjärta! (Eriksson & Lindgren, 2007, s.43) 

Detta är ett citat från boken Det gränslösaste äventyret och syftar till den läshunger Eriksson 

och Lindgren (2007) önskar att alla barn får åtnjuta. Den hunger som finns efter en ny bok och 

uppmuntran och intresse från omgivningen att vilja ta del i barnets glädje och erfarenheter av 

att läsa. Hur kommer det sig då att elevers läsförmåga verkar bli sämre? I alla fall om man ska 

tro det resultat som visar sig i Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] 

(Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012). 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2016, s.247) är en av förmågorna som lyfts fram att 

eleverna ska lära sig läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. Detta är en förutsättning 

för att eleverna ska utveckla ett rikt och varierat språk. Jönsson (2007) och Stensson (2006) 

menar att det för språkutvecklingens skull är viktigt att eleverna får läsa individuellt, 

tillsammans samt ta del av högläsning. Under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] 

har tiden som lagts på läsning individuellt, tillsammans och högt varierat. Det har även synts 

tydliga skillnader i hur det lästa har bearbetats, framförallt i högläsningen. Den individuella 

läsningen har använts, bland annat, som belöning för de som tidigt gjort klart en uppgift eller 

som ett sätt att starta dagen. Denna variation i hur läsning används i undervisningen har fått mig 

att fundera på om det påverkar elevernas syn på läsning och därmed deras läsutveckling. 

Resultatet av ett tidigare författat självständigt arbete (Josefsson & Smedberg, 2016) visar på 

att motivation är en viktig faktor för utvecklingen av elevernas läsförmåga. Läsning är 

någonting eleverna kommer i konstant kontakt med både i och utanför skolan, under hela livet. 

Med tanke på detta förhållande finner jag det viktigt att eleverna får många möjligheter till att 

utveckla sin läsning och uppmuntras till att bli goda läsare. Vad eleverna tycker om läsning kan 

skilja mellan skolan och fritiden men kan också vara något som genomsyrar läsning i allmänhet. 

Elevers läsvanor och läsattityder är av betydelse för deras läsutveckling, attityden påverkar 

vanorna och tvärtom.  Med detta sagt vill jag därför undersöka elevers vanor och attityder till 

läsning och om dessa skiljer sig mellan hemmet och skolan. 

Inledningsvis i detta arbete presenteras syfte och frågeställningar för att därefter följas av 

arbetets bakgrund. I metoddelen belyses hur bland annat urvalsprocessen och undersökningen 

har gått till. En sammanställning av det insamlade materialet utgör studiens resultat. Därefter 
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förs en diskussion om den använda metoden och arbetets resultat samt hur detta kan relateras 

till tidigare forskning. Avslutningsvis tas förslag till vidare forskning upp. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka elevers läsvanor och läsattityder samt att undersöka om 

dessa påverkas av vilken plats eleverna befinner sig på, i skolan eller i hemmet. För läs-

utvecklingen är läsintresset en viktig faktor och med detta även vad som läses då detta i sin tur 

kan komma att påverka läsvanor och läsattityder. 

För att uppnå detta syfte fungerar följande frågeställningar som bas. 

• Hur ser elevernas läsvanor och läsattityder ut och skiljer de sig mellan skolan och 

hemmet? 

• Vad läser eleverna helst när de själva får välja? 
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3. Bakgrund  

Denna bakgrundsdel inleds med ett avsnitt om läsinlärning (3.1) för att sedan övergå i ett avsnitt 

om PIRLS (3.2), som går in på vilka trender som går att se i resultatet av deras läsförmågetest. 

Avslutningsvis följer ett avsnitt om läsvanor och läsattityder (3.3). 

3.1 Läsinlärning  

Att kunna läsa är i dagens samhälle en värdefull förmåga. Läsning har under de första åren 

barnen går i skolan ett stort utvecklingsfokus, men detta är bara den formella sidan av 

läsinlärningen. Den informella läsinlärningen startar redan innan barnen börjar i skolan, den 

börjar i hemmet. Hur läsinlärningen går påverkar skolans övriga ämnen, då läsning på ena eller 

andra sättet ingår i allihop. ”Läsning är i väsentliga delar en färdighet. Och för att en färdighet 

ska kunna utvecklas krävs stora doser av övning” (Lundberg & Herrlin, 2005, s.16). För att 

utvecklas till en god läsare behövs tid, uppmuntran och motivation.  Att lära sig läsa är inte en 

helt okomplicerad uppgift. Enligt Lundberg och Herrlin (2005) finns det fem olika dimensioner 

att ta hänsyn till för att eleven ska kunna utveckla en god läsförmåga. Dessa dimensioner är 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Dimensionerna samspelar och kan inte betraktas avskilt från varandra. Fokus i de fyra 

förstnämnda dimensionerna ligger på vad eleven kan och klarar av medan den femte 

dimensionen läsintresse fokuserar på vad eleven vill och har lust med (Lundberg & Herrlin, 

2005).  

Enligt Taube (2007) är elevens självförtroende och självbild som läsare nära knuten till 

framgång och misslyckande under läsinlärningstiden. Taube påpekar att framgång eller 

misslyckande kan påverka motivationen och således även det fortsatta lärandet. Den självbild 

eleverna har är inte medfödd utan påverkas starkt av värderingar från betydelsefulla personer i 

elevens omgivning (Taube, 2007). Innan skolstart är hemmet den plats där elevernas självbild 

grundläggs, när skolan sedan startar blir lärarna och kamraterna personer som kan komma att 

modifiera självbilden. Elevens självbild kan påverkas i positiv eller negativ riktning av bland 

annat förväntningar, attityder och även tanklösa kommentarer. Alla elever har vid skolstart olika 

syn på läsning. Vissa elever har ännu inte sett nyttan och glädjen i att kunna läsa vilket inverkar 

på elevens motivation och inlärningsprocess (Taube, 2007).  

I syftestexten till kursplanen för svenska (Skolverket, 2016, s.247) står det att undervisningen 

ska stimulera elevernas intresse för att läsa. Eleverna har ofta en uppfattning om läsning redan 
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innan skolan börjar. Undervisningen bör således ta fasta på elevernas tidigare kunskaper i det 

vidare arbetet (Fast, 2007). Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska elevernas tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper vara utgångspunkten i deras fortsatta lärande. Därför bör 

deras egna intressen synas i skolans verksamhet då de fungerar som motivation för eleverna. 

En individualiserad undervisning bidrar till att hålla uppe elevernas självförtroende (Taube, 

2007). Skoltiden präglas enligt Wolff (2013, s.95) av läsning i olika syften och på olika nivåer. 

Det är därmed viktigt att ha olika lässtrategier för att läsa olika texter. Det räcker inte att bara 

läsa mycket för att utveckla läsförmågan. Strategierna hjälper till med både avkodning och 

förståelsearbete. Att arbeta med förståelsen innefattar även ett arbete med att utöka ordförrådet 

(Skolverket, 2011). Tjernberg (2012) menar att ordförrådet har en stor roll för textförståelsen. 

Enligt Mol och Bus (2011) utvecklar barn som läser på fritiden ett större ordförråd, bättre 

läsförståelse och bättre stavningsförmåga än de barn som inte läser lika regelbundet.  

 

3.2 PIRLS  

I Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] står att en stödjande hemmiljö och 

en tidig start är viktigt för barns formning av läsliteracy (Mullis, et al., 2012). Hemmet är oftast 

den plats där barn gör sina första möten med den skrivna texten. Således är det också hemmet 

som blir utgångspunkten för hur ett barn kommer att uppfatta vikten av att läsa.  

PIRLS genomför vart femte år en undersökning av fjärdeklassares läsförmåga och enligt PIRLS 

2011 (Mullis, et al., 2012) hade svenska elevers läsprestationer försämrats sedan 

genomförandet av både PIRLS 2001 och PIRLS 2006. I PIRLS delas läsförmågan in i fyra olika 

nivåer: avancerad (625 poäng), hög (550 poäng), medel (475 poäng) och låg läsförmåga (400 

poäng). I diagrammet nedan (diagram 1) går att avläsa en sjunkande trend i svenska elevers 

genomsnittliga prestation. År 2001 låg den genomsnittliga läsprestationen på 561 poäng. År 

2006 hade resultatet sjunkit till 549. Vid undersökningen 2011 hade den genomsnittliga 

prestationen inte sjunkit så drastiskt men det syns fortfarande en nedgång. Siffran för den 

genomsnittliga prestationen hamnade på 542 poäng. 
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Diagram 1. Svenska elevers genomsnittliga läsprestation I PIRLS (Mullis, et al., 2012). 

Det syns en tydlig nedgång i det genomsnittliga prestationerna för varje år PIRLS har 

genomförts. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011, s.11) står det 

att det är framför allt andelen mycket starka och starka läsare som har minskat. I PIRLS (Mullis, 

et al., 2012) går det också att se en skillnad mellan flickors och pojkars läsprestationer (tabell 

1). I PIRLS år 2001 syns en skillnad på 22 poäng mellan pojkars och flickors genomsnittliga 

läsprestationer. Genomsnittet för flickorna var 572 poäng medan pojkarnas var 550 poäng. År 

2011 är skillnaden mindre mellan könen men prestationerna har försämrats. Flickorna 

presterade den här gången 549 poäng och pojkarna 535 poäng.  

Läsprestationer 2001 2006 2011 

Flickor 572 559 549 

Skillnad  22 18 14 

Pojkar 550 541 535 

Tabell 1. Flickors och pojkars genomsnittliga läsprestation i PIRLS (Mullis, et al., 2012). 

Flickorna presterar i genomsnitt högre resultat än pojkarna, även om både pojkars och flickors 

resultat har sjunkit för varje år PIRLS har genomförts. Skillnaden i prestationer mellan könen 

har minskat men det faktum att en könsskillnad syns i elevernas resultat är oroande då läsning 

är en grundläggande förmåga för framgång i skolan (Mullis, et al., 2012). 

Det har visat sig att elever som har en positiv attityd till läsning i regel presterar högre resultat 

(Mullis, et al., 2012). Den tid som spenderas på att läsa är en viktig faktor eftersom det behövs 

mycket övning för att lära sig att läsa. När man lär sig att läsa spelar både förmåga och vilja in 

530 535 540 545 550 555 560 565

Trender i läsprestationer

2001 2006 2011
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(Lundberg & Herrlin, 2005). Att finna nöje i att läsa och att värdesätta förmågan att kunna läsa 

bidrar till individens inställning till läsning. I PIRLS visar det sig att majoriteten av eleverna 

endast någorlunda gillar att läsa, 58 procent, medan de elever som gillar att läsa endast är 21 

procent (tabell 2). Elevernas intresse för läsning avspeglar sig i det genomsnittliga resultatet där 

de 58 procent av eleverna som någorlunda gillar att läsa har 541 poäng i genomsnitt, till skillnad 

från de 571 poäng som genomsnittet ligger på för de 21 procent av eleverna som gillar att läsa 

(Mullis, et al., 2012). Gränsen mellan medel och hög läsförmåga finns vid 550 poäng. 

Läsintresse  

Gillar att läsa Gillar någorlunda att läsa Gillar inte att läsa 

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

21 571 58 541 21 516 

Tabell 2. Elevernas läsintresse enligt PIRLS (Mullis, et al., 2012). 

Läsintressets påverkan på prestationerna framgår tydligt i den här tabellen. Elever som gillar 

att läsa presterar ett högre genomsnittligt resultat än de elever som endast någorlunda gillar att 

läsa eller elever som inte alls gillar att läsa. En omgivning med en positiv inställning till läsning 

har större chans att leda till ett fortsatt intresse för läsning. Enligt Kloosterman, Notten, Tolsma 

och Kraaykamp (2011) inverkar vårdnadshavarnas intresse av att vara delaktiga i en 

lässocialisering positivt på elevernas språkprestation. Förmåga och vilja påverkar alltså 

ömsesidigt varandra (Mullis, et al., 2012). 

Den tid som spenderas på att utveckla läsförmågan är fundamental. Därför är elevens 

motivation för att läsa av vikt. Vad är det som motiverar eleven, inre eller yttre faktorer? Inre 

motivation är den egna drivkraften eleven känner inför läsning medan yttre motivation är den 

som kan påverkas av den miljö eleven befinner sig i. PIRLS 2011 mätte elevernas motivation 

till att läsa (tabell 3) med hjälp av en skala, baserad på sex olika påståenden relaterat till både 

inre och yttre motivation. Elevens motivation bedömdes efter deras svar på dessa påståenden 

(Mullis, et al., 2012). Resultatet visar på att hela 66 procent av eleverna känner sig motiverade 

till att läsa. Det går även se att 30 procent av eleverna känner sig lite motiverade till att läsa. 

Endast fyra procent av eleverna som deltagit i PIRLS känner sig omotiverade till att läsa. 
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Motiverade att läsa  

Motiverade Lite motiverade Omotiverade 

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

66 540 30 547 4 529 

Tabell 3. Eleverna motivation för att läsa (Mullis, et al., 2012) 

Elevernas motivation för att läsa speglar sig i de genomsnittliga resultaten. Där de 66 procent 

elever som gillar att läsa ligger på 540 poäng gentemot de omotiverade elevernas 529 poäng. 

