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Syftet med studien har varit att undersöka om
läsmotivation påverkar läsförståelsen för en
utvald grupp elever i årskurs 1, samt hur deras
lässituation ser ut. Materialet har samlats in
genom samtalsintervjuer och har kompletterats
med ett läsförståelsetest och en enkät.
Materialet har analyserats med utgångspunkt
från teorier om det subjektiva. Respondenterna
har bestått av elva elever ur en klass och deras
vårdnadshavare, samt två klasslärare.

The purpose of the study was to examine
whether reading motivation affects reading
comprehension for a selected group of students
in grade 1, as well as what their reading situation
looks like. The material has been collected
through interviews and has been supplemented
with a reading comprehension test and a survey.
The material has been analysed on the basis of
the subjective theories. Respondents consisted
of eleven students and their guardians, as well as
two class teachers.

Det går att se genom resultaten att
automatiserad läsning har en viss påverkan på
läsförståelsen.
Dock
behöver
inte
automatiserad läsning betyda att eleven har
läsförståelse. Resultaten visar att läsmotivation
kan påverka läsförståelsen, då majoriteten av
elever med god läsförståelse har en positiv
läsmotivation. Genom läsförståelsetestet går
det att utläsa vilken del av den språkliga
medvetenheten eleverna har svårigheter med.
Genom resultaten går det att utläsa att modellen
Läsning = avkodning x förståelse x motivation
(Taube, 2007) stämmer till viss del.

It is possible to see from the results that
automated reading has some influence on
reading comprehension. However, automated
reading does not mean that the learner has
reading comprehension. The results show that
reading motivation can affect reading
comprehension, as the majority of students with
good reading comprehension have a positive
reading motivation. Through the reading
comprehension test it is possible to see which
part of the linguistic awareness students have
difficulties with. Through the results it is
possible to read that the model Reading =
Genom slutsatserna som går att dra utifrån Decoding x Understanding x Motivation
resultaten syns det att hela elevernas (Taube, 2007) is correct to some extent.
lässituation är viktig för en bra läsutveckling.
Både hemmen och skolan behöver skapa ett The conclusions that can be drawn from the
intresse för böcker och läsning samt ge eleverna results show that the entire students' reading
mycket tid som de kan ägna åt läsning eftersom situation is important for a good reading
utvecklandet av god läsförmåga tar lång tid.
development. Both homes and schools need to
create an interest in books and reading and give
the students a lot of time that they can devote to
reading because the development of good
reading capacity takes a long time.
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1. Inledning
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa och därför har svenskämnet
flest undervisningstimmar per år av ämnena i grundskolan (Lundberg & Herrlin, 2014;
Reichenberg, 2014). Att läsa innebär inte enbart att knäcka läskoden, Reichenberg (2014)
menar att den stora utmaningen börjar först efter att eleverna lärt sig läsa då de ska förstå
det de läser. Läsförståelse är en förmåga som är avgörande för individen i ett
kunskapssamhälle och demokratiskt samhälle som vårt (Bråten, 2008a; Eckeskog, 2015;
Reichenberg, 2014). Inom skolan är läsförståelseförmågan helt avgörande för elevernas
fortsatta skolgång, för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper inom andra ämnen
(Eckeskog, 2015; Reichenberg, 2014). Utanför skolan är läsförståelseförmågan minst lika
viktig för ett fullvärdigt deltagande i samhället och arbetslivet (Bråten, 2008a; Eckeskog,
2015).
Trots många undervisningstimmar har svenska elevers läsförmåga sjunkit under de senaste
åren. Denna dalande trend syns tydligt genom två studier som görs regelbundet i Sverige
för att mäta elevers läsförmåga. Den ena är Programme for International Student
Assessment (PISA) som utförs på 15-åriga elever och den andra är Progress in
International Reading Literacy Study (PIRLS), studien utgår från de resultat elever i
årskurs 4 presterar (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). Studierna genomförs regelbundet
i flera länder och därför går resultaten att jämföra mellan länder och över tid. Genom att
studierna sker regelbundet går det även att jämföra Sveriges nuvarande resultat med hur
Sveriges elever presterade under de föregående studierna. Den här studien kommer endast
att fokusera på läsförståelse och dessa studiers jämförelser har visat att svenska elevers
läsförståelseresultat har sjunkit under många år. I den senaste undersökningen från PISA
går det trots allt att se en förbättring av läsförståelseresultaten och den fallande trenden har
brutits (Skolverket, 2016d). De nya resultaten visar också att det är de lågpresterande
eleverna som har förbättrat sina resultat. Dock går det inte ännu att säga vad det är som lett
till förbättringen av elevernas läsförståelseresultat (Skolverket, 2016e).
De svenska elevernas sjunkande resultat gjorde mig intresserad av att i en
forskningsöversikt (Aronius, 2016) undersöka vilka kunskaper om läsinlärning och
lässvårigheter lärare behöver för att kunna stötta elever i svårigheter på bästa sättet. I
forskningsöversikten framkom det att det finns många skäl till att elever kan uppleva
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svårigheter med sin läsning. Ett av skälen var bristande läsmotivation och det väckte en
fundering om läsmotivation kan påverka läsförståelsen för elever i årskurs ett. I den här
föreliggande studien kommer jag därför undersöka hur läsmotivation, läsförståelse och
lässituationen kan se ut för elever i årskurs ett. Här innebär läsmotivation elevers lust till
att läsa och deras vilja att läsa. Läsförståelse innebär förmågan att tolka och förstå en läst
text. Lässituation betecknar i denna studie elevers tillgång till böcker och dennes
möjligheter att läsa ensam och med andra både i hemmet och i skolan. Ytterligare
definitioner kommer i följande kapitel.
I den här studien har en utvald grupp elever, deras vårdnadshavare och lärare deltagit.
Samtalsintervjuer användes som huvudsakligt medel för insamling av empiriskt material
men ett lästest och en enkät har använts som komplement till intervjuerna. Intervjuerna har
transkriberats och analyserats tillsammans med enkäten. En avgränsning av studien till att
enbart omfatta en grupp elever i en årskurs 1 har gjorts. Avgränsningen har gjorts eftersom
eleverna ska ha liknande förutsättningar gällande lässituation under skoldagen. Det innebär
att läsning sker lika mycket och under lika omständigheter. Det har även gjorts en
avgränsning som innebär att endast försöka undersöka om läsmotivation påverkar
läsförståelsen eftersom det annars kunde ha blivit en för stor studie att genomföra under
den angivna tidsgränsen. Studien inleds med en bakgrund där viktiga begrepp presenteras.
Därefter presenteras syfte och frågeställningar som följs av ett metodavsnitt där studiens
tillvägagångssätt beskrivs. Efter detta redovisas resultatet av analysarbetet och studien
avslutas sedan med en metoddiskussion och resultatdiskussion som relaterar tillbaka till
bakgrunden.

2

2. Bakgrund
Att kunna läsa är en komplex färdighet som tar lång tid att utveckla, detta på grund av att
läsförmågan innehåller många komponenter (Lundberg, 2006). I detta avsnitt kommer
dessa komponenter, viktiga begrepp, information och teorier att behandlas. En stor del av
följande redovisning återfinns i en tidigare forskningsöversikt av Aronius (2016).

2.1 Styrdokument
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 fastställs
det i kursplanen för svenska att eleverna ska lära sig ”lässtrategier för att förstå och tolka
texter” (Skolverket, 2016c, s.248). Detta på grund av att språket är en avgörande faktor för
identitetsskapande genom vilket eleverna ges möjligheter till att verka i omvärlden
(Skolverket, 2016b). I kunskapskraven i svenska för godtagbara kunskaper i slutet av
årskurs 1 står det att eleverna ska kunna ”läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter
genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning” (Skolverket, 2016c, s.252).
Eleverna ska även kunna kommentera eller återge någon del av innehållet i en text för att
kunna visa på läsförståelse (Skolverket, 2016c). I skollagen (SFS 2010:800) står det att
alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande för att kunna
utvecklas så långt som möjligt. Alla de här kraven ifrån läroplanen, kommentarmaterialet
och skollagen behöver lärare ha i åtanke när de planerar och genomför undervisning.

2.2 Läsutveckling
På grund av att läsning är en komplex färdighet påbörjas läsinlärningen i skolan redan när
eleverna börjar i årskurs 1. Ungefär var femte elev kommer att fastna på vägen till
läsförståelse om de inte får rätt stöttning (Dyslexiföreningen, 2014). För att kunna stötta
elever i lässvårigheter behöver lärare ha kunskap om hur läsutvecklingen är uppbyggd
(Aronius, 2016). Det finns fyra steg som varje nybörjarläsare genomgår vid läsutveckling
(Lundberg, 2006). De stegen är pseudo-läsning, logografisk helordsläsning, alfabetisk
läsning och ortografisk helordsläsning (Druid Glentow, 2006; Wengelin, 2013). Pseudoläsning innebär lekläsning, till exempel när barnen ser en bild på en hund säger de hund.
Logografisk helordsläsning innebär att utifrån en kontext känna igen ordbilder så som
loggor och även vanliga ord som och, jag och hej. Alfabetisk läsning innebär att eleverna
använder sig av ljudningsstrategin vid läsning, vilket innebär att eleverna läser varje fonem
för att sedan sätta ihop det till ett ord. Ortografisk helordsläsning innebär att eleverna kan
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plocka ord ur sitt ordbildsminne och ljuda ut hela stavelser vid nya svåra ord. Det är när
eleverna uppnått det sista steget som läsningen blir automatiserad och läsningen sker med
flyt (Druid Glentow, 2006; Wengelin, 2013).

Enligt Alatalo (2011) innebär lässvårigheter svårigheter i någon del av den språkliga
medvetenheten, utvecklingen av den språkliga medvetenheten delas vanligen in i fem steg.
Det är vanligtvis problematik i de tre första stegen som orsakar svårigheter med
läsinlärning. Det första steget är den fonologiska medvetenheten vilket betyder
medvetenhet om språkets ljud. Det andra steget är den morfologiska medvetenheten som
innebär medvetenhet om ordens bildning, former och struktur. Därefter kommer den
syntaktiska medvetenheten som betyder medvetenhet om språkets regler. Problem i dessa
tre steg visar sig oftast när eleverna påbörjar sin läsinlärning och visar sig vanligtvis genom
svårigheter i avkodning. Det framgår av Alatalos studie (2011) att dessa elever oftast får
mycket stöd av lärarna för att komma över sina svårigheter.

När eleverna upplever svårigheter i läsförståelsen är det vanligtvis svårigheter i de två sista
stadierna Alatalo (2011) definierar. Det innebär att eleven antingen har svårigheter i den
semantiska medvetenheten eller i den pragmatiska medvetenheten. Den semantiska
medvetenheten

innebär

medvetenhet

om

ordens

betydelse.

