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Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning 

om elevers läsattityd samt om och på vilket sätt 

undervisningen anpassas efter attityderna i årskurs 1–3. 

Studien ämnar bidra med kunskap om hur lärares 

undervisning kan anpassas till elevers läsattityd för att 

stödja elevers läsutveckling.  

Forskningsfrågorna som ställs utifrån syftet är: Vad har 

lärare för uppfattning om elevers läsattityd? Hur skaffar 

sig lärare uppfattning om elevers attityd till läsning? Hur 

uppfattar lärare att de agerar utefter elevers olika 

läsattityd i undervisningen? Hur uppfattar lärare att 

elevers läsattityd förhåller sig till läsutveckling? 

 

Studien delar den sociokulturella teorins syn på lärande 

och har en fenomenografisk forskningsansats som 

utgångspunkt. Utifrån dem valdes en kvalitativ 

forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer 

för att undersöka fem lärares uppfattningar om elevers 

läsattityder. Det insamlade materialet analyserades 

utifrån en fenomenografisk analysmetod.  

Resultatet visar att samtliga lärare anser att de flesta 

elever i årskurs 1–3 har positiva läsattityder och vilja att 

lära sig läsa. Dessutom visar resultatet att bara en av 

lärarna tar reda på elevers läsattityd på ett systematiskt 

och medvetet sätt, resterande lärare litar på deras 

intuition. Till sist visar resultatet att tre av de fem 

intervjuade lärarna ansåg att elevers läsattityd påverkar 

deras läsutveckling. 

 

    

Sökord: Läsattityd, läsutveckling, läsundervisning    

  

The aim of this study is to examine teachers’ perception 

of students’ attitudes towards reading, and to determine if 

and how their teaching is adapted to the attitudes at grade 

1-3. The study aims to contribute with knowledge about 

how teachers’ instructions can be adapted to students’ 

reading attitudes to support their reading development.  

 

Based on the aim of this study four questions were asked: 

What are teachers’ perceptions about students’ reading 

attitude? How do teachers get an idea of students’ 

attitude towards reading? How do teachers perceive that 

they act in their instruction according to students’ 

different reading attitudes? How do teachers perceive 

that students reading attitudes are related to reading 

development?  

 

The study departs from the socio-cultural theory's view of 

learning and has a phenomenographic research approach 

as a starting point. Based on them, a qualitative research 

method was chosen in the form of semi-structured 

interviews to examine five teachers’ perceptions of 

students’ reading attitudes. The collected material was 

analyzed based on a phenomenographic analysis method.  

 

The results show that all teachers believe that most 

students in grade 1-3 have positive reading attitudes and 

are motivated by learning how to read. In addition, the 

results show that only one teacher determines students’ 

attitudes towards reading in a systematic and conscious 

manner; the other teachers trust their intuition. In 

conclusion, the results show that three out of the five 

interviewed teachers think that students’ reading attitudes 

affect their reading development. 
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1 Inledning 

För att bli en del av samhället behöver en kunna läsa. Bland annat för att ta del av 

samhällsinformation, kunna rösta i partival och dessutom kräver nästan alla arbetsplatser 

läskompetens idag. Även i det vardagliga livet läser en någonting varje dag, det kan vara 

en handlingslista, nyhetstidning, bok eller affärsskylt.  

För att elever ska bli fungerande läsare behöver de bemästra flera olika stadier som tillhör 

läsutvecklingen. Första stadierna handlar om bokstävernas form, ljud och hur de sätts ihop 

till ord och meningar. Därefter handlar stadierna om läsflyt, läsförståelse och läsintresse 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Faktorer som påverkar läsutvecklingen är läsattityd, 

hemmiljöns läsvanor, identitetsskapande som läsare och lärarens arbetssätt, bemötande och 

undervisning (Boltz, 2009; Hall, 2016; Logan & Johnston, 2009; McGeown et al., 2015; 

Schmidt, 2013).  

Läsattityd är en del i läsintresse-stadiet och är en viktig faktor i elevers läsutveckling. 

Forskning visar att elevers läsutveckling gynnas av positiv läsattityd. Har eleven det 

motsatta, alltså negativ läsattityd, hämmas även deras läsutveckling (McKenna, Kear & 

Ellsworth, 1995; Oostdam, Blok & Boendemaker, 2015; Skolverket, 2017; Stanovich, 

1986). 