Vid en jämförelse av procentsatsen mellan de elever som gillar att läsa, 21 procent, och de 

elever som känner sig motiverade till att läsa, 66 procent, visar det tydligt att eleverna inte 

enbart är motiverade av inre faktorer utan att de yttre påverkar en stor del av varför eleverna 

läser. 

Det har framkommit i bland annat PIRLS att elever med hög självkänsla när det kommer till 

sig själva som läsare i genomsnitt har ett högre resultat än andra elever (tabell 4). I PIRLS 2011 

visar det sig att 47 procent av eleverna känner sig säkra på sin egen läsförmåga. De elever som 

hör till mittengruppen, någorlunda säker, är 48 procent av eleverna. Mittengruppen är alltså lite 

större än den första som består av de elever som känner sig säkra på sin förmåga. En liten del 

av eleverna, 5 procent, känner sig inte alls säkra på sin egen läsförmåga.  

Lässäkerhet  

Säker  Någorlunda säker Inte alls säker 

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

Procent av 

elever 

Genomsnittlig 

prestation  

47 565 48 527 5 471 

Tabell 4. Elevernas uppfattning om sin egen läsförmåga (Mullis, et al., 2012). 

Elevernas uppfattning om sin egen förmåga inverkar på den genomsnittliga prestationen. 

Poängskillnaden ligger på hela 94 poäng mellan första och sista gruppen. De säkra eleverna har 

i genomsnitt 565 poäng medan de som inte alls är säkra på sin förmåga ligger på 471 poäng. En 

elev med låg självkänsla till sig själv som läsare presterar lägre resultat, något som kan upplevas 

som ett misslyckande hos eleven. En del i att vara motiverad till att lära sig läsa är känslan av 

att lyckas med det man företar sig (Mullis, et al., 2012).  
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3.3 Läsvanor och läsattityder  

Enligt Fredriksson och Taube (2012) är en elevs läsvanor ofta knutna till familjens läsvanor. 

Begreppet läsvanor syftar i det här arbetet till vad som läses och hur ofta man läser. Inte bara 

familjens läsvanor påverkar eleven utan även lärarens. Vårdnadshavare och lärare påverkar 

även de läsaktiviteter som på en daglig basis finns i elevens omgivning. ”Vad och hur ofta läser 

du?” Om denna fråga hade ställts för tjugo år sedan hade svaren som getts onekligen lett till 

den traditionella läsningen, den tryckta formen av text, som tidskrifter och böcker. I samband 

med utvecklingen av de digitala medierna besvaras inte denna fråga lika lätt. Begreppet läsning 

har vidgats, även om skillnader finns beroende på synen av vad som är läsning. Det går 

emellertid inte att förneka att de digitala medierna används på en daglig basis och att de 

förändrar hur läsningen tidigare har sett ut. Fredriksson och Taube (2012) menar att förhållandet 

mellan digital läsning och traditionell läsning behöver undersökas vidare. Fokus i det här arbetet 

kommer inte att ligga på om det är digital läsning eller traditionell läsning som eleverna ägnar 

sig åt, utan deras läsvanor och den attityd de har till läsning.  

Westlund (2013) framhåller att för en svag läsare saknas ofta läslusten då energin fokuseras på 

det kognitiva, att läsa. En svag läsare har svårt att urskilja budskap och information i en text, 

vilket påverkar förståelsen och i slutändan motivationen för att läsa. En svag läsare undviker 

helst lässituationer och får därmed för lite lästräning. En god läsare anpassar sig efter den text 

som läses och använder sig av olika strategier för att förstå svårare passager i en text. En god 

läsare utvecklar därmed en positiv syn på läsning och bättre läsvanor (Westlund, 2013).  

I en studie av Baker och Wigfield (1999) visade det sig att flickor uttryckte en mer positiv syn 

på läsning än pojkar. Flickorna hade en större tilltro till sin läsförmåga, värdesatte läsningen 

högre och hade en mer positiv attityd till läsning. Enligt Wigfield och Guthrie (1997) är 

flickorna mer motiverade till att läsa än pojkarna. Fredriksson och Taube (2012) menar att en 

möjlig faktor för den attityd pojkar och flickor har till läsning kan ligga i sociala normer och 

förväntningar som finns på pojkar och flickor. Läsning är en stillasittande aktivitet och en social 

norm som finns är ”den livliga pojken” och ”den lugna flickan”. Det kan därmed finnas en 

förväntan på att flickor bör läsa mer än pojkar. Taube (2009) nämner den biologiska faktorn 

mognad som en skillnad mellan flickors och pojkars läsning. Det finns en uppfattning om att 

pojkar mognare senare och därför skulle missgynnas av en tidig skolstart. Något Brink (2000) 

uppmärksammade i sin studie är en avsaknad av manliga förebilder som är positiva till läsning. 
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I grundskolans tidigare år arbetar det överlag kvinnor, något som kanske kan komma att påverka 

de läsande förebilder som för eleverna finns att tillgå.  

Lärarens syn på läsning påverkar hur denne planerar och genomför sin undervisning. Kåreland 

(2009) hänvisar till en undersökning utförd av Anette Ewald år 2005 som visar på att blivande 

svensklärare hade en negativ inställning till läsning i skolan under sin uppväxt. Inom ramen för 

den undervisning de har fått var inte läsglädjen någonting de upplevde, desto mer positiva 

minnen fanns det kring populärlitteraturen som lästes utanför skolans ramar. Länge har 

masskulturen skiljts från annan kultur men i och med den ökade användningen av olika medier 

har gränser mellan olika sorters kulturer mer och mer lösts upp (Kåreland, 2009). 

För att kunna ägna sig åt läsning är tillgången till läsmaterial av vikt. Eleverna behöver texter 

som är anpassade till deras läsförmåga. Texterna behöver också vara intressanta för eleverna. 

Finner eleven inget intresse för texten kommer hen ej få lika stor behållning av texten. I det här 

arbetet räknas motivation, känslan vid läsning och om eleven gillar att läsa in i läsattityder. 

Enligt en undersökning genomförd av Worthy, Moorman och Turner (1999) får eleverna 

vanligen tag på läsmaterial genom att köpa det i en affär, gå till biblioteket eller prenumerera 

och få det hemskickat. 

4. Vetenskaplig teori 

Det här arbetet vilar på en sociokulturell teori (Säljö, 2014). Både utifrån det faktum att 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv och att läsvanor och läsattityder är någonting som utvecklas och 

påverkas i samspel med omgivningen. Kommunikation och språkanvändning är centralt i denna 

teori och påverkar en individs möjligheter till delaktighet (Säljö, 2014). En individ som inte kan 

läsa är således utestängd från den delaktighet denna form av kommunikation bringar. Baserat 

på ett sociokulturellt tänkande kan dock individen inte undvika att lära sig, det är en naturlig 

del i samhället (Säljö, 2014). Redan innan den formella undervisningen tar vid är läsning 

någonting man kan socialiseras in i med hjälp av andra mer erfarna personer i sin omgivning. 
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5. Metod  

Metoddelen tar upp den metod som används för undersökningen (4.1). Följt av urval (4.2), 

forskningsetiska överväganden (4.3), deltagare (4.4) och genomförande (4.5). Avslutningsvis 

går metoddelen in på validitet (4.6). 

5.1 Undersökningsmetod  

Den här undersökningen utgår inte från enbart en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 

utan en kombination av de båda. Bryman (2008) benämner detta som flerforskningsmetod. 

Inom flerforskningsmetoden finns ett begrepp, triangulering, som syftar till att resultaten från 

den kvantitativa och kvalitativa forskningen ska kunna styrka varandra. På detta sätt kan de öka 

undersökningens tillförlitlighet (Bryman, 2008). Målet med undersökningen var att ta reda på 

elevers läsvanor och deras attityder till läsning som en aktivitet. Materialinsamlingen skedde 

genom anonyma enkäter som besvarades individuellt av totalt 73 elever i årskurs två och tre. 

Enskilda intervjuer för att fördjupa och styrka enkätsvaren genomfördes med 15 elever, så långt 

som möjligt uppdelade på fem intervjuer per klass och en blandning av både pojkar och flickor. 

Intervjuerna var vad Bryman (2008) kallar semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att 

personen som genomför intervjuerna har frågor förberedda som berör olika teman, i det här 

fallet inom läsning, men beroende på intervjudeltagarnas svar kan andra frågor tillkomma under 

intervjuns gång. På detta sätt kommer varje intervju att ha vissa hållpunkter men samtidigt 

kommer det finnas frågor och svar som är specifika för just den intervjun. 

 

5.2 Urval 

Denna undersökning utgick från två baskriterier när deltagarna valdes ut. Det första var att 

deltagarna behövde gå i årskurs två eller tre. Detta för att öka möjligheten till att deltagarna har 

kommit i kontakt med läsning så till den grad att de har börjat utveckla egna läsvanor. Valet att 

utgå från årskurs två eller tre var också för att öka möjligheten att deltagarna kan sätta ord på 

och berätta om sina tankar och åsikter om läsning. Det andra kriteriet för deltagande var således 

att i någon form, antingen tryckt eller digitalt, utan hjälp kunna ta sig igenom en lättläst bok. 

Kan inte eleven på egen hand ta sig igenom en lättläst bok är det svårt att utveckla egna läsvanor 

som inte är beroende av någon annan och därmed uppfylls inte de två baskriterierna för 

deltagande i undersökningen.  

När de deltagande skolorna valdes ut var det delvis från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) 

eftersom den tid som fanns för att genomföra den empiriska delen av studien var begränsad. 
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Två av de tre skolor som kontaktades var skolor där praktik, vikariat och VFU tidigare har 

genomförts. Kontakt togs med rektorer på skolorna och inte med tidigare handledare för att få 

kontakt med lärare för de önskade årskurserna. 

Antalet deltagare i studien och deras könsfördelning har påverkats av klassernas 

sammansättning och antalet klasser som deltog i undersökningen. Antalet klasser som deltog i 

studien har påverkats av vilka lärare som har haft tid och har visat intresse för studiens syfte.  

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av denna undersökning övervägdes fyra forskningsetiska aspekter. Dessa 

fyra aspekter var: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Bryman, 2008). De här fyra kraven finns till för att skydda 

forskningsdeltagarna. Enligt det första kravet ska deltagarna få veta vad de kan förvänta sig att 

stöta på som deltagare i undersökningen. De ska också få veta att deras deltagande är frivilligt 

och de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande i studien. Enligt samtyckeskravet har 

deltagarna själva rätt att bestämma om de vill deltaga. Då deltagarna i den här studien var elever 

från årskurs två och tre behövdes även godkännande från vårdnadshavare för att genomföra 

undersökningen. Detta godkännande skedde via den blankett lärarna fått skickade till sig i ett 

tidigare mail, blankett lämnades ut för att tas hem av eleverna. Både vårdnadshavare och elev 

behövde skriva under innan lappen återlämnades till läraren (Vetenskapsrådet, 2011). Det tredje 

kravet berör behandlingen av uppgifter om de deltagande som ingår i undersökningen. Den 

enkät som genomfördes efterfrågade enbart kön och årskurs, detta för att se om dessa två 

faktorer påverkade resultatet. När det kom till intervjuerna var inte deltagarnas namn relevant 

för studien (Vetenskapsrådet, 2011) och deltagarna döps därför efter vilken årskurs de tillhör 

och vilket nummer deras intervju hade på intervjudagen. De tre deltagande klasserna benämns 

i arbetet vid A2, B2 och 3, detta för att det var två olika klasser i årskurs två men endast en 

årskurs 3 som deltog i studien. En elev från klass A2 och som intervjuades först kommer därför 

att benämnas vid A2:1. Enligt det fjärde kravet ska det vara tydligt vem som har tillgång till 

materialet och vad de ska användas till. Materialet i den här studien kommer endast att användas 

för den här studien och endast uppsatsförfattaren har tillgång till de ljudupptagningar som har 

gjorts under intervjuerna.   
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5.4 Deltagare 

I enkätundersökning deltog totalt 73 elever från två olika årskurser (diagram 2). Årskurs två 

bestod av två olika klasser med totalt 40 elever och årskurs tre som var en klass med 33 elever 

men uppdelad i två grupper. Eleverna från årskurs två gick alla på en grundskola i samma 

kommun, medan eleverna från årskurs tre gick på en grundskola i en annan kommun. Utav 

dessa 73 elever intervjuades 15 stycken.  

Diagram 2. Hur många procent av det totala deltagarantalet som var flickor respektive 

pojkar och vilken årskurs de går i. 

Antalet pojkar och flickor presenteras här i siffror för att tydliggöra uppdelningen som finns i 

undersökningen och för att visa hur många pojkar respektive flickor som totalt deltog i 

undersökningen. 