Den

pragmatiska

medvetenheten betyder medvetenhet om hur språket används och då inte enbart
ordbetydelse utan även förståelse av budskapet som finns bakom orden. Den pragmatiska
medvetenheten skiljer sig från de andra fyra medvetenheterna eftersom den kan utvecklas
oberoende av grammatisk medvetenhet (Alatalo, 2011). Den pragmatiska medvetenheten
är inte bara språkligt beroende utan också den kognitiva, sociala och emotionella
utvecklingen spelar en stor roll. De elever som kan läsa utan svårigheter men som inte
förstår vad de har läst har vanligtvis ett passivt förhållningssätt till texten (Alatalo, 2011;
Reichenberg & Lundberg, 2011; Reichenberg 2014). Elever med ett passivt
förhållningssätt tänker inte efter när de läser, de kan inte läsa mellan raderna och vanligtvis
upptäcker de inte att de inte har förstått texten (Alatalo, 2011; Reichenberg & Lundberg,
2011; Reichenberg 2014).
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2.3 Läsförståelse
Det finns flera olika komponenter eleverna behöver behärska för att utveckla läsförståelse,
bland annat fungerande ordavkodning, bra språkförståelse i form av ett stort ordförråd,
fungerande arbetsminne, bra förkunskaper och läsmotivation (Bråten, 2008b; Elbro, 2004;
Torgesen, 2002). På grund av att läsning består av många olika komponenter kan
svårigheter med läsförståelse vara besvärligt att upptäcka under de första skolåren (Alatalo,
2011). Svårigheterna beror på att det under de första skolåren används enklare texter som
bildberättelser och sagor. För den typen av texter krävs det inte att eleverna måste förstå
för att kunna läsa (Alatalo, 2011). Flertalet forskare hävdar att elever behöver uppnå
automatiserad läsning för att nå läsförståelse (Alatalo, 2011; Carroll, Snowling, Hulme &
Stevenson, 2003; Fouganthine, 2012; Liberg, 2010; Tjernberg, 2013; Torgesen, 2002).
Fouganthine (2012) förklarar att det är vanligt att elever som har svårigheter i den
fonologiska medvetenheten vanligtvis inte når automatiserad läsning och därmed kan få
svårt att förstå innehållet i texten. Liberg (2010) beskriver att när elever som inte har
automatiserat sin avkodning och som inte har ett tillräckligt utvecklat ordförråd möter
texter som kräver förståelse stöter de på stora problem på grund av att de inte förstår vad
de läser. Carroll et al. (2003) förklarar att ordavkodningen tar upp för stor del av elevernas
arbetsminne för att de ska kunna koncentrera sig på vad som står i texten.

Torgesen (2002) och Elwér et al. (2015) påpekar dock att läsförståelsesvårigheter inte alltid
beror på att eleverna inte automatiserat sin läsning utan att det kan bero på elevernas
språkförmåga. Det innebär att det är inte är avkodningen som orsakar svårigheter utan det
är elevernas språkförståelse som gör att eleverna upplever svårigheter. Eckeskog (2015)
motsätter sig att god läsförståelse kräver automatiserad läsning och berättar att vissa elever
kan vara mindre goda avkodare men de har en väldigt god läsförståelse. Hon menar att de
här eleverna inte skulle existera om automatiserad läsning vore en avgörande komponent
för god läsförståelse.

2.4 Läsmotivation
Förutom de ovannämnda komponenterna menar Bråten (2008b) att den viktigaste
komponenten är att eleverna vill läsa. Om eleverna saknar motivation till att läsa väljer
eleverna vanligtvis att göra något annat och missar mycket nödvändig lästid. Detta kan
leda till att eleverna riskerar att hamna i lässvårigheter. Anledningen till det här är att enda
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sättet att utveckla läsförmågan är övning. Brist på läsmotivation kan även leda till ett annat
problem vilket är att elever med låg läsmotivation vanligtvis lätt ger upp vid motgångar.
Motgångar kan vara ord eleverna inte kan läsa eller förstå och det kan vara att eleverna
inte förstår innehållet i texten de läser(Bråten, 2008b). Tjernberg (2013) visar att elever
som hamnar efter i sin läsning oftast känner sig misslyckade och kan förlora tron på sig
själva när de upprepade gånger stöter på motgångar. Fouganthine (2012) nämner att de
lässvaga eleverna använder sig av strategier för att undvika läsning ännu mer, detta leder
till en nedåtgående spiral som kan vara svår att bryta. Brist på läsmotivation behöver inte
bara bero på svårigheter med läsningen. Det kan, enligt Alatalo (2011) och Fouganthine
(2012), också bero på att innehållet i det som eleverna ska läsa inte motiverar dem. För
lärare är det därför viktigt att se till att eleverna får tillgång till böcker som de vill läsa och
varierar sättet som eleverna får arbeta med läsförståelse (Aronius, 2016). Det är även
viktigt att eleverna inte läser för svåra eller för enkla texter. Om eleven läser för svåra
texter kan det göra så att deras läsutveckling försenas och för enkla texter kan göra så att
eleven tröttnar på att läsa (Reichenberg & Lundberg, 2011).

Andra faktorer som är viktiga för att höja elevernas läsmotivation och självkänsla är
uppmuntran och positiv bekräftelse (Tjernberg, 2013; Torgesen, 2002). Läsmotivation är
inte enbart något som behöver stimuleras i skolan utan det behöver även ske i hemmet och
innan eleverna börjar i skolan (Lundberg, 2006). Lundberg (2006) beskriver i sin studie att
det är viktigt att barn får komma i kontakt med böcker redan när de är väldigt små. I början
räcker det att de kommer i kontakt med bilderböcker för att kunna utforska böcker. Efter
det är det viktigt att barnen får uppleva skriftspråket och hur berättelser är uppbyggda
genom vuxnas högläsning av en text. Lundberg (2006) menar vidare att högläsning kan se
väldigt olika ut, en del läser all text i ett stycke och andra stannar upp för diskussion och
tankar. Han menar att det är av stor betydelse att ge högläsning tid eftersom det stimulerar
utvecklingen av språk och ordförråd på grund av att högläsning låter barnen möta nya ord.
Lundberg (2006) tar även upp att högläsning stimulerar barnens intresse för läsning och
därmed deras läsmotivation, dessa insatser förbereder barnen för att börja skolan.
Lässituationen är viktig både i hemmet och skolan för att eleverna ska stimuleras till
läsning och motiveras för att fortsätta läsa (Lundberg, 2006).

6

2.5 Teoretiska utgångspunkter för arbetet
Läsning har i många år varit definierat på olika sätt, en av de tydligaste definitionerna är
modellen ”The simple view of reading” (Hoover & Gough, 1990), den lyder Läsning =
avkodning x förståelse. Avkodning betyder att eleverna kan identifiera skrivna ord och
förståelse innebär elevernas tolkningar av orden. En annan komponent som många
forskare, bland annat Bråten (2008b), beskriver som viktig och avgörande är motivation.
Även Taube (2007) beskriver vikten av motivation och därför kommer den här studien
bland annat utgå ifrån Taubes modifierade modell av Hoover och Goughs modell, som
utformas Läsning = avkodning x förståelse x motivation. Taube (2007) hävdar genom den
modifierade modellen att någon läsning med förståelse inte kan ske utan motivation.
Studien kommer även att utgå ifrån Alatalos (2011) beskrivning av den språkliga
medvetenheten, i synnerhet det sista steget, den pragmatiska medvetenheten, medvetenhet
om hur språket används. Studien kommer slutligen utgå ifrån teorin teorier om det
subjektiva vilket innebär att studien inriktar sig på elevernas, vårdnadshavarnas och
lärarnas uppfattningar, utsagor, beskrivningar och erfarenheter av läsmotivation och
lässituation (Nilholm, 2016).
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka om läsmotivation påverkar läsförståelsen för en utvald
grupp elever i årskurs 1, samt hur elevernas lässituation beskrivs utifrån olika vinklar.


På vilka sätt beskriver elever i årskurs 1 sin läsmotivation?



Vilka läsförståelseresultat uppvisar elever i årskurs 1?



Hur beskrivs elevers lässituation i hemmet och i skolan?



Hur beskriver lärare i årskurs 1 sitt arbete för att öka elevers läsmotivation och
läsförståelse?
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4. Metod och material
I det här avsnittet kommer materialinsamling, urval, genomförande, metod för analys och
bearbetning, reliabilitet och validitet, samt etiska övervägande presenteras.

4.1 Materialinsamling och urval
För att samla in det material som behövdes för att besvara forskningsfrågorna valdes det
att göra en kvalitativ undersökning i form av samtalsintervjuer. Samtalsintervju innebär att
ett samtal förs mellan forskaren och intervjudeltagarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, &
Wängnerud, 2012). I en samtalsintervju finns det några i förväg bestämda frågor (bilaga 1)
som ställs till alla deltagare men beroende på hur dialogen utvecklas kan frågorna
formuleras om och följdfrågor kan ställas (Esaiasson et al., 2012). Detta är en bra metod
för att följa upp oväntade svar och få en djupare förståelse av en intervju eftersom det
tillåter flexibilitet (Bryman, 2011; Esaiasson et al., 2012). Samtalsintervjuer kan tolkas
som semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) men intervjufrågorna vävs mer in i ett
samtal. Denna metod går att tolkas som ett lämpligt tillvägagångssätt utifrån teorier om det
subjektiva (Nilholm, 2016). För att komplettera intervjuerna har även ett läsförståelsetest
(bilaga 2) använts, samt en mindre omfattande enkätundersökning genomförts (bilaga 3).
Läsförståelsetestet som har använts är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs
1-3 från Skolverket (2016a). I denna studie kallas deltagarna för respondenter eftersom det
är deltagarnas egna tankar som är studieobjektet. Esaiasson et al. (2012) beskriver att när
forskaren vill veta hur deltagarna tycker och tänker om ett studieobjekt är det vanligast att
använda begreppet respondenter istället för informanter. Informanter används vanligtvis
när en forskare studerar ett händelseförlopp. Vid en respondentundersökning kan, till
skillnad mot en informantundersökning, inte deltagarnas uppfattningar tolkas som sanna
eller falska utan det är helt enkelt deltagarnas uppfattningar om studieobjektet som
forskaren vill komma åt (Esaiasson et al., 2012).

För att genomföra studien behövdes det hittas lämpliga respondenter. En skola som jag har
erfarenheter av valdes ut, skolan är en f-6 skola. Årskurs 1 valdes som studieobjekt, det är
en storklass med två klasslärare. Tillsammans med klasslärarna valdes elva elever ut
tillsammans med deras vårdnadshavare. Samtliga utvalda elever fick genomföra ett
läsförståelsetest och har blivit intervjuade. Elevernas vårdnadshavare har deltagit i studien
genom besvarandet av en enkät om lässituationen i hemmet. Elevernas lärare har deltagit i
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studien genom en par intervju om lässituationen i klassen. Eftersom respondenterna i
studien är helt anonyma kommer de olika respondenterna beskrivas som Lärare 1 och 2
och Elev 1, 2, 3 och så vidare. Detta är för att det ska gå att särskilja de olika respondenterna
i de olika avsnitten.