För att skapa positiv attityd till läsning behöver barn uppleva många positiva erfarenheter 

av läsaktiviteter och känna sig framgångsrika i sin läsning (Logan & Medford, 2011; 

McGeown, 2015; Melekoğlu & Wilkerson, 2013). PIRLS, The Progress in International 

Reading Literacy Study, undersöker elevers (årskurs 4) läsprestation, läsförmåga och 

läsattityd vart femte år. PIRLS resultat visar att svenska elevers läsattityd har försämrats 

från 54 % år 2001 till enbart 18 % som hade positiva läsattityder år 2016. Hemmet och 

skolan har alltså någonstans på vägen misslyckats med att stimulera elever att vara positiva 

till läsning (Mullis, Martin, Gonzales, & Kennedy, 2003; Mullis, Martin, Foy & Hooper, 

2017).  

För att lärare ska lyckas vända den negativa läsattitydstrenden behöver de veta hur 

läsattityderna uppstår, hur elevers läsattityd är samt hur de kan arbeta för att förbättra 

elevers läsattityd. Därför avser denna studie att genom intervjuer undersöka fem lärares 
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uppfattningar om elevers läsattityd samt agerande1 utifrån läsattityderna i 

läsundervisningen för att ta reda på hur och varför lärare bör arbeta med elevers läsattityd.   

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om elevers läsattityd samt om och 

på vilket sätt undervisningen anpassas efter attityderna i årskurs 1–3. Studien ska bidra 

med kunskap om hur lärares undervisning kan anpassas till elevers läsattityd i syfte att 

stödja elevers läsutveckling.   

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågeställningar:  

Vad har lärare för uppfattning om elevers läsattityd? 

Hur skaffar sig lärare uppfattning om elevers attityd till läsning?  

Hur uppfattar lärare att de agerar utefter elevers olika läsattityd i undervisningen? 

Hur uppfattar lärare att elevers läsattityd förhåller sig till läsutveckling? 

  

                                                 

1 Vid användning av begreppet agerande i denna uppsats innefattar det även begreppen bemötande och 

handlande. 
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3 Bakgrund  

Elevers läsutveckling påverkas av den stöttning, attityd och kunskap de möter i deras 

omgivning, därför förklaras den sociokulturella teorins förhållande till forskningsområdet 

allra först i detta avsnitt (3.1). Därefter redovisas resultat av elevers läsprestation från 

PIRLS-undersökning (3.2). Vidare beskrivs forskningsområdets koppling till skolans 

styrdokument (3.2). Till sist förklaras centrala begrepp i studien: läsning (3.4), 

läsutveckling (3.5) och läsattityd (3.5.2). 

3.1 Sociokulturell teori  

Studiens teoretiska bakgrund grundar sig i den sociokulturella teorin. Enligt teorin sker allt 

lärande inklusive läsutveckling i det sociala sammanhanget genom samspel med andra. 

Dessutom ses lärande som en process som ständigt pågår genom livet (Vygotsky, 1987). 

Väsentligt för lärandet är den proximala utvecklingszonen (ibid.). Det är ett 

utvecklingsstadium där eleven är mottaglig för inlärning. Genom stöttning (scaffolding) 

och vägledning hjälper den mer erfarna personen eleven att förstå hur hen ska ta sig an 

liknande uppgifter på egen hand. Eleven kan efter stöttningen med en uppgift senare 

bemästra liknande uppgifter och lära sig ny kunskap då de passar hens proximala 

utvecklingszon (ibid). Dessutom är stöttning och anpassning av böcker och läsaktiviteter 

till elevers proximala utvecklingszon viktigt för att elever ska kunna utveckla positiv 

läsattityd.  

3.2 PIRLS 

The Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS, testar och undersöker 

elevers läsprestation, läsförmåga och läsattityd samt beskriver trender och skillnader i 

elevers läsförmåga mellan olika länder. Elever i årskurs 4 deltar vart femte år i PIRLS 

undersökning. Senaste undersökningen genomfördes 2016 och då deltog 50 länder runt om 

i världen (Mullis et al., 2017).  

I PIRLS delas läsförmågan in i fyra olika nivåer: avancerad (625 poäng), hög (550 poäng), 

medelhög (475 poäng) och låg läsförmåga (400 poäng). Efter starten 2001 (561 poäng) 

visar svenska elevers läsprestation ett sjunkande resultat 2006 (549 poäng) och 2011 (542 
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poäng). Däremot visar den senaste undersökningen (2016) ett genomsnittsresultat på 551 

poäng vilket nästan är ett lika bra resultat som 2001 (Se Figur 1) (Mullis et al., 2017). 