5.4.1 Enkätanalys 

Enkäten som genomfördes hade nio frågor, fem öppna frågor, tre kryssfrågor och en fråga där 

eleverna kunde kryssa för flera olika alternativ. Enkäten genomfördes anonymt och svaren har 

sammanställts i antingen diagram eller tabeller beroende på vilken fråga de är kopplade till. På 

de öppna frågorna har viss tolkning gjorts för att försöka begränsa de slutgiltiga kategorierna 

som skapats för varje fråga. Varje öppen fråga har begränsats till två eller tre olika 

svarskategorier, detta för att göra tabellerna i resultatet mer överskådliga. 
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5.4.2 Intervjuanalys  

15 elever intervjuades från tre olika klasser och två olika årskurser, eleverna är från två olika 

skolor och två olika kommuner. Intervjuerna varade mellan 12–20 minuter. Både pojkar och 

flickor intervjuades, dessa elever hade även olika god kunskap i läsning. 

Intervjuerna transkriberades på dator och lästes därefter igenom för att söka efter likheter 

mellan intervjuerna, dessa likheter färgkodades baserat på vilket tema frågan tillhörde och 

delades sedan upp under de två huvudkategorierna läsvanor och läsattityder. Efter att ha 

undersökt likheterna lästes intervjuerna igenom igen för att den här gången söka efter svar som 

skiljde sig ifrån de andra. Skillnaderna färgkodades snarlikt för att se vilket tema de tillhörde 

och sorterades sedan in under de två huvudkategorierna.  

Under analysens gång märktes ett tema som inte alls berörts i enkäten, boktillgång. Det var 

under detta tema som elevernas tankar om skolbiblioteket, stadsbiblioteket, vad en lagom bok 

är och om de helst läser en bok med eller utan bilder klargjordes. Vilket gjorde att en ny 

huvudkategori skapades i denna del av resultatet, boken och biblioteket. 

5.5 Genomförande 

Efter att ha arbetat fram syfte och frågeställningar togs ställning till vilken forskningsmetod 

som bäst skulle bidra till att undersöka arbetets frågeställningar. En kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod, triangulering, ansågs mest relevant för arbetet (Bryman, 2008). I samband 

med detta utformades en enkät (bilaga 2) som är en kvantitativ metod och en intervjuguide 

(bilaga 1) som räknas som en kvalitativ metod. Enkäten var mer brett formulerad runt läsvanor 

och läsattityder medan frågorna i intervjuguiden fördjupade sig i fem olika teman. Dessa fem 

teman var läsintresse, vad gör du på fritiden, texter hemma och i skolan, hur lärde du dig läsa 

och boktillgång. 

För att komma i kontakt med klasser som kunde tänka sig att delta i undersökningen skickades 

mail ut till rektorer för tre olika skolor i tre olika kommuner. Mailet innehöll information om 

undersökningens syfte och vilka årskurser som önskades komma i kontakt med. Två skolor 

besvarade mailet och sammanlagt tre lärare. På den första skolan kom jag i kontakt med två 

lärare som hade varsin årskurs två och på den andra skolan blev det en av lärarna för årskurs 

tre. Varje lärare fick ett mail innehållande information om syftet med studien och vad de som 

deltagare förväntades göra. I mailet ingick också en blankett om godkännande för deltagande i 

intervju som skulle fyllas i av både vårdnadshavare och elev. Även enkäten bifogades, med 
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möjlighet för att antingen fylla i den digitalt eller skriva ut den och fylla i den i pappersform. 

Samtliga klasser valde att genomföra enkäten i pappersform under skoltid, även intervjuerna 

skedde under skoltid.    

Intervjuernas mål var att få en fördjupad insikt i elevernas tankar, känslor och funderingar i 

relation till läsning. Innan antalet klasser som skulle delta i undersökningen var fastställt var 

tanken att intervjua fem elever, vilket ändrades till fem elever per klass när det var klart att tre 

klasser skulle delta i undersökningen. Denna förändring gjordes för att möjliggöra fler elever 

att delge sina tankar och åsikter om läsning samt för att se om antalet intervjudeltagare 

påverkade det slutgiltiga resultatet av intervjuerna. 

 

5.6 Validitet 

Validitet går ut på att se om det som har undersökts är det som avsågs undersökas enligt studiens 

syfte (Bryman, 2008). I den här studien används begreppet konvergent validitet, med detta 

menas att ”validiteten hos ett mått bör bedömas utifrån en jämförelse med andra mått på 

begreppet som utvecklats med hjälp av ett annat tillvägagångssätt” (Bryman, 2008, s.164). I det 

här fallet används intervjuerna för att bekräfta och stärka upp svaren som givits i enkäten.  
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6. Resultat  

Resultatdelen av denna undersökning kommer att behandla resultatet från enkätundersökningen 

(6.1) och intervjuerna (6.2) och resultatdelen avslutas med en sammanfattning (6.3) av de två 

delarna. 

6.1 Enkät 

I denna delen av arbetet presenteras resultaten till de nio enkätfrågorna deltagarna har fått 

besvara. Frågornas svar delas upp under rubrikerna läsattityder som innehåller tre av frågorna 

och läsvanor som innehåller sex av frågorna. 

6.1.1 Läsattityder  

Det resultat som framkom i enkäterna var att majoriteten av eleverna har en positiv inställning 

till att läsa, hela 65 procent av eleverna gillar att läsa. I årskurs två var denna fördelning lika 

mellan pojkar och flickor, medan resultatet i årskurs tre visar på en majoritet för flickorna 

(diagram 3). Denna snedfördelning i årskurs tre kan bero på att just denna klass bestod av 

dubbelt så många flickor som pojkar. 18 procent av deltagarna i enkäten svarade att de ibland 

gillar att läsa och totalt 17 procent av enkätdeltagarna uttryckte att de inte gillar att läsa. Här 

har pojkarna majoritet, trots att de i denna undersökning är färre till antalet. 

Diagram 3. Visar hur många procent av de deltagande eleverna som gillar att läsa, de som gillar att 

läsa ibland och de som inte gillar att läsa.  

I enkäten fick eleverna besvara hur de känns när de läser (tabell 5). Svaren har delats in i tre 

kategorier en med de mer positivt inriktade svaren, en med de mer negativa och en tredje med 

övriga svar. Elevsvaren kunde innehålla mer än en kommentar och kan därmed dyka upp i flera av 
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Ja Nej Ibland
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svarsalternativen. Om man jämför resultatet från frågan om eleverna gillar att läsa (diagram 3) 

med svaren från om hur eleven känner när denne läser (tabell 5) verkar det inte finnas en tydlig 

koppling mellan de elever som inte gillar att läsa och vad de känner medan de läser. Även om 

eleven ifråga inte gillar att läsa kan det kännas bra medan hen läser. De elever som har svarat 

nej på om de gillar att läsa har dock fler svar som påvisar en negativ inställning och känsla även 

under tiden de läser, ord som långtråkigt och konstigt kan ses bland svaren om hur de känner 

när de läser. Kommentaren ”läskigt” finns omnämnd bland de positiva svaren, vilket kan tyckas 

udda men i detta fall kopplas svaret till en genre eleven är intresserad av att läsa nämligen 

skräck. Därav är detta för eleven någonting positivt. Även de elever som besvarade frågan om 

de gillar att läsa med ett ja har inte enbart en positiv inställning till att läsa. De negativa 

kommentarerna är emellertid få och verkar ibland bero mer på lässituationen än på själva 

läsningen i sig, till exempel vilken bok eleven läser eller miljön de befinner sig i när de ska läsa.  

Positiva Antal Negativa Antal 

Bra 32 Ej kul 4 

Roligt 10 Långtråkigt 1 

Kommer in i en annan värld 4 Konstigt 1 

Smart 1 Stressande 1 

Magiskt 1 Sådär 3 

Mysigt 1   

Fantasifullt 1 Övriga Antal 

Spännande 6 Ingenting 1 

Verkligt 1 ? 1 

Läskigt 1 Ej tänkt 1 

Använda fantasin 1   

Kan inte sluta läsa 1   

Kul 5   

Glad 2   

Pirrigt 1   

Olika. Älskar att läsa i skolan 1   

Totalt: 69 Totalt: 13 

Tabell 5. ”Hur känns det när du läser?”  

Vid läsning är miljön en viktig faktor för individen och den läsro individen behöver för att ha 

möjlighet att koncentrera sig på texten och dess innehåll. I enkäten tillfrågades eleverna om de 
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upplevde någon skillnad mellan att läsa i skolan eller att läsa på fritiden (diagram 4). 

Majoriteten av eleverna upplevde att det fanns en skillnad, medan endast ett fåtal elever tyckte 

att det ibland fanns en skillnad. Den näst största gruppen tyckte inte alls att det var någon 

skillnad mellan att läsa på fritiden eller i skolan, i denna grupp finns både elever som gillar att 

läsa och elever som inte gillar att läsa. De största skillnaderna som upplevdes av eleverna 

handlar om var de har mest tid att läsa, vart det är lugnast, vart man kan sitta och om man måste 

läsa eller inte.  

Diagram 4. Är det någon skillnad mellan att läsa i skolan eller på fritiden? 

Den största delen av eleverna föredrog att läsa hemma på grund av ovan nämnda skillnader. De 

upplever att det är lugnare på fritiden, det finns mer tid till att ägna sig åt läsning, man kan välja 

när man vill läsa och man kan välja var man vill sitta till exempel i en säng eller en soffa. Dock 

fanns det elever som uttryckte att de hellre läser i skolan för att de tycker det är roligare, det 

finns roligare böcker och de har mer lust och tid att läsa i skolan än de har på fritiden.  

6.1.2 Läsvanor 

Hur ofta någon läser kopplas ihop med läsvanor men läsvanor och läsattityder påverkar 

varandra. Detta är något som framgick väldigt tydligt i den enkät deltagarna fick genomföra. 

Det framkom att elever som gillar att läsa väljer att läsa oftare, medan elever som inte gillar att 

läsa, läser mer sällan. I tabellen nedan (tabell 6) finns resultatet av vad eleverna svarade på 
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frågan om hur ofta de läser. Svaren har delats in i tre kategorier antal dagar, antal gånger i 

veckan och tid som lagts på läsning.  

Antal dagar Antal 

deltagare 

Antal gånger 

per vecka 

Antal 

deltagare 

Tid  Antal 

deltagare 

Varje dag 29 1  1 20 minuter 1 

Nästan varje 

dag 

4 2 1 20-30 minuter 1 

Varannan dag 2 2-3 3 1 timme 2 

Ibland, olika 7 2-4 2 1 och en halv 

timme 

1 

Ganska ofta 8 1-5 2 2-3 timmar 1 

Inte så ofta 6     

Tabell 6. Hur ofta läser eleverna?  

De två första kategorierna gör det svårt att avgöra hur lång tid som spenderas på att läsa medan 

det i den sista kategorin är omöjligt att avgöra hur ofta läsningen sker. I den första kategorin, 

antal dagar, finns även ett fåtal elever som svarade hur många gånger om dagen de läser. 

Eleverna fick även besvara när de helst läser, om detta sker i skolan eller på fritiden (diagram 

5). Elevernas svar på denna fråga visar att majoriteten helst läser på fritiden men att läsa i skolan 

är inte långt efter. För en del elever gör det ingen skillnad om de läser i skolan eller på fritiden 

och två elever har inte besvarat frågan.  

Diagram 5. När läser du helst? Elevernas svar om de helst läser på fritiden i skolan eller på båda 

ställena. 
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En del elever berättade att de hellre läser i skolan på grund av att det är mer arbetsro där medan 

andra hellre läste på fritiden av samma anledning. Några elever svarade att de hellre läser på 

fritiden då de i skolan endast har e begränsad tid till att sitta och läsa, vilket en del elever 

upplevde som stressande.   

Frågan Vad brukar du läsa? var en flervalsfråga bestående av åtta olika alternativ, varav ett av 

alternativen var öppet för eleverna att fylla i själva om behovet fanns. I diagrammet nedan 

(diagram 6) listas det mest frekventa svaret överst för att sedan visa resterande svar i fallande 

ordning med det minst frekventa svaret längst ned.  

Diagram 6. Vad brukar eleverna använda sig av för material när de läser. 

Enligt svaren till denna fråga är böcker det populäraste att läsa för eleverna i denna 

undersökning. Serier står också högt upp på listan men utefter frågans utformning är det osäkert 

om begreppet serier tolkas lika av alla deltagarna. När det kommer till läsning med hjälp av 

digitala medel är det enbart elva elever som svarade att de ibland läser på detta sätt. Vad 

eleverna använder sig av då är dator, mobil och Ipad. Kategorin annat innehöll en bred samling 

svar från eleverna, allt från olika sorters tidningar och böcker de läser till de som svarade att de 

läser textremsor och skyltar. 

En sammanställning har gjorts på vad eleverna helst läser om de själva får välja (tabell 7). 

Resultaten presenteras i form av tre kategorier genre, titel och övrigt. Dessa presenteras utan 

inbördes ordning. Frågan var öppen och eleverna kan därför ha angett både genre och titel eller 
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flera genrer och boktitlar i sitt svar. Kategorin övrigt innehåller de svar som inte kategoriserats 

som en specifik genre eller boktitel.  