4.2 Genomförande
Studien började med att formulera ett problem att utgå ifrån, därefter formulerades studiens
syfte och frågeställningar. Detta är en viktig process som alla ska gå igenom innan arbete
med studien kan gå vidare (Hartman, 2003). Därefter har tidigare forskning inom området
studerats, en del forskning genom tidigare forskningsöversikt av Aronius (2016) och en
del ny forskning har studerats. Att ta till sig forskning och skapa en förförståelse av
problemområdet kan vara till stor hjälp i resterande arbete (Hartman, 2003). Efter att
forskaren skapat sig förförståelse ska metod och material fastställs, under denna process är
det viktigt att vara realistisk och fundera om metoden kan besvara frågeställningarna.
Samtalsintervju valdes som metod och kompletterades av ett läsförståelsetest och en enkät.
Vid arbetet att skaffa respondenter valdes en klass 1 ut tillsammans med deras två
klasslärare. Klassen valdes genom ett bekvämlighetsurval, ett sådant urval innebär att
respondenterna består av personer som finns tillgängliga för forskaren under studien
(Bryman, 2011). Klasslärarna tillfrågades om de ville medverka i studien. Lärarna blev
informerade om syftet och metoden för studien och fick var och en bestämma om de ville
delta i studien.

Därefter valdes eleverna ut, tanken var att ha en strategisk utvald grupp elever, där eleverna
låg på olika nivåer i sin läsning, vilket innebär någon elev som har det väldigt enkelt för
att läsa och någon elev som har det svårt med att läsa. Eftersom studien involverar
minderåriga behövde också vårdnadshavarna samtycka till elevernas deltagande
(Vetenskapsrådet, 2002). Därför blev det en bekvämlighetsutvald grupp elever som deltog
i studien utifrån vilka som gav sitt samtycke till deltagande i studien. Elva elever deltog
tillsammans med sina vårdnadshavare. Varje elevs vårdnadshavare svarade på en enkät
med tio frågor om lässituationen i hemmet, både deras egen lässituation och elevernas.
Samtliga deltagande elever genomförde läsförståelsetestet, där eleverna först läste en text
och sedan muntligt svarade på frågor om texten. De eleverna som klarade avstämning A
fick genomföra avstämning B och de som klarade den fick genomföra avstämning C.
Därefter intervjuades alla elever om deras läsmotivation. Lästestet och intervjuerna
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genomfördes under skoltid i ett grupprum och tog cirka 30 minuter att genomföra med
varje elev. Lärarna intervjuades sist, de blev intervjuade tillsammans eftersom de kunde
komplettera varandras svar då de arbetar med samma elevgrupp.

4.3 Metod för analys och bearbetning
Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Transkribering innebär att undersökaren
överför tal till skrift med mål att återge intervjun så noggrant som möjligt (Transkribera,
u.å.). En kvalitativ innehållsanalys gjordes, vilket innebär att teman har plockats ut ur
materialet (Bryman, 2011). Transkriberingarna har färgmarkerats och respondenternas
svar har sedan infogats i en matris för att enklare kunna identifiera likheter och skillnader.
Citat plockades även ut ur transkriberingen. Läsförståelsetestet har analyserats med det
analysverktyg som följer med testet (Skolverket, 2016a). Varje avstämning har analyserats
enskilt och sedan har en övervägande analys av respondenternas läsförståelse gjorts. De
insamlade enkäterna har analyserats genom användandet av en datamatris (se figur 1).
Esaiasson et al. (2012) förklarar att en datamatris är ett viktigt hjälpmedel vid analys av
enkäter. Eftersom enkäten innehöll flervalsfrågor markerades varje respondents svar i
datamatrisen. Som det går att se i figur 1 valde respondent 1 alternativ 3, 5, 6 och 7 medan
respondent 2 valde alternativ 1, 2 och 5 på fråga 1. Data från enkäterna överfördes sedan
till ett vågrätt stapeldiagram. Data har analyserats med utgångspunkt från teorier om det
subjektiva, Taubes (2007) modell och den språklig medvetenhet som har använts som en
teori för läsutveckling.
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#1

V3

V4

X

#2

X

#3

X

X

V5
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V7

X

X

X
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X
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X
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Figur 1. Datamatrisens uppbyggnad.

4.4 Etiska överväganden
Studien

har

följt

fyra

forskningsetiska

principer

(Vetenskapsrådet,

2002).

Informationskravet, vilket innebär att samtliga deltagare har tagit del av studiens syfte och
metod genom ett informationsblad (bilaga 4). Samtyckeskravet, vilket betyder att
deltagarna själva har fått bestämma över sin medverkan i studien, alla minderåriga
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deltagare har tillsammans med sina vårdnadshavare skrivit under en samtyckesblankett
(bilaga 5) och respondenterna i studien har avidentifierats vilket är konfidentialitetskravet.
Inspelning av intervjuerna, transkriberingen och enkäterna kommer endast att sparas under
studiens gång. Den sista principen är nyttjandekravet vilket betyder att ingen utomstående
kommer att ta del av något material som kan identifiera deltagarna. Det insamlade
materialet kommer endast att användas till det som det är avsett för (Vetenskapsrådet,
2002).

4.5 Validitet och reliabilitet
Studien behöver uppnå hög validitet för att kunna erbjuda trovärdiga resultat. Enligt
Esaiasson et al. (2012) är validitet det svåraste problemet vid empiriska undersökningar.
De menar att när frågeställningarna formuleras på en teoretisk nivå och undersökningarna
sker på en operationell nivå så kan det ske översättningsproblem, det är därför viktigt att
kontrollera att det som påstås undersökas verkligen undersöks. Validitet kan definieras
som tre punkter: ”överenstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator”
(Esaiasson et al., 2012, s.57); ”frånvaro av systematiska mätfel” (Validitet, u.å.); det som
mäts är det som avses mätas. Esaiasson et al. (2012) beskriver att de två första punkterna
kan kallas begreppsvaliditet och den sista punkten för resultatvaliditet. Studien behöver
även uppnå hög reliabilitet vilket innebär frånvaro av slumpmässiga fel. De här felen kan
uppstå under datainsamlingen eller under databearbetningen bland annat på grund av slarv,
hörfel eller missförstånd. Hög resultatvaliditet kan fås vid hög begreppsvaliditet och hög
reliabilitet (Esaiasson et al., 2012).
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten av innehållsanalysen på läsförståelsetestet,
intervjuerna och enkäten. Resultatet på läsförståelsetestet kommer presenteras elev för elev
medan en sammanställning av resultaten på intervjuerna och enkäten kommer presenteras.

5.1 Elevernas resultat på läsförståelsetestet
Läsförståelsetestet är indelat i tre delar: avstämning A, avstämning B och avstämning C.
Om eleven klarade läsa avstämning A fick den genomföra avstämning B och om den
klarade läsa text B fick eleven testa avstämning C. Analysschemat till läsförståelsetestet är
uppbyggt med kryssrutor. Om eleven klarade en viss aspekt, till exempel korrigerar sig
själv vid behov, kryssades den rutan i. De elever som klarade alla aspekter i en avstämning
fick ett kryss för hela avstämningen.

Elev 1 läste avstämning A, B och C med användandet av ortografisk helordsläsning och
läste med flyt och inlevelse. Eleven läste fel på ett ord då det lästes skrek istället för skriker,
men det var inget som påverkade elevens förståelse. Eleven kunde återberätta hela
innehållet och kunde göra förutsägelser om vad som kanske händer sedan.

Elev 2 läste avstämning A och B. Vid avstämning A läste eleven med logografisk
helordsläsning men eleven använde sig av ljudningsstrategin tyst för sig själv vid svåra
ord. Vid avstämning B upplevde eleven mer svårigheter och använde sig mer av
ljudningsstrategin och därför fick eleven inte flyt i läsningen. Hade svårigheter med orden
hallå och åh, då eleven aldrig läst dem förut. Eleven kunde återberätta texten i avstämning
A men hade svårigheter med att återberätta texten i avstämning B. Eleven läste inte
avstämning C.

Elev 3 läste avstämning A och B med logografisk helordsläsning men använde
ljudningsstrategin vid svårare ord. Eleven läste med visst flyt men korrigerade inte alltid
sig själv vid felläsning. Vid avstämning C använde eleven huvudsakligen sig av
ljudningsstrategin och fick inte flyt i texten. Vid långa ord läste eleven bara den första
delen av orden, till exempel läste eleven fönsterna istället för fönsterrutorna. Eleven kunde
återberätta texten i avstämning A men upplevde svårigheter i avstämning B då eleven inte
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kom ihåg allt. I avstämning C hade eleven väldigt svårt att återberätta texten men kunde
dra några slutsatser om vad som kan komma att hända.

Elev 4 använde sig av logografisk helordsläsning vid avstämning A och korrigerade sig
själv vid behov. Vid avstämning B använde eleven ljudningsstrategin vid svårare ord,
eleven hade svårt med hallå och åh. I avstämning C dominerade ljudningsstrategin och
eleven korrigerade inte sig själv vid felläsning vilket ledde till att eleven inte fick något
flyt i läsningen. Eleven kunde återberätta texten i avstämning A och C men hade svårt att
återberätta texten i avstämning B.

Elev 5 läste avstämning A, B och C med flyt och ortografisk helordsläsning. Eleven
behövde inte korrigera sig vid läsningen. Eleven återberättade texterna i alla avstämningar
och kunde göra förutsägelser om vad som kan hända om texten hade fortsatt. Eleven
använde bilden för att kunna ge en mer detaljerad beskrivning av innehållet.

Elev 6 använde sig huvudsakligen av ljudningsstrategin vid läsning av avstämning A och
B och läste enstaka ord som och och med med logografisk helordsläsning. Eleven vände
sig till forskaren för bekräftelse vid svårare ord och behövde hjälp vid vissa ord, därför
fick inte eleven något flyt i läsningen. Eleven kunde återberätta innehållet i avstämning A
utan problem men kunde enbart återberätta delar av texten vid avstämning B. Eleven läste
inte avstämning C.

Elev 7 läste avstämning A, B och C med ortografisk helordsläsning och läste med flyt. I
avstämning C stannade eleven upp och delade upp långa svåra ord i mindre delar för att
läsa dem. Eleven läste fel vid vissa ord utan att korrigera sig själv, till exempel hallon
istället för hallå, klimmarna istället för killarna. Eleven kunde återberätta texten i
avstämning A utan problem men behövde leta i texten efter information vid avstämning B.
Vid avstämning C hade eleven svårigheter att återberätta, eleven svarade att barnen i texten
skulle gå in i huset och ta hallon. Eleven tittade enbart på bilden för att kunna beskriva ett
ödehus.

Elev 8 läste avstämning A, B och C med ortografisk helordsläsning och läste med flyt.
Eleven behövde inte korrigera sig något vid läsningen. Eleven hade inga svårigheter med
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att återberätta innehållet i texterna och kunde dra slutsatser om vad som troligtvis kommer
hända.

Elev 9 läste avstämning A och B med ljudningsstrategin och logografisk helordsläsning.
Eleven tog tid på sig att läsa orden och därför blev det inget flyt i läsningen. Eleven
stannade upp vid felläsning och korrigerade sig själv. Eleven hade svårt med orden hallå
och åh. Eleven kunde delvis återberätta innehållet i avstämning A men kunde inte återge
innehållet i avstämning B då eleven säger att texten handlar om ett äpple och att barnen
träffar ett träd och ett äpple.

Elev 10 läste avstämning A, B och C med flyt och ortografisk helordsläsning. Eleven
behövde inte korrigera sig själv vid läsningen. Eleven kan återberätta innehållet i
avstämning A och B delvis men kan återberätta texten i avstämning C helt.

Elev 11 använde sig av ljudningsstrategin vid läsning av avstämning A och B och eleven
använde sig av logografisk helordsläsning vid enstaka ord. Vid ord som eleven inte förstod
förklarade eleven det för forskaren. Vid frågan om eleven kunder återberätta texten
förklarade eleven en brist på förståelse. Eleven försökte återge innehållet och berättade om
saker utifrån bilden. Eleven läste inte avstämning C.

Samtliga elever utom elev 9 och 10 klarade avstämning A. Elev 1, 5, 7, 8 klarade
avstämning B medan elev 3, 4 och 10 delvis klarade avstämningen. Elev 1, 5, 8 och 10
klarade avstämning C medan elev 2, 6, 9 och 11 inte läste avstämning C. Resultaten på
läsförståelsetesten kommer att bearbetas mer i resultatdiskussionen.

5.2 Elevernas läsmotivation och attityd till läsning
Majoriteten av de intervjuade eleverna hävdar att de tycker det är roligt att läsa. Av denna
majoritet menade sju att det är bra att läsa eftersom de lär sig saker av att läsa. Elev 6 tycker
att det kan vara roligt att läsa ibland men oftast inte, medan elev 11 tycker att det är jobbigt
och tråkigt att läsa. När de intervjuade eleverna fick frågan om varför de läser svarade fyra
att de läser för att det är roligt medan fem elever läser för att de vill bli bättre på att läsa.
Elev 8 berättade även att hen läser för att ta det lugnt. Elev 6 och 11 förklarade att de läste
för att de var tvungna att lära sig läsa. På frågan varför de tror att man ska lära sig läsa
svarade sju av de intervjuade eleverna att det är för att man kan lära sig saker genom att
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läsa och fem elever svarade att det var för att de ska kunna läsa när de blir stora. Elev 1
svarade att det är bra att kunna läsa för då kan man ”hitta vägen hem”. Elev 3 svarade att
det är bra för att ”man ska kunna läsa vart utgången är om det brinner”. Elev 4 svarade ”för
att annars kan man nog inte ta körkort” och att ”det är bra att kunna till exempel om det
kommer post när man är stor”. Elev 5 svarade ”för om man inte lär sig så kan man inte
stava och då kan man inte vara med på lektionerna”. Elev 8 svarade ”tänk om jag är lärare
och inte kan läsa”.

Mindre än hälften av de intervjuade eleverna är glada när de ska läsa eller helt okej med
det. Elev 3 är okej med att läsa men blir lätt stressad och sur när hen läser därför vill eleven
helst inte läsa. Elev 4, 5 och 6 tycker att det kan vara jobbigt ibland, till exempel om det är
mycket text eller om det är första gången de läser en bok. Elev 8 och 9 känner inget när de
ska läsa medan elev 11 tycker att det är tråkigt och jobbigt. Majoriteten av de intervjuade
eleverna beskriver att en bra bok ska innehålla bilder. När det kommer till textmängden är
det väldigt olika vad eleverna vill ha, då två vill ha lite text och fyra vill ha mycket text
och fem vill ha något mittemellan. Fem elever förklarar att en bra bok ska handla om något
de tycker om för att den ska vara bra. Tre elever vill gärna att boken är rolig och fyra elever
vill att boken ska vara spännande eller skrämmande, Martin Widmarks bokserie om
LasseMajas Detektivbyrå togs upp som ett förslag på spännande bok. Elev 3 antyder att
boken behöver sluta lyckligt för den ska vara bra medan elev 8 mest tycker om faktaböcker.

På frågan om när de läser i skolan svarade nio av de intervjuade eleverna att de får läsa på
onsdagar. Onsdagar har de läxläsning och läser då i läseboken Den magiska kulan
(Wänblad, 2011). Fyra elever nämner även att de får läsa på morgonen och åtta elever
förklarar även att de får läsa när de är färdiga eller det finns tid över. Elev 8 beskriver att
hen vanligtvis läser böcker när dataspel blir tråkigt. Majoriteten av eleverna beskriver att
läsningen enbart sker i böcker, när eleverna är hemma läser de läsläxan och andra böcker.
Elev 1 och 9 är de enda elever som nämner att de läser annat än böcker, till exempel texten
på tv:n eller skyltar. Alla elever läser något nästan varje dag, men hur mycket de läser
varierar. Samtliga elever som deltog i studien hävdar att de tycker att det går bra med deras
läsning.

16

5.3 Elevernas lässituation i hemmet
Vid sammanställning och analys av enkäterna som elevernas vårdnadshavare har fyllt i
uppkom några intressanta resultat. Vid frågor om vårdnadshavarnas egen lässituation
svarade majoriteten att de läser varje dag, elev 10:s vårdnadshavare svarade att de läste
någon gång i månaden och resterande läste någon gång i veckan. Det som vårdnadshavarna
vanligtvis läste var dags- och kvällstidningar, veckotidningar och alla utom elev 11:s
vårdnadshavare läste skönlitteratur. I majoriteten av elevernas hem finns det mycket att
läsa och elev 5 och 9:s vårdnadshavare svarade att de hade lite att läsa i hemmet. De två
vårdnadshavarna och fem andra svarade att de brukar låna böcker från biblioteket.

I de frågor som handlade om hur vårdnadshavarna läste för sitt barn eller hur eleverna läste
själva var det många likheter i svaren. Sex vårdnadshavare svarade att de läste för sitt barn
varje dag och resterande svarade att de läste någon gång i veckan. Majoriteten av eleverna
läste själva varje dag och tre av dem läste någon gång i veckan. Vad vårdnadshavarna läste
för sina barn och vad eleverna läste själva går att se i figur 2 och figur 3.
Figur 2.

Figur 3.
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Som det går att se i figur 2 var det vanligast att vårdnadshavarna läste sagor för sina barn
och därefter kapitelböcker med bilder. Ingen av vårdnadshavarna läste dags- och
kvällstidningar, veckotidningar eller tidskrifter för sina barn. I figur 3 går det se att samtliga
elever läste läsläxan själv hemma och därefter var bilderböcker vanligast. Det var endast
elev 2 och 10 som själva läste kapitelböcker utan bilder och elev 9 läste dags- och
kvällstidningar. Elev 9 läste även allt som det går att läsa på, så som reklam.

Figur 4.

Figur 5.

I figur 4 går det se att den vanligaste tidpunkten för att vårdnadshavaren läser för sitt barn
är vid läggdags, då samtliga har svarat det. Vid läggdags är även den vanligaste tidpunkten
då eleverna brukar läsa själva vilket går att se i figur 5. Även efter skolan och på helgerna
var vanliga tidpunkter som eleverna läste själva. Ingen av de deltagande vårdnadshavarna
läste för sitt barn på morgonen men elev 3 och 8 läste själva på morgonen.
På den öppna frågan svarade elev 1:s vårdnadshavare att ”på grund av att [elev 1] lärde sig
läsa ganska tidigt så får [hen] läsa själv för det mesta. Vi läste mer åt [elev 1] förut innan
[hen] kunde läsa. Men vi försöker läsa för [elev 1] då och då”. Elev 6:s vårdnadshavare
svarade ”intresset för böcker har alltid funnit hos vårt barn. Att få intresse för att läsa själv
har tagit tid men ju fler bokstäver [hen] lär sig ju mer ökar intresset och glädjen blir stor
när [hen] upptäcker att [hen] kan läsa skyltar i affärer. Att läsa tillsammans är både
uppskattat och mysigt här hemma. Läxor är inte alltid så populärt att läsa”. Elev 7:s
vårdnadshavare svarade: ”läsningen och framför allt högläsningen tycker vi är otroligt
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viktig för barnets språkutveckling”. Elev 10:s vårdnadshavare svarade: ”vårt barn började
läsa redan vid 5 års ålder och har sedan dess läst mycket själv och för sina mindre syskon.
Vi har lånat mycket böcker, men i perioder även snöat in och läst samma bok flera, flera
kvällar i rad”.

5.4 Hur och när läsning äger rum i klassrummet
Lärarna berättade om att de brukade ha en lässtund efter första rasten, då fick eleverna äta
sin frukt medan läraren läste högt. Denna stund togs bort efter att det bestämts i skollagen
att skolan ska vara avgiftsfri1. Men efter att den stunden togs bort menar lärarna är det svårt
att få till högläsning. När högläsning väl sker är det vanligtvis under den sista stunden på
dagen eller som ett sätt för att få eleverna att varva ner. Lärare 2 beskriver att högläsning
är bra att ta till när de märker att eleverna är i högvarv och behöver varva ner. Lärare 1
förklarar vidare att högläsning har blivit svårt att få till kontinuerligt när det inte finns med
på schemat. Lärarna berättar om att det är svårt att få till en mysig stund vid läsning i
dagens situation. Den mysiga stunden var mycket enklare att skapa förr menar lärarna då
de hade en matta eller soffa i klassrummet. Nu har eleverna svårare att koppla av när de
behöver sitta vid sina bänkar.

När det kommer till enskild läsning menar lärarna att det sker i organiserad form, läraren
ber alla i klassen att ta en bok och läsa. Den mesta läsningen sker under läxläsningen på
onsdagar då de läser ur läseboken Den magiska kulan (Wänblad, 2011), det är den enda
läsningen som är styrd och regelbunden. Lärare 1 berättar även att hen har morgonläsning
vissa dagar vilket innebär att eleverna får ta en bok när de kommer in i klassrummet. Lärare
2 förklarar även att de har börjat läsa Bamsetidningar. Eleverna får läsa tidningarna när
hen känner att det inte är lönt att starta upp något annat. Lärare 1 beskriver att ett av skälen
till att det inte blir så mycket läsning är att de inte har någon inskriven bibliotekstid. Hen
menar att det är bra att ha en så kallad lådbok som eleverna kan ta upp när det blir en stund
över. Förutom att eleverna får tillfälle att läsa på morgonen och när det är tid över är det
väldigt lite som eleverna får läsa. Lärarna förklarar att lektionerna är väldigt styrda och
läsning brukar mest ske när det ingår i arbetsuppgiften.