Genre Antal Titlar Antal 

Roliga 4 Eldfågelns sista strid 1 

Deckare 2 LasseMajas 

Detektivbyrå 

7 

Romantik 1 Megakillen 1 

Spänning 22 Hemliga klubben 1 

Fakta 1 Muminboken 1 

Fantasy 4 Mystiska skolan 1 

Skräck 8 Kalle Anka 2 

Humor 3 Riddarskolan 1 

  Otto 1 

Övrigt  Alva 1 

Textremsor 1 Tsatsiki 1 

Spännande med djur i 1 Jack 1 

Hästböcker 1 Den hemliga 

sjöjungfrun 

1 

Kapitelböcker 2 Pax 2 

Böcker 4 Dagbok för alla mina 

fans 

5 

Vid tips  1 Nikkis dagbok 3 

Om djur 1 Iggy och jag 1 

Serier 3 Maros resa 1 

  Djurväktarna 1 

  Zombiefeber 1 

  Stoppa greven 1 

  Sigge 1 

  Den magiska julen 1 

Tabell 7. Vad läser eleverna helst om de får välja? 

Majoriteten av eleverna vill läsa spännande historier, där det händer ”många” intressanta saker. 

Näst efter detta följer genren skräck. Det är spännande att genren deckare inte dyker upp förrän 

på femte plats av sju möjliga när den bok som är populärast i årskurs två är LasseMajas 

detektivbyrå (Widmark, 2002). I årskurs tre är i den här undersökningen den populäraste boken 

Dagbok för alla mina fans (Kinney, 2008).  
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Eleverna tillfrågades om någon brukar läsa högt för dem (diagram 7). Medräknat i denna fråga 

kan även vara den högläsning som sker i klassrummet. På denna fråga svarar hela 71 procent 

av eleverna att det sker ibland. De elever som svarade att ingen högläsning sker hör till den 

minsta av kategorierna, 12 procent av det totala deltagarantalet. De elever som svarade ja på att 

någon brukar läsa högt för dem var 17 procent.  

Diagram 7. Brukar någon läsa högt för dig? 

Diagrammet visar på att en övervägande del av eleverna ibland tar del av högläsning. Frågan 

besvarar inte var eller hur ofta denna högläsning sker. Några elevers svar på denna fråga tas 

upp i nästa avsnitt där resultat från intervjuerna kommer att behandlas. 

I enkäten blev eleverna frågade om hur länge de har kunnat läsa (tabell 8), denna fråga tolkades 

av eleverna på två olika sätt. Den första var en tolkning av när de lärde sig läsa eller hur länge 

sedan det var de lärde sig läsa medan den andra var en tolkning av hur länge eleven i fråga har 

kunnat sitta och läsa utan paus.  

  

17%
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Läskunnig sedan 

ålder 

Antal Övriga svar Antal 

3 1 Väldigt länge 1 

4 11 ? 2 

4-5 6 20-30 minuter 2 

5 12 1 timme 2 

5-6 9 Kommer inte ihåg 2 

6 10 Vet inte 2 

6-7 5   

7  8   

Tabell 8. Hur länge har du kunnat läsa? 

I studien verkar flertalet av eleverna ha lärt sig att läsa när de var mellan 4-6 år. Åldern varierar 

ända från tre år och upp till sju år. En viss felmarginal i svaren kan finnas då de elever som 

svarade i antal år har tolkats in utefter årskursen eleven går i nu och inte efter den individuella 

elevens ålder, ett försök att komma så nära som möjligt har dock gjorts. En del i att det var svårt 

att tydligt tolka är också att vissa elever angett två olika år, till exempel att de kunnat läsa sedan 

de var 4-5 år. 

Hur länge eleverna har kunnat läsa är i den här studien baserat på när eleverna upplevde att de 

kunde läsa, det går därmed inte att avgöra på exakt vilken nivå deras läsförmåga befann sig vid 

det tillfälle eleven ansåg sig kunna läsa. Vad som tydligt går att se är att det är ungefär lika 

många som anser sig kunna läsa innan skolan börjar som det antal som lär sig läsa i samband 

med att de börjar skolan. Förskoleklassen är i det här fallet inräknat i skolan. 

 

6.2 Intervjuer 

Varje intervju inleddes med frågan vad tänker du på när du hör ordet läsa. Detta för att se vad 

elevens första association till ordet var, om eleven relaterade ordet till dess betydelse eller till 

innebörden av att läsa samt för att se om elevens tolkning var individuell. Några av de 

intervjuade elevernas svar på denna fråga kan ses här nedan:   

A2:5: Ehm... att man... jag vet faktiskt in... att man får så hära... att man läser en bok 

fast inte har några bilder så får man tänka ut vilka bilder själv.  

A2:6: A det är typ att läsa en bok och så lite att tänka på bokstäver och så och om 

det blir nått sånt här krångel så ska man stanna upp och inte bara fortsätta. Då tänker 

jag på det när jag hör ordet läsa. 
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B2:1: Eh ja tror att jag tänker på, när jag hör ordet läsa så vill jag då tänker jag bara 

på att jag vill läsa mer. 

3:2: Jag tänker på att det är kul att läsa och att man lär sig grejer. 

Överlag verkar vad man gör när man läser vara den starkaste tolkningen och den verkar vara 

delvis individuell. Dessa fyra citat är de tydligaste exemplen på vad eleverna tänker på när de 

hör ordet läsa.  

6.2.1 Läsattityder  

När det kommer till att läsa är den inställning som finns till att läsa, det vill säga den läsattityd 

som finns hos eleverna, en viktig faktor. Till läsattityden räknas motivation men även elevens 

intresse för att läsa. Av de intervjuade eleverna uttryckte endast två att det är ”sådär” att läsa, 

för den ena beror det på vilken bok som läses och för den andra beror det på att film på Ipaden 

ibland lockar mer. Elev A2:4 som gillar att läsa uttryckte sig såhär när det kommer till vad 

denne gillar mest med att läsa: ”Jag gillar liksom om du pratar om böcker, så gillar jag liksom, 

att läsa lite mellan raderna och ja. Det är det jag gillar mest med att läsa”. Av de elever som 

intervjuades var det ingen som uttryckt att de inte alls gillade att läsa, olika faktorer kunde dock 

påverka elevernas läslust positivt eller negativt. Dessa faktorer kunde involvera den befintliga 

miljön, vad som läses, förväntan inför annat, elevens fysiska tillstånd, till exempel trötthet och 

ibland påverkade även vädret. Allt detta påverkar den läskoncentration eleven arbetar för att 

uppnå. Elev 3:5 beskrev under intervjun ett tillfälle då hen inte finner det roligt att läsa. ”Om 

man typ det är ju vissa tillfällen som... ja... vid vissa tillfällen […] Typ när vi kommer från biblioteket 

då är det inte jätteroligt att läsa för då sitter alla andra och stör, lite för högljutt”. Här har miljön en 

negativ påverkan på läskoncentrationen för eleven. För elev 3:4 är istället boken en stor 

påverkan, en ”dålig” bok drog ned läslusten för hen som gärna vill försvinna in i den bok som 

läses:  

3:4: En bok som man inte tycker passar en själv.  

M: På vilket sätt brukar den inte passa. Är det vad den handlar om eller textmängd 

eller nått sånt? 

3:4: Jag tycker att det är, vissa böcker de upprepas för många gånger. Som i 

Glasbarnen då står det ok ok ok och då tycker jag det är jobbigt att läsa den boken. 

För det blir inget roligt att läsa. 

Eleven uttryckte under intervjun att det är skönt att bli en del av boken, att känna sig som en 

karaktär i boken. Eleven motiveras till att vilja läsa genom att boken inte är för repetitiv och 
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händelselös. För eleven är det betydelsefullt att vara en del av boken. Eleven uttrycker det själv 

så här. 

3:4: Hmm, det är kul att läsa liksom om man sitter hemma liksom ensam och läser 

så känns det som man är med i boken och då känner man sig inte ensam mer. 

Eleven är inte ensam om att njuta av att försvinna in i den boken som läses, fler elever försvinner 

gärna in i en annan värld och det kan hända att de glömmer bort omgivningen. Majoriteten av 

de intervjuade eleverna föredrar att läsa hemma, vilket stämmer överens med enkätsvaren. Både 

elever från klass B2 och klass 3 berättar att de ofta läser i samband med att de ska gå och lägga 

sig.  

Läsintresse är inte det enda som behövs för att kunna läsa, det behövs olika färdigheter men 

färdigheter och intresse påverkar varandra. Två frågor eleverna fick under intervjun var: varför 

ska man läsa och varför är det bra att kunna läsa. Svaren på dessa två frågor liknade varandra 

men en del av svaren väckte en fundering över hur stort inflytande vuxna har över varför läsande 

sker. Dessa svar involverade framtida studier och anställningar. Andra svar eleverna hade till 

varför man ska läsa och varför det är bra att kunna var att man utvecklar sitt ordförråd och med 

det lär man sig ord man tidigare tyckte var svåra. Man utvecklar förståelse och nya kunskaper 

och samtidigt som man läser tränar man också på att läsa. Elev A2:4 svarade så här när det 

gällde frågan om varför man ska läsa: 

A2:4: Jo, de jag läser är... ibland för att lära och mycket för skoj skull men läser 

också mycket för att lära mig saker. 

M: Vad kan man lära sig genom att läsa till exempel? 

A2:4: Ja till exempel liksom ord man inte har hört förut liksom flyter in i texten så 

att man lär sig ungefär vad dem betyder. Ja menar det står väldigt intressanta saker. 

Elev A2:6 har liknande tankar om varför man ska läsa, men kommer även in på att läsning kan 

utveckla det talade språket. Eleven tar också i viss mån upp förståelse. 

M: Varför ska man läsa, tycker du? 

A2:6: För att så här lära sig nya ord om man inte förstår några ord så kan man be en 

vuxen om hjälp och för att man ska lära sig att prata och så kan man lära sig mer till 

exempel om det står en gåta då kan man kanske lära sig den och om man kanske 

reser till ett land i en bok då får man lära sig ett nytt land. 

M: Ja, varför är det bra att kunna läsa då? 

A2:6: Jo för att. Det är faktiskt meningen att kunna förstå historian men jag tycker 

bara att det är jättekul och jag vill också förstå massa bra ord och så är det jättekul. 
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Hur eleverna skulle inspirera någon som inte finner lika stort intresse i att läsa var en fråga som 

växte fram under vissa av intervjuerna. Elevernas förslag har många likheter med varandra men 

några små variationer finns. Eleverna är överens om att någon som behöver hjälp med att hitta 

ett intresse för läsning inte ska bli lämnad ensam till att göra detta. Eleverna sätter in sig själva 

som stöttepelare i processen. De påpekar att de vill hjälpa personen på spåret med att hitta 

böcker, att förstå nyttan i att läsa och att finnas där som samtalspartner i samband med 

högläsning som de själva stått för. Så här uttrycker elev A2:6 och elev 3:4 det hela: 

A2:6: Ja jag skulle sagt så här, du borde nog börja och så börjar jag läsa, någon 

lättläst bok så att det inte tar så lång tid och sen får den välja själv om den var bra så 

läser jag en till och sen en till och en till och då bara det här är jättekul och den verkar 

kunna läsa själv och så försöker den och så hjälper jag ju den så klart. 

3:4: Ja, jag skulle liksom men prova och läs den här boken och om du inte tycker 

den är rolig då så behöver du inte läsa för jag tvingar inte dig, för alla borde få göra 

det dem vill om inte den personen gillar att läsa tycker jag det är viktigt att den kan 

läsa men den behöver inte läsa så mycket om den inte vill. 

Svaret från elev 3:4 skiljer sig mest ifrån de andra och tar upp någonting de andra inte gör. Det 

är viktigt att kunna läsa men man kan aldrig tvinga någon till att läsa och roas av det om de inte 

vill. Alla har olika intressen och det är viktigt att se till dessa också. 

6.2.2 Läsvanor 

De första åren i skolan kopplas ofta ihop med att lära sig läsa och skriva, men de flesta barn har 

börjat intressera sig för läsning i någon mån redan innan den formella undervisningen har satt 

igång. Barnen inspireras ofta hemma, antingen via ett eget intresse eller från föräldrar eller äldre 

syskon. Alltså kommer de flesta barn till skolan med någon form av informell lästräning, något 

som verkar stämma in på majoriteten av de elever som deltog i intervjuerna. Lästräningen 

började redan hemma och för vissa av eleverna var förskolan och den högläsning som skedde 

där en startpunkt. För elev A2:2 spelade förskolan en viktig roll i läsintresset: ”När jag gick på 

dagis hade vi en bokhylla och varje gång efter vi hade varit ute så läste vi där och då fick man själv i 

slutet ta en bok och försöka läsa.” För andra elever är skrivandet en väg in i läsandet, som för elev 

3:4 som förklarade starten på sin läsinlärning på detta sätt: ”Först kunde jag skriva mitt namn sen 

började jag lära mig att skriva alla bokstäver. När man ska skriva så måste man ju lära sig att läsa så då 

började jag lära mig att läsa”. Elev 3:4 har inte specificerat någon ålder då detta skrivande och 

läsande började därmed går det inte att avgöra om detta skedde i samband med skolstart eller 

tidigare. Alla elever intresserar sig emellertid inte för att börja med läsningen innan skolan 

startar och får därför den första introduktionen till detta när de börjar skolan och läsningen blir 
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en del i något de ska lära sig för ett specifikt syfte. När läsinlärningen börjar görs många nya 

upptäckter av den som försöker lära sig läsa. Nedan presenteras en del av vad eleverna fann 

spännande eller svårt när de lärde sig läsa.  