1

10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. (SFS 2010:800)
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Bearbetning av texter brukar endast ske under kontrollerade former, vid läxläsning eller
arbete med läs-kort2. Lärarna förklarar att det inte är vanligt att eleverna diskuterar med
varandra spontant, den enda gången det händer är när de läser i Guinness rekordbok då de
samtalar om olika världsrekord. Lärare 2 förklarar att eleverna skulle kunna använda läskorten för att diskutera med varandra men att de endast brukar skriva svaren i sin arbetsbok.
Detta på grund av att de övar mycket på att skriva hela meningar med stor bokstav och
punkt. För att öva på läsförståelse beskriver lärarna att läs-korten är ett bra material, trots
att det endast är innehållsfrågor på korten, fast de önskar att några frågor kunde behandla
frågor mellan raderna. Ett annat material som de skulle kunna använda för att träna
läsförståelse är frågor som finns till flera av böckerna inläsningstjänst (ILT)3 erbjuder.

Lärare 2 beskriver att läsning smyger sig in i alla ämnen utan att hen tänker på det. Hen
menar att läsning hela tiden är närvarande i alla ämnen utan att hen eller eleverna
reflekterar över det. Lärare 1 förklarar att när de säger högläsning så tänker de i första hand
på berättelser och i andra hand på faktatexter. Lärarna beskriver att läsning sker både
organiserat, genomtänkt och spontant. De förklarar också att de gärna skulle vilja ha mer
genomtänkt och planerad läsning.

Lärarna förklarar att vid läxläsningen varje onsdag arbetar de med bildstödet. Det innebär
att de tar kort på bilderna som hör till det de ska läsa och sedan projicerar dem på tavlan.
Vid högläsning frågar eleverna efter bilder, de vill gärna se bilder på det som händer.
Lärarna menar då att om de inte har tagit kort på bilderna behöver de då gå runt i
klassrummet och visa alla bilder som finns. De arbetar även med läsfixarna4, än så länge
har de arbetat med spågumman och detektiven. Lärare 2 berättar att de börjar arbeta med
bilden för att sedan läsa texten högt för eleverna. Lärare 2 beskriver sig själv ”som en dålig
skådespelerska” då hen spelar teater samtidigt som hen läser. Lärare 1 nämner att det är
viktigt att stanna upp vid svåra ord och om eleverna har frågor vid högläsning.

2

Det finns 30 läs-kort som alla innehåller en kort och kärnfull textsekvens, till varje text
finns det 3 till 5 innehållsfrågor. Dessa kort kommer inte från något läromedel.
3
ILT är en digital tjänst som erbjuder inlästa böcker och läromedel.
4
Läsfixarna ingår i En läsande klass vilket är en metod/material för att arbeta med fem
olika läsförståelsestrategier. Spågumman-förutspå, konstnären-skapa inre bilder,
detektiven-reder ut oklarheter, reportern-ställer frågor till texten, cowboyen-sammanfattar
(En läsande klass, 2017).
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5.5 Lärarnas metoder för att motivera eleverna till läsning
För att uppmuntra eleverna till att läsa brukar lärarna ta till vara på alla tillfällen för att ge
positiv feedback. De uppmuntrar olika saker hos olika elever, elever får uppmuntran för
saker som är på den nivån eleven är på, till exempel elever med svårigheter kan få positiv
feedback när de läser ord utan att ljuda och elever som är väldigt duktiga läsare kan få
positiv feedback när de läser flera sidor med bra flyt. Lärarna berättar att eleverna är bra
på att uppmuntra varandra, till exempel om någon elev läser snabbt eller om de kan läsa
med inlevelse.

Ett annat sätt att motivera eleverna till att läsa är valet av bok. Lärarna beskriver att när de
väljer böcker till högläsningen behöver det vara en bok som fångar elevernas intressen.
Lärare 2 förklarar att det är bra att välja böcker som är populära, hen nämner Skönheten
och odjuret som ett exempel. Eftersom en ny version av Skönheten och odjuret går på bio
nu och flera av eleverna hade sett den, så valde hen att läsa den i klassen. Lärare 1 tar också
upp att det är viktigt att ta till vara på de idéer som eleverna har. Till exempel om eleverna
kommer med böcker som de vill att hen ska läsa eller önskemål på böcker så är det viktigt
att hen som lärare tar till vara på deras läslust. När det kommer till att eleverna ska välja
böcker att läsa själva förklarar lärarna att det är bra om de berättar om böckerna och ställer
upp dem synligt i klassrummet. Lärarna menar att det skapas ett intresse för böckerna
genom att de samtalar om dem. I klassrummen finns det många nivågrupperade böcker, i
ena klassrummet finns det även en låda med Bamsetidningar. De nivågrupperade böckerna
har de i klassrummen efter att de har arbetat med läsutvecklingsschema (LUS)5. Böckerna
har blivit grupperade efter textmängd och om boken innehåller komplicerade ord. Eleverna
har möjlighet att titta i bokhyllan och plocka med böckerna. Men lärarna förklarar att det
ändå krävs att de presenterar böckerna eftersom eleverna oftast väljer utefter framsidan
och sedan inser att boken inte passar dem. Därför skulle de vilja ha ett mer aktivt
skolbibliotek där någon skulle kunna komma ut och ge boktips. Lärarna beskriver att när
det kommer till elever som inte vill läsa är bokvalet det viktigaste. Det är viktigt att ta till
vara på deras intressen i första hand när det kommer till bokval.

Lärarna förklarar att de tror att vårdnadshavarna spelar en viktig roll för elevernas
läsintresse. De menar att de gärna skulle kunna påverka föräldrarna mer eftersom en del
5

LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001).

21

elever inte stöter på något annat än läsläxan i hemmet. Lärare 2 beskriver att hen är rädd
för att så fort eleverna börjat ”knäcka” läskoden så upphör högläsningen och eleverna får
läsa själva hemma. Ett annat scenario är att högläsningen har blivit utbytt mot surfplattor
men hen menar att det inte kan ersätta känslan av att drömma sig in i en bok som högläsning
kan erbjuda. Lärarna upplever att det är vanligt att vårdnadshavarna kommer och säger att
de inte hinner med läsningen för att eleverna tränar någon sport. Lärare 2 säger att ”det är
självklart att man ska träna fotboll för alla ska ju bli Zlatan, men att man behöver läsa för
att alla ska bli läsare, den kopplingen är inte lika självklar, det kan jag tycka är tragiskt”.
Lärarna förklarar att hela elevernas lässituation påverkar deras motivation, ”de gör ju inte
som man säger utan de gör ju som man gör” förklarar lärare 2 det som. Lärarna förklarar
att hela omgivningen är viktig och påverkar eleverna, om omgivningen är positivt inställd
till läsning är det större chans att eleverna blir positivt inställda till läsning. Lärare 2 tar
upp ett exempel på det vilket är att när J.K. Rowling böcker om Harry Potter och
fortsättande verk släpptes då uppmuntrade man varandra att läsa, det blev populärt att läsa.
Hen menar att nu ser vi en andra generations Harry Potter-fans och genom att böckerna
har släppts i en variant med bilder så fortsätter det läsintresset. Lärarna beskriver att som
lärare är det också viktigt att ha läsintresse, det är bra att läsa för sig själv och läsa nya
böcker så att man har koll på aktuell barnbokslitteratur. Det är bra att som lärare själv läsa
och inte sitta och rätta när eleverna ska läsa, på så sätt visar man att det är viktigt att läsa.
Slutligen beskriver lärarna att allt vi gör i skolan ska hjälpa eleverna till att lyckas bli bra
läsare, dock tar det ca 10 000 timmar för att bli en bra läsare och alla de timmarna ryms
inte inom skolan tyvärr.
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6. Diskussion
I detta avsnitt kommer metod och resultat diskuteras ur olika infallsvinklar. I
metoddiskussionen kommer studiens möjligheter och begränsningar granskas. Även vilka
faktorer som kan ha påverkat resultaten kommer diskuteras. I resultatdiskussionen kommer
resultat och bakgrund diskuteras i samband med studiens teorier.

6.1 Metoddiskussion
I denna studie har det undersökts om läsmotivation har någon påverkan på en utvald grupp
elevers läsförståelse i årskurs 1. Studien har även undersökt hur elevernas lässituation ser
ut i hemmet och i skolan. Den huvudsakliga metoden som har använts i studien är
samtalsintervjuer, vilket sedan har kompletterats med ett läsförståelsetest och en enkät.

6.1.1 Reflektioner över urvalet respondenter
Två lärare och elva elever tillsammans med sina vårdnadshavare har deltagit i studien. De
två lärarna som valdes ut till studien arbetar som klasslärare i samma klass 1. En större
spridning och fler respondenter hade varit önskvärt men var tyvärr inte möjligt på grund
av den angivna tidsgränsen. Eleverna som deltog i studien var bekvämlighetsutvalda.
Tanken var att ha ett strategiskt urval men eftersom studien involverar minderåriga
behövdes samtyckesblanketter till vårdnadshavare lämnas ut. Eftersom flertalet av de som
i första hand valts ut till studien inte ville delta lämnades samtyckesblanketter ut till fler
elever. Det påverkade urvalet av elever, vilket gjorde att det blev en bekvämlighetsutvald
grupp elever som deltog i studien. Detta är enligt Bryman (2011) vanligt vid
respondentundersökningar, då de personer som undersöks finns tillgängliga för forskaren.
Det kan finnas olika anledningar till varför flertalet tackade nej till att delta i studien. En
av anledningarna kan varit att läsförmåga och läsförståelse är ett känsligt ämne i årskurs 1.
Vårdnadshavarna kanske inte vill att deras barn ska pekas ut som sämre läsare, vilket den
här studien inte gör, men det kan fortfarande vara en faktor som kan ha påverkat deras val.
En annan anledning kan varit att eleverna själv inte ville delta i studien. Dock har troligtvis
inte resultatet påverkats av ändringen av urvalet. Det beror på att den bekvämlighetsutvalda
gruppen kan ses som en representation av verkligheten. Ungefär en femtedel av eleverna
klarade inte avstämning A vilket kan jämföras med att ungefär en femtedel fastnar på vägen
till läsförståelse (Dyslexiföreningen, 2014).
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6.1.2 Samtalsintervju och intervjusituation
När det kommer till val av metod för att samla in material finns det både fördelar och
nackdelar med att genomföra en samtalsintervju. En av nackdelarna är vad Esaiasson et el.
(2012) beskriver som intervjuareffekt. Det innebär att svaren kan bli olika beroende på
vem det är som intervjuar. Till exempel har jag i den här studien som intervjuare en tidigare
erfarenhet av skolan, klassen, lärarna och eleverna. Erfarenheten är inte stor men
respondenterna visste vem intervjuaren var innan studien påbörjades. Det kan ha påverkat
resultatet både positivt och negativt. Det kan påverkat respondenterna negativ på ett sådant
sätt att de inte berättat allt eller att intervjuaren har tagit saker förgivet och därför inte frågat
tillräckligt detaljerat. Det kan även påverka resultatet positivt genom att lärarna och
eleverna varit mer öppna i sina svar. I det här fallet tror jag på det senare då intervjuerna
har gett detaljerade svar och svar om saker som kan upplevas jobbiga.