A2:4: Hmm, låt mig tänka. Jo... jo jag hade lätt att lära mig ord där det liksom stavas 

som det låter men jag kunde inte skilja på till exempel vägg och skägg.  

A2:5: Asså typ orden och sånt... och hur dom stavades. Asså det kunde vara svårt 

hur det stavades och då skulle man klura ut vad det var för ord.  

3:1: Man lärde sig läsa böcker, man förstod vad böckerna menade, man kunde läsa 

böcker kul. 

3:4: Det var att man kunde läsa hur långt man ville liksom, att man bara läste där 

och såg att bokstäver kunde bilda ord.  

Elev 3:1 tar upp att man började förstå vad böckerna handlade om, något som är essentiellt för 

att tillgodogöra sig den text man har framför sig. Det finns inte mycket anledning eller njutning 

i att läsa någonting man inte förstår. Därför kan högläsning vara ett sätt att göra fler texter 

tillgängliga för eleverna än vad de själva för tillfället klarar av att läsa. En mer läserfaren person 

kan ge eleverna stöd genom diskussion, förklaringar och beskrivningar, då ges eleverna en 

chans att vidare utveckla sin läsning både vad gäller förståelse och ordförråd. Eleverna har 

under intervjuerna själva nämnt att både förståelse och ordförråd påverkas av att läsa. Hemma 

ger högläsningen eleverna ännu något mer, egen tid med en vuxen. Tid som kan komma att 

begränsas av antalet familjemedlemmar, vilket elev 3:4 påpekar under sin intervju: ”Inte så 

mycket det här året, jag brukar skälla på mamma och pappa för att dem läser för mina lillebrorsor först, 

för jag vill också ha en liten stund med dem.” För eleverna kan högläsningen hemma vara en viktig 

stund på dagen, som för elev 3:4. Högläsningen kan vara en stund att varva ned och spendera 

tid med familjen. För en elev med syskon kan högläsningen vara än mer viktig, det blir deras 

egen individuella tid med en vuxen. Av de elever som intervjuades gavs blandade svar om 

högläsningen hemma, om en vuxen läser för dem, var regelbunden, sporadisk eller om det inte 

skedde någon sådan högläsning alls. 

När det kommer till den egna individuella läsningen varierar det hur ofta eleverna sitter och 

läser. Det var allt från inte så ofta och någon gång i veckan till flera gånger om dagen, utan att 

räkna med den läsning som sker i skolan. Även tiden eleverna lade ned på att läsa varierar 

kraftigt med tider från fem minuter upp till en och en halv timme. Hur ofta och länge läsningen 

sker beror delvis på andra schemalagda aktiviteter, så som olika sporter, men även lusten till att 



33 
 

umgås med kompisar, spela spel eller svårigheter i att koncentrera sig på att läsa hemma spelar 

in. Nedan berättar elev B2:2 hur ofta hen läser: 

M: Om vi bara tar hemma då, hur ofta är det då? 

B2:2: Om dan då är det nog tre gånger och sen jag läser typ fem eller sex dagar i 

veckan. 

M: Hur länge brukar du sitta och läsa hemma? 

B2:2: Då är det typ... mm... 20 minuter eller en kvart.  

Elev B2:2 läser ungefär samma mängd tid som elev 3:2 de dagar de läser, men elev 3:2 har 

ingen specifikation på hur många dagar i veckan denna läsning sker.  

M: Hur ofta brukar det bli att du läser när du är hemma? 

3:2: Eh... jag kanske läser innan träningen och ibland när jag inte är med kompisar. 

M: Mm, hur länge brukar du sitta och läsa då ungefär? 

3:2: En timme, eller en och en halv timme ibland.  

Eleverna läser olika länge åt gången men är båda elever som läser ofta och som gillar att läsa.  

6.2.3 Boken och biblioteket 

För att uppehålla läslusten spelar läsmaterialet en stor roll. Materialet som läses behöver passa 

läsaren, det får alltså inte vara för lätt eller för svårt det måste vara precis lagom. Finns det då 

något sätt att avgöra vad som är lagom? Om man frågar elev 3:3 så finns det ett sätt: ”[...] ta en 

bok och öppna på mitten läs och sätt din finger om det är svåra ord och sånt, om du sättit alla dina fingrar 

så tar du nån annan, […]”. Utöver detta så finns det ju hur många sidor till exempel boken har, 

hur stor texten är och om det finns några bilder. Vad som eftersöks beror helt på vem som ska 

läsa och dennes erfarenheter av läsning. För en del elever beror det också på boken i fråga, så 

här uttryckte elev 3:5 sig om det hela: 

3:5: [...]Då blir det ju mindre text. Men här är det ju bara text och det är bra för att 

det behövs va de. Men Dagbok för alla fans en bok och där liksom skulle det inte 

vara roligt utan bilder för där behöver man inte veta så mycket för de beskriver så 

mycket. […] Ja om de beskriver mycket så behöver man ju inte bilder men annars 

behöver man de tycker jag. 

När det kommer till valet om eleven helst läser en bok med eller utan bilder kan elevens intresse 

för att skapa egna bilder under läsningen komma att påverka vilken bok eleven väljer att läsa. 

Här nedan finns ett utdrag från intervjun med elev A2:3 som syftar till just detta:  
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M: Är det någon skillnad om man läser en kapitelbok utan bilder eller en bok där det 

finns bilder? 

E3: Jag tycker det är lite roligare när det är bilder. 

M: Mm, varför är det lite roligare? 

E3: Jag bara tycker det, fast ändå är det kul när det inte är bilder för då kan man 

tänka i huvudet hur det ser ut och så. 

Elev A2:3 tycker det är roligare att läsa med bilder men kan ändå se något positivt i att läsa en 

bok utan bilder. En liknande tanke finns hos elev B2:2 men här föredrar eleven att läsa en bok 

utan bilder, här nedan kommer ett utdrag ur denna intervju. 

B2:2: […] för då får man fantisera hur det ska se ut. 

M. Det blir inte riktigt samma sak om man läser en bok med bilder? 

B2:2: Nä, fast när man läser en bok med bilder vissa böcker har ju färg och andra 

inte så då kan man ju tänka vilken färg dem ska ha. 

Vare sig man föredrar att läsa en bok med eller utan bilder spelar tillgången på böcker in i det 

hela. Om tillgången på böcker är begränsad blir även läsutvecklingen begränsad. Samtliga 

elever som intervjuades verkade dock ha relativt god tillgång till böcker hemma, även om det 

fanns vissa önskemål om att delvis uppdatera till något mer avancerade böcker. Skolans 

bibliotek finns också för att förse eleverna med möjligheten till dessa böcker, även för de elever 

som upplever att tillgången på böcker är mycket god hemma. Det hände sig att de klasser jag 

intervjuade alla hade sin bibliotekstid på måndag, något som återkom i schemat varje vecka, 

för elev 3:4 är inte detta nog: ”Vi brukar gå på måndagar, ja så att vi går en gång i veckan. Ibland 

hinner jag läsa klart böckerna på torsdagen, så att jag tycker att man ska ha på torsdagen också”.  

Skolbiblioteket har en betydande roll för yngre elever, de har oftare tillgång till detta än till 

stadsbiblioteket inne i staden. Eleverna är en gång i veckan schemalagda för att gå till 

biblioteket i skolan medan besök på stadsbiblioteket sker mer sporadiskt tillsammans med en 

vuxen och eventuellt i samband med att någon annan aktivitet har genomförts i närheten. Av de 

15 elever som intervjuades var det enbart tre som hade ett eget bibliotekskort på stadsbiblioteket. 

En faktor som inte är att förglömma är emellertid den tid som kan spenderas på skolans bibliotek. 

Det är ofta många klasser på en skola och alla behöver sin tid där, även klassernas storlek 

påverkar hur länge eleverna har möjlighet att vara där. Stora klasser kanske behöver dela upp 

sig i halvklass när de går till biblioteket. Eleverna har också andra lektioner under dagen och 

det gör att tiden i biblioteket begränsas. Självklart kan tiden variera även för de elever som 
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besöker stadsbiblioteket. Elev A2:4 och elev A2:5 är tydliga exempel på hur olika det kan vara 

med tiden och varför: 

A2:4: Stadsbiblioteket brukar vi stanna ungefär en och en halv timma i 

skolbiblioteket stannar vi bara si så där en halvtimma något sånt. 

A2:5: Alltså typ en gång i månaden, för det är typ när vi ska gå på musiken då brukar 

vi gå och lämna böcker och kolla efter böcker. 

M: Mhm, hur länge brukar ni va på biblioteket? 

A2:5: Alltså typ så här nästan tjugo minuter för parkeringen räcker inte.  

Elev A2:5 är ett tydligt exempel på att besöket till biblioteket sker i samband med en annan 

aktivitet i närheten. Besöket blir därför kort för att tiden inte räcker till. Elev A2:4 har istället 

mer tid på stadsbiblioteket än på skolbiblioteket. Under intervjuernas gång tillfrågades eleverna 

om de brukade tipsa varandra om böcker. De flesta eleverna svarade ja men endast ett fåtal 

kunde specificera vidare. Några elever svarade att det brukar ske i samband med när de är i 

biblioteket eller när de har läst ut en bok. Elev B2:2 förklarade att de berättade för varandra i 

klassrummet i form av en kort presentation. Än så länge var det tre stycken i klassen som hade 

gjort detta och elev B2:2 var en av dessa tre. Elev A2:6 uttryckte en önskan om att ha en hel 

dag i skolan till att bara tipsa varandra i klassen om böcker.  

M: Så ni brukar göra det ibland att ni tipsar varandra om böcker? 

A2:6: Aa ibland så, jag tycker så här att liksom nån gång skulle vi liksom, aa vi 

skulle ha en dag där alla fick tipsa om böcker, men det har vi inte.  

Elev A2:6 uttrycker här en önskan om någonting hen saknar i skolan. En möjlighet att en hel 

dag fokusera på att dela med sig av vad man har läst och tipsa varandra om böcker. Att ha en 

dag som denna skulle kunna öppna upp för fler samtal om olika sorters genrer och även olika 

sätt att läsa olika sorters texter på. Eleverna skulle ges en större möjlighet att ta plats i klass-

rummet och stötta varandra i att hitta någonting de finner intressant att läsa. För att visa på vad 

eleverna i den här undersökningen redan finner intressant att läsa har en lästipslista skapats 

(bilaga 3). En indelning har gjorts utefter vilken årskurs eleverna tillhör, årskurs två eller årskurs 

tre. 

 

6.3 Sammanfattning  

I resultatet framkom det att majoriteten av eleverna gillar att läsa och att de associerar det med 

något positivt. Det ses som en möjlighet att lära sig någonting nytt, att försvinna in i en annan 
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värld och att bli bättre på någonting som de kommer att vara i behov av i framtiden. Eleverna i 

intervjuerna visar på en tydlig förmåga att reflektera över vad läsning kan användas för både i 

nuläget och i framtiden. Enkäten visar att de elever som gillar att läsa läser oftare än de elever 

som inte finner samma nöje i att läsa, något som i sin tur kan påverka den attityd eleven har till 

att läsa. Bland de elever som inte gillade att läsa fanns det fler negativa associationer att finna 

medan läsningen pågick, det vill säga hur eleverna tycker att det känns när de ägnar sig åt att 

läsa. Det rådde ingen större skillnad mellan om eleverna hellre läste hemma eller i skolan, 

resultatet visade att det överlag var lika. De anledningar eleverna angav som varför de hellre 

läste på det ena eller andra stället gick att återfinna i båda kategorierna. Det fanns de som 

upplevde ett större lugn hemma men även de som fann det lugnare i skolan. Visa föredrog att 

läsa i skolan för att det fanns tid där medan andra hellre läste hemma av samma anledning.  

Resultatet visar också på att om eleverna själva får välja så är det många som väljer att läsa en 

spännande bok. Vilka böcker som är populärast varierar mellan årskurserna, i årskurs två var 

LasseMajas detektivbyrå (Widmark, 2002) populärast medan i årskurs tre var det Dagbok för 

alla mina fans (Kinney, 2008). Denna variation mellan årskurserna kan ha att göra med att 

eleverna i årskurs tre har utvecklat en i genomsnitt mer avancerad läsförmåga än eleverna i 

årskurs två. Det kan också ha att göra med åldern på karaktärerna i böckerna, då det verkar som 

att elever gärna läser om karaktärer som är i deras egen ålder eller något äldre.  

Det har visat sig i resultatet att skolbiblioteket har en viktig och återkommande roll i elevens 

läsning. Ett besök på skolans bibliotek är schemalagt per vecka då eleverna ges möjlighet att 

låna hem böcker, en uppmuntran till eleverna att fortsätta utveckla sin läsförmåga. De 

intervjuade eleverna uttryckte att det visserligen hade böcker hemma, men att de också brukade 

låna från skolans bibliotek. Eleverna har i den här åldern svårt att ta sig ned till stadsbiblioteket 

själva utan någon vårdnadshavare med sig så besöken där blir sporadiska.  
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7. Diskussion 

Denna del startar med en metoddiskussion (7.1) näst följt av en resultatdiskussion (7.2) som 

återkopplar till arbetets frågeställningar. Detta följs av arbetets slutsatser (7.3). Sista avsnittet i 

den här delen är vidare forskning (7.4). 