Andra faktorer som kan påverka resultatet är själva intervjusituationen. Det är viktigt att
intervjuerna sker på en plats där respondenterna känner sig bekväma och där ingen stör
(Esaiasson et al., 2012). Intervjuerna i den här studien har genomförts på en plats där
respondenterna kände sig bekväma. Intervjuerna med eleverna genomfördes i ett grupprum
som de är vana vid och där ingen störde. Däremot har det inte gått att genomföra intervjun
med lärarna på en plats där ingen kunde störa. På grund av brist på lokaler under fritidstid
genomfördes intervjun i ett klassrum. De övriga pedagogerna hade blivit informerade om
att vi genomförde en intervju och att de inte skulle störa. Trots det blev vi avbrutna fyra
gånger av andra pedagoger som hade frågor till de lärare som intervjuades. Det var
irriterande men troligtvis har det inte påverkat resultatet eftersom att samtalet enkelt kunde
återupptas. Vid intervjuerna användes en surfplatta för inspelning, användandet av den kan
påverkat resultaten eftersom det gör intervjun mer formell. Intervjuaren förklarade tydligt
för alla respondenter varför intervjun behövdes spela in alla samtal och alla förstod syftet.
Det kan givetvis gjort intervjun mer stel och respondenterna rädda för att säga konstiga
saker. Vid en av elevintervjuerna behövdes först en genomgång av hur inspelningen
fungerade göras, eleven tyckte att det var väldigt fascinerande att se hur ljudmätaren
ändrade sig beroende på om man pratade högt eller lågt. Trots det slappnade
respondenterna av mer efter någon fråga.
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Utformandet av intervjuguiden kan ha påverkat resultatet. Vid utformande av en
intervjuguide är det viktigt att tänka både på innehåll och form (Esaiasson et al., 2012).
Innehåll innebär att frågorna är utformade så att man undersöker det som ska undersökas.
Form betyder att frågorna ska fungera i ett samtal. Alla frågor som används måste gå att
förstå, de ska inte innehålla komplicerade ord eller meningsuppbyggnader. Det är också
viktigt att tänka på att frågorna inte endast kan besvaras med ett ja eller nej, så långa svar
som möjligt ska eftersträvas. Intervjun har även tillåtit följdfrågor både för att få ett mer
fördjupat svar eller om saker som dyker upp under intervjun. I slutet har en
avslutningsfråga ställts i varje intervju för att på så sätt se om det finns något mer
respondenten vill berätta om eller förklara. Även utformandet av enkäten kan ha påverkat
resultatet. I en enkät är det viktigt att frågorna inte är krångliga, de behöver vara precisa
och svarsvalen måste vara tillräckliga. Esaiasson et al. (2012) beskriver att en frågeenkäts
största felkälla beror på frågornas utformning, de menar på att så man frågar får man svar.
Därför har det varit viktigt att utforma frågor som undersöker det som ska undersökas och
som inte visar på några värderingar. En ruta i slutet av enkäten infogades där
respondenterna kunde skriva egna kommentarer om det var något de ville berätta eller
förtydliga.

6.1.3 Läsförståelsetest
Vid val av läsförståelsetest valdes ett test som är ett obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs
1. Detta tycktes vara mest naturligt eftersom det är en årskurs 1 som undersöks i studien
och materialet är väl beprövat. Det finns problematik vid val av läsförståelsetest då olika
test kan testa avkodning och språkförståelse olika mycket (Levlin, 2014). Textens längd
kan i större utsträckning påverka läsförståelsen. En längre text kan utmana elevernas
läsförståelse på grund av att det är för mycket information att hantera medan en längre text
även kan kompensera för missförstånd av felläsningar. Beroende på om texten kräver
läsning mellan raderna eller förmågan att dra slutsatser kan också påverka resultaten på ett
läsförståelsetest (Levlin, 2014). Det här kan innebära att de respondenter som fick lågt
resultat på det här läsförståelsetestet inte nödvändigtvis behöver få lågt resultat på ett annat
läsförståelsetest. Det kan innebära ett validitetsproblem för studien men det är inget som
gått att kontrollera. Ett annat problem kan varit att det är samma person som hållit i alla
tester. Det är en fördel att alla tester utförs med samma upplägg men det kunde varit positiv
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med sambedömning av testresultaten. Detta på grund av att analysen av svaren på frågorna
är öppna för tolkning vilket leder till att det kan vara svårt att bedöma resultaten själv.

6.2 Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras tillsammans med bakgrunden. Det
kommer även framgå ny forskning som inte finns med i bakgrunden för att komplettera
saker som uppkom under intervjuerna.

6.2.1 Reflektioner om läsning i skolan
När lärarna beskriver högläsning i klassen beskrivs det som något som är svårt att få till
kontinuerligt och något som vanligtvis sker som tidsfördriv. Lärarna upplever att tiden inte
räcker till för läsning när det inte är schemalagt. Det beskrivs att det förr alltid brukade
vara en fruktstund efter första rasten men att den togs bort när det fastslogs i skollagen att
skolan skulle vara avgiftsfri för alla elever. Det betyder att det i nuläget inte finns någon
schemalagd tid för läsning i klassen förutom vid läxläsningen på onsdagar. Detta kan vara
problematiskt för många elevers läsutveckling. Eftersom läsning är en komplex färdighet
som tar lång tid att utveckla (Lundberg, 2006). Även Alatalo (2011) förklarar att från det
att eleverna börjar försöka läsa tills de läser med god förståelse och gott läsflyt är det många
delar de behöver lära sig. Alla delar av läsning kräver mycket övning innan de blir
automatiserade och därför behöver många elever kontinuerlig och medveten undervisning
i läsning (Alatalo, 2011). Det går att ifrågasätta varför hela stunden togs bort, då det enbart
var frukten som inte fick ätas under lektionen. Lärarna skulle kunnat ha kvar fruktstunden
och ändrat namnet till högläsningsstund, då hade de haft högläsning schemalagt varje dag.
Det går nästan tolka som att lärarna inte anser att de kan ha en högläsningsstund utan att
eleverna får äta frukt. Eftersom den här stunden redan fanns schemalagd hade det inte tagit
någon tid från de andra ämnena att ändra syftet med stunden.

Det skulle vara bra att ha åtminstone en kort stund varje dag där eleverna får läsa själva,
tillsammans med någon annan elev eller att läraren läser högt, vilket hade funnit om lärarna
hade haft kvar stunden efter första rasten. Men läxläsningen på onsdagar är som sagt i
nuläget den enda schemalagda tiden för läsning, eleverna brukar under denna stund delas
in i olika grupper där till exempel en grupp har en annan läxa än övriga elever. Alatalo
(2011) förklarar att nivågrupperade läsgrupper ofta blivit kritiserade av läsforskare. Detta
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på grund av att alla nybörjarläsare behöver en förebild som de kan sträva mot i sin läsning,
om eleverna då endast får lyssna på elever på samma nivå som de själva så kan det förhala
utvecklingen (Alatalo, 2011). Av den erfarenhet som jag fått genom mina verksamhets
förlagda utbildningar (VFU) så har jag både sett fördelar och nackdelar med
nivågrupperade läsgrupper. Som Alatalo (2011) beskriver får inte eleverna någon förebild
att sträva mot men nivågruppering kan även göra att undervisningen blir mer
individualiserad. Varje grupp utmanas på den nivå de är på vilket innebär att uppgifterna
inte blir för enkla eller för svåra. Idealet vore att variera grupperna vilket skulle vara
möjligt om klassen hade mer schemalagd tid för läsundervisning.

Trots att läsning inte finns med på schemat förutom vid läxläsning kan det ske spontant i
klassen, lärarna förklarar att eleverna kan få läsa när det inte är lönt att starta upp något
nytt. Men på grund av att det sker som ett slags tidsfördriv eller som en extra uppgift blir
det inte någon bearbetning av det som eleverna läser. Alatalo (2011) beskriver att det tyvärr
är vanligt att eleverna får läsa ensamma och utan mycket vuxenstöd. När eleverna inte får
tillräckligt med vuxenstöd eller läsundervisning kan det vara svårt för dem att förbättra sin
läsförståelse (Alatalo, 2011). Det här är tyvärr något som jag sett mycket under mina VFU:
er läsförståelse bearbetas sällan utan under svensklektionerna i årskurs 1 fokuseras det på
bokstavsarbete medan det i de äldre årskurserna inte sker mycket bearbetning alls och
eleverna får mest sitta tysta och läsa. Min erfarenhet är tyvärr att många lärare ser tyst
läsning som en bra metod för lästräning. Det här beskriver även Strømsø (2008) som
förklarar att läsundervisning vanligtvis består av nybörjarundervisning så som
bokstavsarbete och avkodning medan det inte förekommer mycket systematiskt arbete med
läsförståelsen. Även Reichenberg (2014) beskriver att under det sista årtiondet har eget
arbete varit centralt i undervisningen. Hon beskriver att detta kan vara problematiskt
eftersom eget arbete ställer för stora krav på läsförståelsen i de yngre åldrarna. En
balanserad undervisning där eleverna får arbeta självständigt och får lärarledda
genomgångar anser jag skulle vara den bästa undervisningen och det beskriver även
Eckeskog (2015).
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Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver att en teori om läsning innebär att elever är
naturligt motiverade att lära sig på egen hand vilket lett till mycket självständigt arbete i
skolan. Dock beskriver de en annan teori som motsätter sig att eleverna är naturligt
motiverade vilket menar att lärarna behöver vara aktiva och agera som förebilder för
eleverna. Annars kan de eleverna som stöter på problem under eget arbete utveckla ett
passivt förhållningssätt när de läser (Alatalo, 2011; Reichenberg & Lundberg, 2011;
Reichenberg, 2014). Baserat på mina erfarenheter upplever jag att ett samspel av båda
teorierna behövs i skolan. Det är viktigt att som lärare tro att eleverna vill lära och kan lära
sig själva. Men det är också viktigt att lärarna är aktiva förebilder som visar eleverna
möjligheter och strategier med arbetet i skolan. Det instämmer Reichenberg (2014), som
förklarar att lärarna behöver aktivt vägleda eleverna för att undvika utvecklandet ett passivt
förhållningssätt till läsning. Det bekräftar även Alatalo (2011) som påpekar att
”undervisning i läsflyt kräver en systematisk och strukturerad pedagogik” (s. 48). Även
Tjernberg (2013) förklarar att undervisningen behöver vara strukturerad för att eleverna
ska få möjlighet att utveckla läsflyt och läsförståelse. Anledningen till att undervisningen
behöver vara strukturerad är för att läsförståelse består av olika komponenter som eleverna
behöver kontinuerlig undervisning i (Bråten, 2008b; Elbro, 2004; Torgesen, 2002). Vid
tyst läsning kan eleverna öva på att automatisera sin läsning men för att öva på läsförståelse
behövs andra övningar som eleverna har svårt att göra själva och därför behövs
strukturerad undervisning (Reichenberg & Lundberg, 2011).

6.2.2 Reflektioner om vårdnadshavarnas roll i elevernas läsutveckling
Tjernberg (2013) beskriver att läsförståelse är en process som tar lång tid att utveckla.
Alatalo (2013) förklarar att skolans tid inte räcker till för att utveckla läsförståelse eller ett
tillräckligt stort ordförråd, utan eleverna behöver läsa mycket hemma. Det här förstår
lärarna som gärna skulle vilja ha mer schemalagd tid för läsning och de skulle vilja påverka
vårdnadshavarna mer än de kan. Lärarna förklarar att allt de gör i skolan ska hjälpa
eleverna till att bli goda läsare men att det tar cirka 10 000 timmar för att bli en god läsare
och de timmarna ryms inte inom skolans ram. Att det tar många timmar att bli en god läsare
förklarar även Lundberg och Herrlin (2014) som menar att det tar cirka 5 000 timmar för
att bli en god läsare. Även om timmarna skiljer sig mycket åt förstår lärarna att det tar lång
tid för att bli en god läsare och att de timmarna inte ryms inom grundskolan. Den totala
undervisningstiden för varje elev är minst 6 890 timmar i grundskolan (SFS 2010:800). De
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timmarna involverar alla ämnen och därmed måste mycket övning ske i hemmet. Lundberg
(2006) förklarar att eleverna behöver få komma i kontakt med böcker långt innan de börjar
i skolan. De behöver få utforska böckerna själva och även höra vuxna läsa högt för att få
uppleva skriftspråket innan de själva kan läsa. Därför är det med stor sannolikhet att det är
viktigt att vårdnadshavarna förser sina barn med mycket böcker. Av enkäterna går det se
att majoriteten av vårdnadshavarna har mycket böcker i sitt hem och de som svarade att de
hade lite böcker svarade också att de brukar låna böcker från biblioteket. Så
förhoppningsvis har eleverna tillräckligt med böcker i sitt hem för att ha möjligheten att
läsa.

Lärarna påpekar en rädsla för att vårdnadshavarna prioriterar bort läsningen för andra
fritidsaktiviteter. Lärare 2 förklarar att det är självklart att barnen behöver öva en sport för
att bli bra på den men det är inte lika självklart att de behöver träna på läsningen för att blir
goda läsare. Lärarna förklarar även att de är rädda för att så fort eleverna har börjat läsa så
får de läsa själva eller att högläsningen har blivit utbytt mot surfplattor. Att högläsningen
försvinner eller blir utbytt mot något annat är tyvärr något jag har egna erfarenheter av.
Vårdnadshavarna har inte tid att läsa för sina barn och barnen har inte tid att läsa själv
eftersom de har så mycket annat att göra på fritiden. Dock svarade samtliga vårdnadshavare
att de brukar läsa för sina barn vid läggdags. Tyvärr ställdes ingen följdfråga om hur
läsningen går till vilket kunde ha varit intressant för att se om lärarnas rädslor är sanna.
Genom den öppna frågan går det se att elev 1 och 10 får läsa mycket själv. Elev 1:s
vårdnadshavare förklarar att det beror på att deras barn lärde sig läsa ganska tidigt. Det
svaret visar på att lärarnas farhågor kan vara sanna. Alatalo (2011) beskriver att eleverna
behöver höra andra läsa högt för att själva lära sig att läsa högt. En kombination av eget
läsande och någon annans högläsning gör att eleverna enklare kan koppla talat språk med
skrivet (Alatalo, 2011). Lundberg (2006) förklarar att det är viktigt att ge högläsning tid
och låta eleverna ställa frågor och fundera. Det skulle också varit intressant att undersöka
hur lång tid vårdnadshavarna läser för sina barn. Att vårdnadshavarna har en viktig roll när
det kommer till att hjälpa sina barn in i skriftspråkets värld beskriver även Fast (2008).
Fast (2008) beskriver vidare att barn hela tiden tyst iakttar allt som sker runt omkring dem.
Därför är det viktigt att vårdnadshavarna och lärarna fungerar som förebilder för eleverna,
de behöver visa att det är bra och viktigt att läsa.
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6.2.3 Reflektioner om motivation och läsförståelse
När läsning sker i klassen beskriver lärarna att det är viktigt att ta till vara på elevernas
intressen. De förklarar även att vid högläsning är eleverna fortfarande beroende av bilder
och därför måste varje bild visas för eleverna. Det överensstämmer med elevernas
beskrivningar av en bra bok. Eleverna förklarar att boken behöver handla om något de är
intresserade av och majoriteten vill att den ska innehålla bilder. Att boken ska handla om
något som man är intresserad av är även av stor vikt i vuxen ålder. Det är nog få som läser
en bok för nöjes skull om de inte är intresserade av innehållet. Att eleverna vill ha bilder
till texten kan bero på att de ännu inte kan skapa inre bilder av vad det är som händer
(Eckeskog, 2015). Lärarna beskriver att det är viktigt som lärare att själv ha ett läsintresse
eftersom det gör att de har koll på aktuell litteratur. Det gör att det blir enklare att hitta
böcker som handlar om elevernas intressen. Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver
att det inte är lätt att hitta rätt text. Att välja för lätta texter kan göra att eleverna tappar
läsmotivationen medan för svåra texter kan göra att eleverna inte lyckas läsa dem.
Reichenberg (2014) förklarar därför att texterna som eleverna möter måste ha en hög
läsbarhet så att de väcker elevernas läsmotivation. I klassrummet finns nivågrupperade
böcker och även Den magiska kulan (Wänblad, 2011) finns i tre olika nivåer. Det som jag
upplever är bra med nivågrupperade böcker är att eleverna själva kan känna efter vilka
böcker de klarar av. Alatalo (2011) beskriver att det är bra att läraren utmanar eleverna att
läsa böcker i olika svårighetsgrader. Texterna bör utmana olika delar av elevernas läsning,
till exempel avkodningsförmågan eller läsförståelsen. I intervjuerna med eleverna visste
många av eleverna hur mycket text de ville ha i en bok. De elever som lätt kunde läsa ville
ha mycket text medan de som hade det svårare ville ha mindre mängd text. Det kan bero
på att elever som har det svårare att läsa behöver lägga så mycket fokus på att bara avkoda
längre texter så att det uppstår brister i läsförståelsen.
Lärarna berättar att de behöver presentera böcker för eleverna för att de ska vilja läsa dem.
Reichenberg (2014) förklarar att det är vanligt att elever väljer böcker baserat på
framsidans utformande, om inte framsidan intresserar eleverna tillräckligt går de vanligtvis
vidare till nästa bok. Om framsidan fångar elevernas intresse börjar de vanligtvis titta i
texten. De tittar då hur mycket bilder och text det är i boken, om det är för mycket text
läggs boken vanligtvis tillbaka på hyllan. När eleven har hittat en bok som intresserar dem,
har rätt mängd text och bilder kan läsningen börja (Reichenberg & Lundberg, 2011). Trots
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att eleverna börjat läsa i en bok kan de tappa intresset, till exempel om boken innehåller
för många svåra ord eller om eleverna inte kan känna igen sig i texten (Reichenberg, 2014;
Reichenberg & Lundberg, 2011). Dock tar Reichenberg (2014) upp att det kan vara svårt
att hitta texter där alla kan känna igen sig vilket kan göra det svårt vid högläsning. Jag tror
att det även i vuxen ålder är viktigt att framsidan och titeln skapar ett intresse som gör att
de vill läsa mer.

Flertalet forskare hävdar att läsmotivation är en väldigt viktig komponent för utvecklandet
av läsförmågan (Alatalo, 2011; Bråten, 2008b; Eckeskog, 2015; Fouganthine, 2012;
Tjernberg, 2013; Torgesen, 2002). I den här studien har läsmotivationen och läsförståelsen
undersökts hos elva elever i årskurs 1. Genom resultatet går det att se att eleverna kan ha
läsmotivation genom att de tycker att det är roligt att läsa eller för att de vill bli bättre
läsare. När det kommer till elevernas läsförståelse och läsmotivation går det se olika
samband. Elev 1 och 5 har god läsmotivation och båda eleverna klarade alla avstämningar
utan problem och hade bra läsförståelse. Elev 8 klarade alla avstämningar och beskrev att
läsning inte väckte några känslor men eleven läser frivilligt när möjlighet ges. Eftersom
eleven gärna läser går det trots bristen av känslor se en form av läsmotivation hos eleven.
Elev 7 tycker att det är roligt att läsa och klarade avstämning A och B. I avstämning C
korrigerade eleven inte sig själv vid felläsning vilket ledde till brister i förståelsen av
texten. Eckeskog (2015) beskriver att även goda läsare gör felläsningar men de
felläsningarna ändrar vanligtvis inte på innehållet. I elev 7:s fall så ändrade felläsningarna
på innehållet vilket gjorde att eleven återberättade texten fel. De här fyra eleverna läste alla
med ortografisk helordsläsning och genom analysen befinner sig alla i den pragmatiska
medvetenheten (Alatalo, 2011). Alatalo beskriver att läsmotivation är den viktigaste
anledningen till varför elever läser regelbundet. De här eleverna läser vanligtvis ganska
mycket hemma det stämmer med att Alatalo beskriver att elever som är mycket
läsmotiverade vanligtvis läser tre gånger så mycket utanför skolan än de eleverna som inte
är motiverade. De resterande eleverna läser några dagar i veckan.
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Elev 9 klarade inte avstämning A och B på grund av brister i läsförståelsen och läste inte
avstämning C. Elev 9 beskrev en frånvaro av känslor vid läsning, vilket kan beskrivas som
en avsaknad av motivation. Elev 10 tyckte det var roligt att läsa men klarade inte heller
avstämning A och B på grund av läsförståelsen men klarade avstämning C. Detta var ett
förvånande resultat och det kan vara svårt att förstå hur eleven kunde förstå en betydligt
svårare text och inte de enklare texterna. En anledning kan vara att de olika texterna bygger
på varandra och då kan eleven dra slutsatser av vad som tidigare blivit läst. En annan
anledning kan vara att eleven har enklare att dra slutsatser i en längre text eftersom textens
längd kan kompensera för de ord som eleven inte förstår (Eckeskog, 2015). Även elev 4
gav ett förvånande resultat, eleven tycker att det kan vara jobbigt ibland att läsa och klarade
avstämning A. Vid avstämning B hade eleven brister i läsförståelsen men klarade av att
läsa texten och vid avstämning C hade eleven svårigheter att läsa texten men kunde
återberätta texten. Vid avstämning B och C skiftade elevens svårigheter, det kan bero på
samma saker som för elev 10, då den längre texten gav eleven större möjligheter att dra
slutsatser. Elev 2 tycker det är roligt att läsa och klarade avstämning A. Vid avstämning B
fick inte eleven flyt i sin läsning och fick därmed ingen förståelse av texten. Elev 11
beskrev att läsning är tråkigt. Eleven klarade avstämning A men inte avstämning B på
grund av att eleven var för beroende av ljudningsstrategin och inte fick något flyt i sin
läsning och därför ingen förståelse när texten blev för lång. Elev 3 blir lätt stressad vid
läsning och undviker det helst. Eleven klarade avstämning A men klarade inte avstämning
B på grund av läsförståelse. I avstämning C fick eleven svårigheter att läsa och förstå
texten. Tjernberg (2013) förklarar att brist på läsmotivation kan göra så att eleverna får
problem med sin läsning vilket går att se hos elev 3, 4, 9 och 11. Eleven 2 och 10 tyckte
det var roligt att läsa men upplevde ändå svårigheter vid sin läsning vilket visar på att det
inte bara är läsmotivation som behövs för att lära sig läsa.