 

7.1 Metoddiskussion 

När enkätfrågorna formulerades ville jag att de skulle bli så enkla som möjligt för att eleverna 

i årskurs två och tre själva skulle kunna göra enkäten utan stöd från en vuxen. I denna strävan 

blev istället en del av de öppna frågorna otydliga och resulterade i en bred variation svar från 

eleverna, beroende på hur de hade tolkat frågorna. Detta försvårade sammanställningen av 

svaren. Två av de öppna frågorna som hade kunnat göras tydligare var: Hur ofta läser du? och 

Hur länge har du kunnat läsa? Den första av dessa frågor hade kunnat göras mer specifik 

genom ett tillägg: Hur ofta läser du under en vecka? Detta för att underlätta förståelsen och för 

att få mer överskådliga svar. Hur länge har du kunnat läsa? borde istället formulerats så här: 

Hur gammal var du när du lärde dig att läsa? Dessa formuleringar hade varit bättre för att ta 

reda på det jag ville veta, om de lärde sig läsa innan de började skolan eller i samband med 

skolans undervisning.  

Då antalet frågor i enkäten begränsades för att den inte skulle bli för lång tappades möjligheten 

till följdfrågor som hade behövts för att klargöra var högläsningen brukar ske och med vem. 

Frågan i enkäten var för brett formulerad och det gör att det inte går att avgöra om eleverna har 

räknat med den högläsning som sker i skolan eller enbart den som sker eller inte sker hemma. 

När det kommer till genomförandet av enkäten och intervjun så har varje elevgrupp haft olika 

förutsättningar och detta kan i sin tur ha påverkat elevernas beredskap på intervjufrågorna. Den 

första gruppen av elever (A2) som jag intervjuade hade ännu inte gjort enkäten utan skulle göra 

den senare samma dag. Elevgrupp två (B2) hade gjort enkäten dagen innan intervjuerna och 

kunde på så sätt vara förberedd på vilken sorts frågor som eventuellt skulle dyka upp på 

intervjun. Halva den tredje elevgruppen (3) genomförde enkäten med mig i klassrummet, vilket 

gjorde att vid osäkerhet kunde de fråga mig om hjälp, intervjuerna genomfördes direkt efter 

enkäten. Två av intervjudeltagarna från denna omgång genomförde dock enkäten utan mig 

närvarande, men de intervjuades samma dag de genomförde den.  
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Intervjufrågorna fokuserade delvis på att fördjupa elevernas svar från enkäterna, för att styrka 

dessa. En del av de andra frågorna angränsade till olika teman, till exempel motivation och 

varför man ska läsa, vilka hängde samman med frågorna från enkäten. Eftersom intervjuerna 

var av semistrukturerad art tillkom även olika frågor under intervjutillfällena. Den metod jag 

använde mig av var triangulering, det vill säga jag har använt mig av både en kvalitativ och 

kvantitativ metod där delarna kan styrka varandra. Utifrån de resultat som framkom i 

undersökningen syns ett tydligt samband mellan enkätsvaren och de svar som gavs vid 

intervjuerna. Intervjuerna tillförde ytterligare och mer preciserad information. Om ett önskemål 

skulle framföras vore det att enkäterna skulle genomföras en tid före intervjuerna för att basera 

frågorna mer på elevernas svar istället för på de frågorna man själv har formulerat. Detta skulle 

kunna vidare fördjupa och tydliggöra enkätresultatet. 

En styrka som jag ser i arbetet är att resultatet från enkäten stämmer överens med mycket av 

den tidigare forskning jag tagit del av under min utbildning och det här arbetets gång. 

Användandet av triangulering som forskningsmetod styrker vidare de resultat som framkommit 

i undersökningen då elevernas svar från intervjuerna har många likheter med den enkät som 

genomförts. Läsning är en viktig del i elevernas utveckling för att kunna delta i ett samhälle 

som är uppbyggt av många olika sorters texter. Det är därför viktigt att läslusten och 

nyfikenheten bevaras redan från början av elevens läsutveckling. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att de elever som inte gillar att läsa ofta läser mindre än de andra eleverna, 

medan de elever som gillar att läsa ofta läser nästintill varje dag. Detta skapar en så kallad 

Matteuseffekt, där den som redan gillar att läsa är den som fortsättningsvis läser mer och därmed 

utvecklas till en bättre läsare, medan den som inte gillar att läsa fortsättningsvis läser mindre 

och därmed inte utvecklar sin läsförmåga i samma takt (Westlund, 2013; Wigfield & Guthrie, 

1997). Bland de elever i undersökningen som inte gillar att läsa syntes en klar majoritet för 

pojkarna, två tredjedelar av denna grupp bestod av pojkar. I PIRLS 2011 (Mullis, et al., 2012) 

syns en tydlig skillnad i pojkars och flickors läsprestationer, till fördel för flickorna.  

7.2.1 Läsvanor 

Fredriksson och Taube (2012) noterar att pojkarnas svagare intresse för att läsa går att se i flera 

stora undersökningar, bland annat PIRLS. De nämner att i PISA 2009, en motsvarighet till 
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PIRLS fast för 15-åringar, fick eleverna besvara vad de helst läste och att det då visade sig att 

det fanns skillnader i vilket material flickor valde att läsa jämfört med vad pojkar valde. De 

fann att fler pojkar än flickor läste serietidningar medan övriga material lästes av fler flickor än 

pojkar, dessa övriga material var bland annat skönlitteratur, faktalitteratur och diverse dags- 

och veckotidningar och tidskrifter (Fredriksson & Taube, 2012). I den utförda enkät-

undersökningen finns redan spår av detta då serier ligger som tvåa på vad eleverna brukar läsa. 

Om man ser till den procentuella uppdelningen av pojkar och flickor som deltagit i 

enkätundersökningen är det procentuellt fler killar, mer än hälften, som har angett att serier är 

något de brukar läsa. I enkäten framgår inte vilken typ av serier eleverna har tänkt på när de har 

besvarat frågan, om det är serietidningar, en bokserie eller till och med en Tv-serie. 

I skolan har läraren ett ansvar för elevernas läsutveckling. En kompetent lärare behöver 

kunskaper för att möjliggöra framgångsrik läspedagogik (Tjernberg, 2012) Lärarens 

undervisning, framför allt i grundskolans yngre år, ska skapa möjligheter för eleverna att göra 

framsteg i sin läsning och på så sätt stärka deras självförtroende och lusten till att läsa genom 

att de får uppleva framgång istället för misslyckande. Det räcker inte att bara läsa i skolan för 

att bli en god läsare. Även läsning utanför skolans tid och ramar är viktigt för elevernas 

utveckling. När det kommer till deltagarna i studien går det att märka hur intresset för läsning 

påverkar hur ofta eleven läser och var eleven läser, om det är i skolan eller utanför. Nästan alla 

elever som svarade att de inte gillar att läsa läser helst i skolan medan de elever som gillar att 

läsa och de som ibland gillar att läsa har ett mer blandat resultat. För ett fåtal elever i de två 

sistnämnda kategorierna spelar det ingen roll om läsningen sker hemma eller i skolan, de läser 

gärna på båda platserna. För en stor del av eleverna i denna undersökning började läs-

utvecklingen redan innan den formella undervisningen i skolan tog vid, detta resultat visar sig 

även i den undersökning Mol och Bus (2011) genomfört. Detta betyder att det i ett klassrum 

finns en stor spridning på de kunskaper eleverna redan besitter när de börjar skolan, vilket 

påverkar vilken slags stöd och hjälp de behöver från läraren. Detta betyder också att alla elever 

har en egen individuell syn på vad läsande är och vad det innebär, de kan ha en positiv eller 

negativ inställning till läsning. 

Högläsning är i grundskolans yngre årskurser ett vanligt återkommande inslag i schemat och 

ska bidra till elevernas språkutveckling. Genom högläsningen görs mer avancerade texter 

tillgängliga för eleverna. De får en chans att utveckla sitt ordförråd samt att reflektera och 

diskutera innehållet i texten tillsammans med andra. I samband med frågan om högläsning hade 
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det varit intressant att ställa en följdfråga om vem det är som läser högt för dem. Detta för att 

klargöra om högläsning sker hemma, i skolan eller på båda platserna. Både Jönsson (2007) och 

Stensson (2006) anser att eleverna behöver läsa både enskilt och tillsammans med andra. Den 

enskilda läsningen ger eleverna möjlighet att gå in i en annan värld, att bli en medskapare till 

den texten som läses (Kåreland, 2009).  

7.2.2 Läsattityder 

Den attityd eleven har till läsning kan komma att påverkas av hur deras omgivning ser på 

läsning som aktivitet samt om eleven börjar jämföra sig med sina klasskamrater. En elev som 

upplever många motgångar i den tidiga läsinlärningen kan tappa motivationen för fortsatt 

lärande på grund av en dålig självbild av sig själv som en läsande person (Taube, 2009). Enligt 

Taube (2007) är läskunnighet den nyckel som öppnar upp möjligheten för all annan kunskap. I 

Lgr11 (Skolverket, 2016) står det tydligt att undervisningen ska främja elevens fortsatta lärande 

och att skolan ska samarbeta med hemmet för att främja elevens personliga utveckling. 

Kloosterman, et al. (2011), fann i sin studie att elever som redan innan skolstart socialiserats in 

i läsandets värld hade ett försprång i språkprestationen.  Det är därför viktigt att det finns goda 

läsförebilder i elevens omgivning, både i skolan och i hemmet, förebilder som kan uppmuntra 

och stötta eleven i dess utveckling. För de elever som redan har lärt sig att läsa innan skolan 

började finns det med säkerhet minst en person i elevens omgivning som antingen, inspirerat 

och uppmuntrat eleven genom olika läsaktiviteter eller som har snappat upp elevens eget 

intresse för läsning och stöttar eleven där den för tillfället befinner sig genom att besvara frågor 

och funderingar.  

7.2.3 Boktillgång 

Brink (2000) påpekar att för att stimulera elevernas läsintresse behövs en god tillgång på böcker 

av olika svårighetsgrad, både hemma, i skolans miljö och även på biblioteken. När det kommer 

till eleverna i det här arbetet och deras tillgång till böcker är skolbiblioteket en viktig plats och 

något som för eleverna återkommer varje vecka, till skillnad från de sällsynta besöken som sker 

på stadsbiblioteket. Worthy, Moorman och Turner (1999) fann i sin studie att eleverna rankade 

skolbiblioteket högre än stadsbiblioteket när det gällde vart de fann sitt läsmaterial. Eleverna 

som intervjuades sade alla att de hade böcker hemma som passade att läsa, men samtliga lånade 

också böcker från skolans bibliotek. Det är ett sätt för eleverna att snabbt komma åt nya böcker 

och ibland även att testa någon ny genre som de inte läst förut. Ett besök till skolans bibliotek 
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ger även en möjlighet för eleverna att diskutera böcker de har läst och rekommendera dessa till 

varandra. 

Identifikation är ofta en stor del i att läsa och att finna ett intresse för en bok och ålder på bokens 

karaktärer kan komma att spela in i valet. Det märks i den studie jag gjort att när eleverna själva 

får välja vad de läser så är bokens huvudkaraktär någon som är i deras egen ålder eller något 

äldre, om karaktären har någon specificerad ålder. När det kommer till vilken genre eleverna 

föredrar att läsa är spänning någonting som lockar, följt av skräck och på delad tredje plats finns 

fantasy och ”roliga” böcker. Självklart finns det i dagsläget många böcker som kombinerar mer 

än en genre, spänning är till exempel någonting som går att finna på många olika sätt och kan 

ibland kanske ha att göra mer med tempot i boken och än genren i sig. 

 

7.3 Slutsatser  

När det kommer till kritan är elevernas läsattityd av betydelse för utvecklingen av deras 

läsvanor och därmed deras läsförmåga. Elevernas attityd till läsning påverkas av omgivningen 

och av deras egen upplevda förmåga att läsa. En elev med ett intresse för att läsa läser längre 

stunder och oftare än en elev som inte gillar att läsa. En utmaning som lärare är att 

individualisera undervisningen så att varje elev får tillräckligt med utmaning och stöd i 

arbetsprocessen för att bli en god läsare. Läraren behöver själv ha en positiv syn på läsning för 

att kunna vara en god läsförebild för eleverna, men det är viktigt att läsförebilder även finns i 

hemmet. Grunden till elevens läsattityder kommer ifrån hemmet. Alla elever har rätt till stöd 

från sin nuvarande kunskapsbank och ibland kan eleverna behöva hjälp med att hitta den inre 

motivationen för att läsa. Någonting som motiverar eleverna är det egna valet av bok, en bok 

som passar dem både i utmaning och intresse. I den tidiga läsinlärningen är det viktigt att 

eleverna upplever så många lyckade tillfällen som möjligt för att vidare motivera elevens 

fortsatta lärande. I de yngre åren är det viktigt att läraren skapar en regelbunden möjlighet att 

komma åt nya böcker och att låta eleverna rekommendera böcker till varandra, att uppmuntra 

dem att dela med sig av vad de har läst. För att visa på att läsning är någonting viktigt, 

användbart och lustfyllt. 

För mig framgår det nu ännu tydligare att läsning är en stor och viktig del i en individs 

utveckling samt för individens deltagande i ett textburet samhälle. För att bli en god läsare 

behövs olika lässtrategier för att kunna läsa och tillgodogöra sig de olika sorters texter som 

finns att tillgå i samhället, både i tryckt form och digital. Någonting en del elever i studien redan 
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har börjat reflektera över är nyttan av att läsa. De ser inte bara nöjet, utan också en användning 

av det i sin framtid. Att kunna läsa skapar delaktighet och samhörighet med omgivningen och 

en större möjlighet att språkligt kommunicera eftersom att läsa och skriva ofta hänger ihop med 

varandra. Det är svårt att göra det ena utan det andra.  

 

7.4 Vidare forskning  

För eleverna i undersökningen spelade skolbiblioteket en stor betydelse i vart eleverna får tag 

på de böcker som de läser. Att åka till stadsbiblioteket i staden är inte någonting som ofta händer 

och eleverna har inte alltid möjlighet att i denna ålder själva ta sig dit. Det återkommande 

schemalagda besöket på skolans bibliotek blir därför än mer betydande i att uppmuntra 

elevernas fortsatta läsning när de nu väl har kommit igång. Tyvärr är det inte alla skolor som 

har tillgång till ett skolbibliotek, ej heller jobbar där alltid personal som är specifikt utbildad för 

att arbeta i just biblioteket. Ofta är det en klasslärare eller annan pedagog på skolan som går 

med eleverna dit, medan de ofta är mer kunniga än eleverna om olika böcker så påverkar det 

längden av besöket och hur ofta besök har möjlighet att ske. Därför skulle det vara intressant 

att ta reda på hur personal på skolan tänker om möjligheterna med ett skolbibliotek, både kring 

användningen av det i den dagliga verksamheten samt ur ett ekonomiskt perspektiv. Skolans 

ekonomi påverkar utvecklingsmöjligheterna som finns och därmed variationen på de 

läsmaterial som finns att tillgå. Är läsmaterialet som finns endast fysiskt, i form av böcker, eller 

finns det även tillgång till digitalt läsmaterial? 

Något som också syntes i min studie är att pojkarna oftast har ett svagare intresse för läsning. 

Bland de elever som deltagit i enkäten var majoriteten av de elever som svarade att de inte gillar 

att läsa just pojkar. Är detta någonting som lever kvar inom den manliga stereotypen, att pojkar 

inte bör vara intresserade av att läsa, eller finns det inte tillräckligt med manliga läsande 

förebilder i miljöerna de vistas i? Om man ser till könsfördelningen på pedagogerna i 

grundskolans lägre åldrar är majoriteten kvinnor. Påverkar detta elevers läsintresse med fördel 

för flickor?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur är det med dig idag? 

Jag kommer att ha några frågor som vi samtalar om, jag tänker mig att vi håller på som längst 

20 minuter. Jag kommer spela in vårt samtal, men det kommer inte vara någon annan som får 

höra denna inspelning. Ditt namn kommer inte att berättas. Det finns inga rätt och fel, så tala 

fritt. Då kör vi, är du beredd? 

 

Öppningsfråga: Om jag säger läsa vad tänker du på då? 

 
Huvudfråga    Följdfrågor 

 
Gillar du att läsa?    Favoritbok? Varför? 

     Finns det något som... 

                  Är det alltid lika roligt att läsa? 

     Vad brukar du läsa... 

     Vad läser du helst? 

     Vad får dig att vilja läsa? 
 

 

Vad brukar du göra på fritiden?   Läser du någonting då? 

     Spel, musik, data, Tv? 

        Böcker hemma? Anpassade? Andra? 

 

 

Är texterna likadana hemma som i skolan?                   

                Handlar de om samma saker? 

                     Vad skiljer sig... 

                     Varför ska man läsa? 

                     Är det bra att kunna läsa? 

    Brukar ni gå till biblioteket i skolan? 

                     Vem går med er dit? 

                     Stadsbibliotek VS. Skolans? 

 

Hur lärde du dig att läsa?     

     Själv eller hjälp? 

     Vad var svårast/lättast? 

                   Vem inspirerar dig att läsa? 

 

Hur får du tag på de böcker du läser?     

               Biblioteket, vänner, familj? 

                     Välja själv? Andra väljer? 

 

 

Tack för att jag har fått intervjua dig, du kan gå tillbaka till klassrummet och se vad ni gör nu. 
 

 



46 
 

Bilaga 2 

Enkät Läsvanor 

 

Tjej  Kille    År 2  År 3  

 

1. Hur ofta läser du? 

 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

2. Gillar du att läsa?  Ja  Nej  

3. Hur känns det när du läser? 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 

4. Hur länge har du kunnat läsa? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

5. Om du får välja, vad läser du? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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6. Vad brukar du läsa?  

 

Serier            Kataloger  

Böcker            Omslag       

Dagstidning       Spel             

Digital läsning   Annat ______________ 

 

7. När läser du helst?  Skolan    Fritiden  

 

8. Brukar någon läsa högt för dig?  Ja   Ibland   Nej  
 
9. Är det någon skillnad mellan att läsa i skolan eller på fritiden? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 
Tack för svaren. 
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Bilaga 3 

Lästips från årskurs två    
Titel och författare: Handling: 

Mystiska skolan 

(serie) 

Katarina Genars 

Följ med till skolan där det händer kusliga saker. Ibland kan man 

höra väsande andetag i korridoren, lätta steg bakom sig eller något 

kallt mot nacken. Det är spökena!  

 

Eldfågelns sista strid 

(Sista delen) 

(Serie: Beast Quest) 

Adam Blade 

Kungariket Avantien plågas av de gräsligaste vidunder. Bara Tom 

har kraften att befria riket ur förbannelsen. Tillsammans med sin 

vän Elenna tar han upp kampen mot bestarna 

 

LasseMajas detektivbyrå 

(Serie) 

Martin Widmark 

Lasse och Maja är två klasskompisar som driver en liten, men 

framgångsrik detektivbyrå ihop. De hjälper polismästaren i den lilla 

staden Valleby att lösa kniviga fall. 

 

Megakillen 

 

Martin Olczak 

Megakillen Melker är världens bästa och hemligaste superhjälte. 

Men han skulle klanta sig oavbrutet om det inte vore för hans 

smarta lillasyster Molly och kråkan Zeppelin. Tillsammans är de 

hur listiga som helst. De tar till och med fast Krille Knutsson, 

Småtorps läskiga godis- och leksakstjuv. 

Stora Muminboken 

 

Tove Jansson 

Stora Muminboken är en generös samlingsvolym som innehåller 

alla Tove Janssons bilderböcker i färg, från den redan klassiska Hur 

gick det sen? till den fotografiska Skurken i muminhuset. Här ingår 

dessutom berättelser ur Det osynliga barnet och Trollkarlens hatt, 

episoder ur de första tecknade serierna, recept ur Muminmammans 

kokbok och visor från Mumindalen. 

 

Jakten på Jack 

(Serie) 

Martin Olczak 

För några timmar sedan trodde inte Jack Nilsson på sagoväsen. Nu 

jagas han genom Stockholm av varulvar, bergstroll och andra 

skrämmande varelser ur den svenska folktron. Till sin hjälp har han 

moster Betty och vätten Rurik. Och så trolldomsboken förstås. 

Boken skrevs av Malin Matsdotter, den sista häxan, innan hon 

brändes på bål år 1676. Nu, mer än trehundra år senare, använder 

Jack samma bok för att hitta sina försvunna föräldrar 

Riddarskolan 

(serie) 

Magnus Ljunggren 

"Riddarskolan" är en helt ny svenskproducerad serie lättlästa 

böcker som handlar om de tre kompisarna Egon, Fiona och Urban 

som går i riddarskola och ska bli riddare. 

I "Den hemska draken" lyckas de, med oväntade medel, stoppa en 

drake från att förstöra borgen och hela "Riddarskolan"! Spänning, 

dramatik och humor i en kul och lekfull blandning med hög 

igenkänningsfaktor för både killar och tjejer. 
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Alva 

(serie) 

Pernilla Gesén 

Allt började den dagen då sjuåriga Alva vaknade av att hon var arg. 

Eller egentligen började det ju med att mamma och pappa bestämde 

sig för att skiljas, vilket de valde att berätta lagom till Alvas första 

skolavslutning! Hur ska hon nu kunna ha trevligt? När föräldrar är 

så hemska får barn göra vad de vill, det tycker i alla fall Alva. Hon 

slänger mammas och pappas tandborstar i toaletten och ser dem 

guppa i det äckliga toalettvattnet. Men det hjälper inte, mer 

drastiska metoder behövs. Och när Alva vill något riktigt mycket 

blir hon väldigt påhittig 

Djurväktarna 

(serie) 

Gull Åkerblom 

I första boken får sjuåriga Anton en lillebror, Leo. Men Leo föds 

för tidigt och mår inte bra. Föräldrarna tillbringar mycket tid på 

sjukhuset och verkar nästan glömma bort Anton. Under tiden bor 

han hos sin farmor och farfar. I närheten bor bästa kompisen Mira. 

Anton och Mira hittar en skadad humla som de tar hand om. 

Hemliga klubben 

(serie) 

Susanne MacFie 

Moa och Måns bildar en hemlig klubb för att lösa mystiska saker 

som händer. Den nya deckarduon får snart fullt upp att göra då 

värdefulla smycken plötsligt blir stulna. Nu gäller det för Moa och 

Måns att lösa fallet utan att avslöja Hemliga Klubben! 

 

Sigge 

(serie) 

 

Lin Hallberg 

 

Äntligen är Elina skötare och får vara med i stallgänget. Det är klart 

- det är gamla trötta Atle som hon får sköta och inte underbara 

Sigge, men det är ändå så härligt att få känna sig som en av 

stortjejerna och det är ju nästan som att ha en egen häst. Allt är 

roligt ända tills den dagen då det hemska händer Atle. Är det Elinas 

fel...? 

 

"Äntligen Sigge!" ingår i BUS-serien (Brobyungarnas shettisar) 

som handlar om ponnytjejen Elina och hennes kompisar. De håller 

till i det mysiga shettisstallet i Broby, som drivs av Ingela, världens 

bästa ridlärare! Här möter Elina Sigge, den sötaste lilla 

shetlandsponny hon någonsin har sett 

Tsatsiki 

(serie) 

 

Moni Nilsson 

Tsatsiki har aldrig träffat sin pappa Bläckfiskaren som bor i 

Grekland. Men det gör inget, för han har ju Morsan. När Tsatsiki 

börjar skolan lär han känna Per Hammar, världens bästa kompis. 

Och nästan genast blir han kär i Maria Grynwall. Varje gång hon 

tittar på honom får han feber i magen. Men vad ska han göra med 

Mårten Pissråtta? Någon större och farligare finns inte. 

 

Många korta kapitel med mycket humor och en gnutta allvar om 

Tsatsiki, en alldeles vanlig kille med ett ganska ovanligt namn. 

Kikis expressbud 

 

Eiko Kadonos 

Den 13-åriga häxan Kiki följer traditionen att tillbringa ett år i en 

främmande stad (i hennes fall hamnstaden Koriko) för att kunna bli 

en fullvärdig häxa, med bara sin flygande kvast och sin svarta katt 

som sällskap. I början är det svårt för Kiki att anpassa sig till 

stadslivet, men hon startar snart en budfirma med sin flygande 

kvast. Hon får kämpa sig genom många motgångar, och värst är det 

när hon förlorar sin magiska kraft. Med hjälp av nya vänner hittar 

hon dock tillbaka till sin kraft igen när den behövs som mest, och 

hon lär sig samtidigt en viktig läxa om självständighet och 

beroende. 
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Den hemliga sjöjungfrun 

 

Sue Mongredien 

Följ med in i en undervattensvärld fylld av spänning, magi och 

äventyr. 

En dag får Molly ett gammalt snäckhalsband av sin mormor och 

efter det blir hennes nätter sig aldrig lika igen. 

 

Med halsbandets hjälp förvandlas Molly varje natt till en sjöjungfru 

och väl ute till havs upptäcker hon en helt ny värld, fylld av goda 

vänner och ... ondskefulla fiender. Konstigt nog tycks alla i havet 

ha väntat på henne ... 

Pippi Piggelin 

Richard Scarry 

Pippi Piggelin är en liten fågelunge som en dag ger sig ut för att leta 

reda på en mask att bli kompis med. Han vet inte riktigt vad en mask 

är, så han hinner fråga både en nyckelpiga, en groda, en kaninunge 

och en råttsvans innan han till slut hittar Masken Mats. Men vilka 

goda vänner de blev sen!  

Märta 

(serie) 

Erika Eklund Wilson 

"Jag heter Märta. Jag har blivit helt tokig i hästar! En dag på väg 

hem från skolan, såg jag en flicka som red på en silvrig häst. Då 

knäppte det till i mig!" 