Elev 6 går emot forskning då eleven hade väldigt svårt att läsa texten och använde
ljudningsstrategin vid varje ord men hade trots det läsförståelse. I avstämning A kunde
eleven helt återberätta innehållet utan problem och kunde delvis återberätta i avstämning
B. Som det beskrevs i bakgrunden ansåg många forskare att elever behöver uppnå
automatiserad läsning för att nå läsförståelse (Alatalo, 2011; Carroll et al., 2003;
Fouganthine, 2012; Liberg, 2010; Tjernberg, 2013; Torgesen, 2002). Forskarna menar att
användandet av ljudningsstrategin tar upp för mycket av elevernas arbetsminne och därför
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kan de inte fokusera på innehållet. Den här teorin stämmer överens med många av eleverna
som både hade svårigheter att läsa texten och förstå den. Elev 6 tillhör däremot den grupp
Eckeskog (2015) beskriver som är dåliga avkodare men som har en god läsförståelse. Det
här resultatet visar på att det finns olika komponenter som kan vara avgörande för
läsförståelse men det finns även undantag.
Elev 10 läste med ortografisk helordsläsning men hade svårigheter med läsförståelsen
vilket kan tyda på att eleven har problem med den pragmatiska medvetenheten (Alatalo,
2011). Elev 4, 6, 9 och 11 använde sig mycket av ljudningsstrategin och hade svårigheter
med avkodningen vilket betyder att eleverna kan ha svårigheter i den fonologiska
medvetenheten. Elev 4, 9 och 11 har även svårigheter i den pragmatiska medvetenheten
medan elev 6 inte har det då eleven inte hade problem med läsförståelsen. Elev 2 och 3
använde sig av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin vilket betyder att de
hade minimala avkodningssvårigheter, men de hade mer läsförståelsesvårigheter. Det tyder
på att eleverna inte har några svårigheter med den fonologiska medvetenheten men har
problem med den pragmatiska medvetenheten (Alatalo, 2011). Alla elever behöver få
uppmuntran och positiv bekräftelse men för de eleverna som har bristande läsmotivation
som påverkar deras läsning är positiv kommunikation extra viktigt (Alatalo, 2011;
Tjernberg, 2013; Torgesen, 2002).
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6.2.4 Slutsatser
De slutsatser som går att dra utifrån resultaten är att hela elevernas lässituation är viktig
för en bra läsutveckling. Det är med stor sannolikhet en fördel att hemmen tidigt
introducerar böcker för eleverna och fortsätter läsa högt trots att eleverna själva kan läsa.
I skolan behöver lärarna visa eleverna att läsning inte bara är ett tidsfördriv utan något
viktigt som är bra att lära sig. Läsundervisningen behöver variera mellan högläsning och
egen läsning, undervisningen behöver även tillåta bearbetning av vad som blivit läst. Det
går att se att automatiserad läsning har en viss påverkan på läsförståelsen men att elever
som har automatiserad läsning inte behöver ha läsförståelse. Resultatet visar även att elever
som har svårigheter med att läsa kan i vissa fall förstå det som blir läst. Det går även att se
av resultaten att läsmotivation kan ha påverkan på läsförståelsen då majoriteten av eleverna
med positiv läsmotivation hade hög läsförståelse och de eleverna med brist i
läsmotivationen hade svårigheter med läsningen. Dock fanns det några enstaka undantag.
För att motivera eleverna är det en fördel att boken tilltalar eleverna, både framsidan och
innehållet måste intressera eleverna. Det kan vara en fördel att välja böcker som handlar
om elevernas intresseområden och böcker där eleverna kan känna igen sig i. För att
motivera eleverna är det bra att ge eleverna positiv bekräftelse. Av resultatet går det att se
att Taubes (2007) modell Läsning = avkodning x förståelse x motivation stämmer till viss
del, det finns självklart undantag och en större studie krävs för att kunna generalisera
resultatet.
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8. Bilagor
I detta avsnitt presenteras alla bilagor till studien.

8.1 Bilaga 1
Frågor till intervju med elever
1. Beskriv vad du tycker om läsning.
2. Förklara varför du läser.
3. Beskriv varför du tror att man ska lära sig läsa.
4. Beskriv hur du känner när du ska läsa.
5. Beskriv hur en bok ska vara för att du ska tycka den är bra.
6. Beskriv när du läser i skolan.
7. Beskriv när du läser hemma.
8. Berätta hur du tycker att det går med din läsning.
9. Är det något mer du vill berätta om läsning?
Frågor till intervju med lärare
1. Berätta om när ni brukar läsa i klassen.
2. Beskriv hur ni brukar läsa i klassen.
3. Beskriv hur ni väljer böcker.
4. Berätta om när eleverna får möjlighet till att läsa.
5. Beskriv hur tillgängligheten ser ut med böcker i klassrummet.
6. Förklara hur ni uppmuntrar eleverna till läsning.

8.3 Bilaga 3
Enkät till vårdnadshavare
Namn:_____________________________
Denna enkät är till vårdnadshavare som gett sitt samtycke till att deras barn deltar i
studien. Enkäten innehåller 10 frågor och tar ungefär 10 minuter att genomföra. Det
räcker att en av vårdnadshavarna svarar på enkäten. Enkäten innehåller frågor som rör
lässituationen i hemmet. Frågorna rör hur situationen sett ut det senaste halvåret. De
första 2 frågorna rör hur du som vårdnadshavare brukar läsa. Fråga 3 till 7 handlar om
hur du som vårdnadshavare läser för ditt barn. De sista 3 frågorna handlar om hur ditt
barn brukar läsa.
Fråga 1: Vad brukar du som vårdnadshavare läsa? (fler svar är möjligt)
Dags/kvällstidningar
Veckotidningar
Tidskrifter
Serietidningar
Skönlitteratur
Faktaböcker
Annat ______________________________________________________
Inget
Fråga 2: Hur ofta brukar du som vårdnadshavare läsa?
Varje dag
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
Någon gång i halvåret
Aldrig
Fråga 3: Finns det saker tillgängliga att läsa i hemmet för dig som vårdnadshavare
och ditt barn? (fler svar är möjligt)
Ja det finns mycket att läsa i hemmet
Ja det finns lite att läsa i hemmet
Vi brukar låna böcker från biblioteket
Vi har tillgång till böcker, tidningar online
Nej det finns inget att läsa i hemmet
Fråga 4: Vad brukar du som vårdnadshavare läsa för ditt barn? (fler svar är möjligt)
Bilderböcker
Sagor
Kapitelböcker med bilder
Kapitelböcker utan bilder
Faktaböcker
Serietidningar
Dags/kvällstidningar
Veckotidningar
Tidskrifter
Annat__________________________________________________
Inget

Fråga 5: Hur ofta brukar du som vårdnadshavare läsa för ditt barn?
Varje dag
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
Någon gång i halvåret
Aldrig
Fråga 6: När brukar du som vårdnadshavare läsa för ditt barn? (fler svar är möjligt)
På morgonen
Efter skolan
Efter middagen
Vid läggdags
På helgerna
Olika tidpunkter
Aldrig

Fråga 7: Brukar någon annan läsa för ditt barn?
Ja
Nej
Om
ja
i
så
vem___________________________________________________________
Fråga 8: Vad brukar ditt barn läsa själv hemma? (fler svar är möjligt)
Läsläxa
Bilderböcker
Sagor
Kapitelböcker med bilder
Kapitelböcker utan bilder
Faktaböcker
Serietidningar
Dags/kvällstidningar
Veckotidningar
Tidskrifter
Annat_________________________________________________
Inget
Fråga 9: Hur ofta brukar ditt barn läsa själv?
Varje dag
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
Någon gång i halvåret
Aldrig

fall

Fråga 10: När brukar ditt barn läsa själv? (fler svar är möjliga)
På morgonen
Efter skolan
Efter middagen
Vid läggdags
På helgerna
Olika
Aldrig
Övriga kommentarer (Har ni några andra tankar om er egen läsning, er läsning för
ert barn eller ert barns egen läsning kan ni skriva det här).

8.4 Bilaga 4

Information om samtycke till deltagande i forskningsstudie
Du tillfrågas härmed om samtycke för att delta i en studie som syftar till att undersöka
hur läsmotivation påverkar läsförståelsen.
Information
Studien kommer att genomföras under vecka 16 och 17. Studien kommer innehålla ett
läsförståelsetest och samtal med ditt barn, detta kommer att ta cirka 30 minuter och
kommer att ske under skoldagen. Under samtalet kommer jag och ditt barn samtala om
bland annat vad de tycker om läsning. Studien kommer även innehålla en
enkätundersökning till vårdnadshavarna angående lässituationen i hemmet, enkäten tar
cirka 5-10 minuter att genomföra. Ungefär 10 elever tillsammans med sina
vårdnadshavare kommer att delta i studien. Samtalet kommer att spelas in för
transkribering. Inspelning, transkribering, läsförståelsetest och enkät kommer att
sparas tills examensarbete är godkänt, dock längst två år. Allt material kommer att
avidentifieras, vilket innebär att inga namn eller andra uppgifter som kan härledas till
enskild individ kommer att användas i uppsatsen. Ingen annan än personer som är
knutna till examensarbetet kommer att ta del av det insamlade materialet.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande
utan närmare motivering.
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping universitet.
Studien utförs av Felicia Aronius student vid Högskolan för lärande och kommunikation,
Jönköping universitet. Studien kommer att ingå i mitt examensarbete som skrivs under
våren 2017.
Vid frågor kontakta mig via epost eller telefon.

Felicia Aronius
Högskolan för lärande och kommunikation
Jönköping universitet
Epost: xxxxxxxx@student.ju.se
Telefon: 070 -xxxxxxx

8.5 Bilaga 5
Samtycke till deltagande i forskningsstudie
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där jag, Felicia Aronius undersöker hur
läsmotivation påverkar läsförståelse. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom
att skriva under med din namnteckning längst ned.
Medgivande
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå
till och den tid den tar i anspråk.
• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet
vem jag ska vända mig till med frågor.
• Vi deltar i denna studie helt frivilligt.
• Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande utan
närmare motivering.
• Jag ger mitt medgivande till Felicia Aronius att lagra och bearbeta den information som
insamlas under studien.
• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de som är knutna till studien kommer att
ta del av det insamlade materialet.
________________den ______ / ______2017
Ort

Datum

__________________________

___________________________

Namnteckning/Vårdnadshavare

Namnförtydligande

__________________________

___________________________

Namnteckning/Vårdnadshavare

Namnförtydligande

Barnets medgivande
Min vårdnadshavare eller någon annan vuxen har förklarat vad jag ska göra i studien. Jag tycker
det är OK att delta.

__________________________

___________________________

Namnteckning/Barn

Namnförtydligande