 

Så börjar den charmiga berättelsen om Märta som blir hästflicka - 

eller blir hon det? Hästflickor ska ju vara så bestämda. Men en 

drömmare måste väl också få älska hästar? 

Hotell Gyllene Knorren 

(serie) 

Måns Gahrton 

Johan Unenge 

Huvudperson är Ingo, familjens yngste medlem. En nyfiken kille, 

kanske lite väl nyfiken, men han kan liksom inte låta bli... och 

olyckor blir det! Så har vi storasyrran Isadora, som tycker att livet 

på vischan är pest och pina, inte minst på grund av att hon tvingats 

flytta från pojkvännen. Pappa Roger har fullt sjå med att hålla igång 

den optimistiska, men inte alltid så realistiska, stämningen. Det är 

bara mamma Ritva, med bakgrund som restaurangchef på 

finlandsbåtarna, som vet var skåpet ska stå. 

Dunne 

(serie) 

Rose Lagercrantz 

Tänk om man inte får en enda kompis när man börjar skolan! 

 

Den här natten kan Dunne inte sova. "Räkna får!" säger pappa. Men 

Dunne räknar andra saker i stället: alla gånger hon varit lycklig - 

och olycklig.  

Önskestjärnan 

Ingelin Angerborn 

Vissa dagar är faktiskt riktiga skitdagar. Man bråkar med bästa 

kompisen i skolan och kommer sedan hem till en sur och tjatig 

mamma. Då kan tanken slå en - kanske vore livet bättre om man 

hade fötts som hund. Går man sedan ut i vinternatten och ser en 

stjärna falla så ska man tänka sig noga för innan man önskar sig 

något. Magiska saker kan hända ... 

Ödeborgens hemlighet 

(serie) 

 

Amanda Hellberg 

Hedvigs födelsedag står för dörren och pappa bakar så att 

chokladen skvätter i köket och mamma smusslar med en mycket 

spännande överraskning. 

 

Men i skolan är det inte så värst spännande, tvärtom. När vikarien 

Edna Rollo slår upp klassrumsdörren och meddelar att klassläraren 

är sjuk står det snabbt klart att här väntas inga roligheter. Definitivt 

inget firande i skolan när Hedvig fyller år. Vikarien är sur, elak och 

verkar ha något mystiskt i görningen. För visst är det Edna Rollo 

som är gestalten som skymtas i månljuset vid Ödeborgen...  

Tur att Hedvig finns, hon är klurig hon. 
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Det tysta stegen bakom 

 

Jonna Björnstjerna 

Några solstrålar har letat sig in genom de tunga sammetsgardinerna 

och följer de glittrande dammkornen som långsamt landar på en 

gammal tavla. Det är ett porträtt av en flicka i konstiga svarta 

kläder, och om du tittar riktigt noga, så ser hon faktiskt inte så snäll 

ut som du först trodde, men det är väl bara inbillning?  

 

 

Elsa vet att hon kommer sakna alla kompisarna hemma i stan. 

Varför måste hon flytta ut på landet bara för att mamma och pappa 

har bestämt sig för att starta ett pensionat? Såklart också att nya 

huset är ett riktigt kråkslott med knakande golv och väggar och 

dystra rum med vindlande gångar. Inte ens den gamla trädgården 

med sin labyrint att gå vilse i och konstiga stenstatyer känns roligt 

att utforska.  

 

 

Inte blir det bättre av att mamma och pappa verkar tycka att hon 

mest hela tiden är besvärlig, bråkig och ljuger om allting. Dessutom 

tycker de att alla märkliga olyckor som har skett på sistone är 

hennes fel. Elsa är säker på att de egentligen önskar att de hade ett 

annat barn, någon som alltid är snäll och hjälper till ... 

Den magiska julen (Ingen information hittad) 

Kalle Anka  

 

Lästips från årskurs tre 
Titel och författare: Handling: 

Dagbok för alla mina fans 

(serie) 

Jeff Kinney 

Pojkar skriver inte dagbok, eller? Hjälten i den 

här boken, Greg, gör i alla fall det. Och inte nog 

med det - han ritar fullt med bilder i den också. 

Det är mammans påhitt och han gör det motvilligt 

till en början. Men han har själv kommit på att 

denna loggbok, som han själv hellre kallar det, 

blir perfekt att sätta i händerna på journalisterna 

när han en gång i framtiden blir rik och berömd. 

För det kommer han att bli! Först ska han bara 

tackla tiden på mellanstadiet. 

Nikkis dagbok 

(serie) 

Rachel Renée Russell 

I Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv får vi 

följa fjortonåriga Nikki Maxwell som i sin 

dagbok skildrar sitt liv med alla dess utmaningar. 

Vi får veta hur det är när hon flyttar till en snobbig 

ny skola, för en storslagen kamp med sin mamma 

om att få en iPhone, om hennes entusiasm för 

teckning och konst, och om hennes hatkärlek till 

den nya skolans drottning, en tjej vid namn 

MacKenzie som blir Nikkis rival i skolans 

konsttävling. 

Nikki skriver och ritar i sin dagbok om sina 

vänner, förälskelser, om sin familj och om att 

vara populär eller inte i skolan. 
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Silverpojken 

(serie: Glasbarnen) 

Kristina Ohlsson 

"Först såg Aladdin bara sig själv i spegelglaset. 

Sedan tittade han en gång till och kände hur 

hjärtat stannade. För bakom honom stod pojken i 

kortbyxorna. Aladdin skrek till. Då slocknade 

lampan i taket och allt blev svart." 

 

En mystisk pojke i kortbyxor smyger omkring i 

snön. När Aladdin försöker prata med honom, 

försvinner han snabbt utan att säga ett ord. Och 

när han rör sig i snön, syns det inga spår där han 

har gått. Vem är han? Hör han hemma på 

flyktingbåten i hamnen? Eller kan han vara 

Silverpojken - han som i hundra år försökt hitta 

det försvunna kyrksilvret? 

 

Aladdin, Billie och Simona bestämmer sig för att 

lösa gåtan. 

Iggy och jag 

(serie) 

Jenny Valentine 

Iggy är min lillasyster. Det betyder att jag är 

Iggys storasyster. Det är inte så lätt, för ibland 

busar Iggy. Och ibland busar Iggy VÄLDIGT 

MYCKET! Men vi är överens om en sak.  

Vi gillar att vara systrar! 

Varje kapitel är en avslutad historia, och handlar 

om systrarna Iggy och Flo. Kärleksfullt iakttaget 

och med en humoristisk ton beskriver Valentine 

barnens vardag: små spännande äventyr I en 

trygg och hemtrevlig miljö.  

Pax 

(serie) 

Åsa Larsson 

Ingela Korsell 

I den lilla staden Mariefred börjar konstiga saker 

att hända. Onda krafter försöker erövra det 

hemliga, magiska biblioteket, som funnits under 

kyrkan i hundratals år. Väktarna Estrid och 

Magnar har vigt sina liv åt att skydda biblioteket, 

men i takt med att de blir äldre börjar bibliotekets 

magiska skydd försvagas. Bröderna Alrik och 

Viggo visar sig vara utvalda för att hjälpa till att 

försvara biblioteket mot de mörka krafter som vill 

ta makt över det. 

Alrik och Viggo måste använda både styrka och 

list för att övervinna alla övernaturliga otyg som 

väcks till liv i staden. Men pojkarna har också 

strider att utkämpa i sitt vardagsliv. Det finns ett 

killgäng i skolan som gör livet svårt. De har en 

mamma som de längtar efter, men som inte är att 

lita på. Och de måste kämpa med sin natur, den 

där ilskan som exploderar i huvudet, eller den där 

handen som liksom av sig själv tar grejer och 

stoppar i fickan 
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Maros resa 

(serie) 

Jo Salmson 

Tänk om du råkar göra något som inte går att 

förlåta ... Det är vad som händer Maro. 

 

En kung kan inte ha en riddare som det inte går 

att lita på och till sin förskräckelse inser Maro att 

hela hans framtid står på spel. Men han får en 

chans att göra allt bra igen. Kungen skickar ut 

honom på ett svårt och hemligt uppdrag. Så 

hemligt att inte ens Maros pappa får veta något 

om det! Om Maro klarar att hämta den magiska 

sanningsdrycken, ska han bli dubbad till den 

yngste riddaren någonsin. 

Stoppa greven 

Dan Höjer 

Lotta Höjer 

Hampus råkar hitta 100 år gamla dagböcker på 

vinden. Han tycker det är spännande och börjar 

läsa om livet för hundra år sedan. Men det blir 

mera spännande än så: När han tittar efter för att 

se om det kanske finns något mer i gömstället 

hittar han en lapp, där någon frågar vem som har 

tagit dagböckerna. Det visar sig att han kan 

kommunicera med Emma, en jämnårig tjej som 

levde för 100 år sedan, genom gömstället i 

väggen. Emma och Hampus lyckas hitta ett sätt 

att förflytta sig till varandras tid och det blir 

början på ett äventyr på liv och död.  

Zombiefeber 

(serie) 

Kristina Ohlsson 

En mystisk främling dyker upp i Eldsala mitt i 

natten. Det är den varmaste sommaren Herbert 

kan minnas och getingarna är överallt. Samtidigt 

börjar människor i Eldsala att bli sjuka. De får 

feber och röda ögon och Herbert och vännen 

Sally fylls av onda aningar. Något hemskt är på 

väg att hända! Tillsammans söker de skydd i sitt 

hemliga gömställe, den nedlagda kvarnen, där 

ingen levande - eller död - kan nå dem. Eller kan 

de det? 

Häxfolket 

(Serie) 

Jo Salmson 

Sol förstår plötsligt att den plats hon sett som sitt 

hem tillhör fienden. Som liten rövades hon bort 

och har hållits som gisslan, långt bort från sitt 

eget folk. 

 

Morfar till salu och farmor på köpet 

Håkan Jaensson 

Nicole älskar sin bestämda och roliga farmor och 

sin lite tjocka och snälla morfar som är så förtjust 

i korv. Och de älskar henne. Över allt annat. Men 

när de plötsligt vill vara med Nicole varje dag och 

dessutom bråkar och konkurrerar om hennes 

kärlek får hon nog! 

En charmig berättelse om vänskap och svartsjuka 

men framförallt om kärlek mellan olika 

generationer. 
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Tredje tecknet 

Ingelin Angerborn 

Tredje tecknet börjar med en nyckel som inte 

verkar passa någonstans. Sen börjar Olivias katt 

Smilla bete sig underligt, hissen åker ner till 

källaren av sig själv, det dyker upp nyckelpigor 

lite varstans. Och de där orden hon själv skrivit i 

sitt block, "Jag är med dig", vad betyder de? 

Olivia drömmer märkliga drömmar om nätterna, 

en låda i skrivbordet öppnar sig hela tiden, hon 

tror det spökar i lägenheten, och allting blir bara 

mer och mer mystiskt. Att allt har att göra med 

när hon var bebis på barnhemmet i Colombia 

skulle hon aldrig kunna föreställa sig. Inte ens i 

sin vildaste fantasi. 

Kråkslottet 

Ewa Christina Johansson 

Vivas storasyster har köpt ett gammalt hus på 

landet, och där ska Viva tillbringa sommaren. 

Men huset får henne snart att känna sig illa till 

mods. För det finns historier om det här 

kråkslottet. Historier om en kvinna som kallades 

Silverhäxan och om två flickor som försvunnit 

spårlöst ... 

Rum 213 

Ingelin Angerborn 

Vi träffas fortfarande ibland, Bea, Meja och jag. 

Men vi pratar aldrig om det. Det är en sorts tyst 

överenskommelse. Som om det kanske aldrig 

hände om vi inte pratar om det. Men innerst inne 

vet vi förstås ...  

 

Kanske borde Elvira ha blivit misstänksam när 

hon fick plats på kollot trots att hon anmälde sig 

en vecka för sent. Och kanske borde hon ha 

ångrat sig och åkt hem igen när hon hamnade i 

rum 213. Det går rykten om att det spökar där, 

man har sett en vitklädd flicka med långt rött hår 

irra runt på nätterna. Det börjar som en 

sommardröm med bad och sol och söta killar, 

men snart börjar mystiska saker hända. Vad är det 

för konstig vit skugga som dyker upp bakom 

Elvira på alla fotografier som hennes 

rumskompis Meja tar? Och varför försvinner en 

massa saker för tjejerna på nätterna? Smyger det 

omkring en tjuv när alla sover? Är det killarna på 

lägret som busar? Eller är det något helt annat?  

Det magiska hjärtat 

Kristina Ohlsson 

Vad är det för konstigt med att vara rädd för 

döden? Om man dör finns man ju inte mer. 

 

Robertas bästa vän Charlotte är svårt sjuk. Hon 

behöver ett nytt hjärta och det är bråttom. På en 

auktion hittar Roberta en jordglob som hon får 

veta är magisk. Om man lyckas utföra ett mycket 

speciellt uppdrag kan den uppfylla en önskan. 

Genast ser Roberta en chans att rädda Charlotte! 

Tillsammans med kompisen Eric gör hon allt för 

att Charlotte ska bli frisk. Men ska de hinna innan 

det är för sent? 

 