  

Figur 1. Svenska elevers läsprestation enligt PIRLS (Mullis et al., 2017, s. 29). 

I undersökningen besvarade elever påståenden om sin attityd till läsning, exempelvis ”jag 

tycker om att läsa”, ”jag tycker om att prata om vad jag har läst med andra”, ”jag skulle bli 

glad om någon gav mig en bok” (Mullis et al., 2017, s. 296; Skolverket, 2017, s. 39). 

Påståendena fick de besvara med graderingarna stämmer precis, stämmer ganska bra, 

stämmer inte så bra eller stämmer inte alls. Resultatet visade att 54 % av eleverna år 2001 

instämde helt på ovanstående påståenden medan enbart 18 % av eleverna instämde år 2016 

(Se Tabell 1) (Mullis et al., 2003; Mullis et al., 2017). Tillsammans med Danmark har 

Sverige minst andel elever i kategorin ”jag tycker om att läsa” i jämförelse med övriga 

deltagande länder.  

 

Tabell 1. Svenska elevers läsattityd enligt PIRLS år 2001 och 2016 (Mullis et al., 2003, s. 

261; Mullis et al., 2017, s. 295).  

Läsattityd Tycker mycket 

om att läsa 

Tycker om att 

läsa i viss mån  

Tycker inte om 

att läsa  

2001 54 % 39 % 7 % 

2016 18 %  50 %  31%  

 

I PIRLS undersökning får även vårdnadshavare svara på frågor om sin inställning till 

läsning. Sedan 2011 har andelen vårdnadshavare som tycker om att läsa minskat med 7 
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procent. Utöver det fick de även svara på hur mycket de läser hemma under en vanlig vecka 

och där har resultatet inte förändrats sedan 2011, dock har deras läsning minskat sedan 

2001 (Skolverket, 2017). I de länder som deltog i PIRLS 2016 visar resultatet att barn vars 

föräldrar som själva tycker om att läsa mycket visar bättre resultat än de barn vars föräldrar 

någorlunda gillar att läsa. Genomsnittspoängen speglar även elevers läsprestationsresultat 

i kategorin, barn vars föräldrar inte gillar att läsa (Mullis et al., 2017).   

Tabell 2 visar att elevers attityd till läsning påverkar läsprestationen, därför är det av stor 

vikt att omgivningen uppmuntrar till positiv attityd till läsning för att elever ska få större 

chans att skapa sig ett långsiktigt intresse för läsning. Gränsen mellan medelhög och hög 

läsförmåga är vid 550 poäng. Det en kan avläsa i Tabell 2 är att elever som inte tycker om 

att läsa presterar sämre (medelhögnivå) än elever som tycker om att läsa och i viss mån 

tycker om att läsa.  

Tabell 2. Pojkars och flickors attityd till läsning enligt PIRLS (Skolverket, 2017, s. 40).  

Attityd till 

läsning – 

2016 

Flickor % Genomsnittligt 

resultat  

Pojkar % Genomsnittligt 

resultat  

Skillnad 

i poäng  

Tycker om 

att läsa  

22  582  15  558  24 

Tycker om 

att läsa i 

viss mån  

52  567  49  559  8 

Tycker inte 

om att läsa  

26  542  36  530  12 

 

Att känna sig motiverad och självsäker i sin läsning har till stor del att göra med vilka 

förutsättningar att lyckas med olika läsaktiviteter elever har med sig hemifrån eller har tagit 

till sig från åren på förskolan (Skolverket, 2017). Resultatet i Tabell 3 visar att elever med 

högre självsäkerhet i läsning presterar bättre än elever som känner sig mindre självsäkra. 

En elev som inte är självsäker i sin läsning presterar sämre i olika läsaktiviteter, vilket leder 

till att eleven upprepade gånger upplever misslyckanden med sin läsning (Skolverket, 

2017).  
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Tabell 3. Svenska elevers självsäkerhet i läsning enligt PIRLS (Mullis et al., 2017, s. 

298).  

Självsäkerhet 

i läsning 

Mycket 

självsäker  

Genomsnittligt 

resultat 

Någorlunda 

självsäker  

Genomsnittligt 

resultat 

Inte 

självsäker  

Genomsnittligt 

resultat 

2016 65 %  575 28 %  532 8 %  488 

 

Av de länder som deltog i PIRLS 2016 hade svenska elever störst andel procent som känner 

sig självsäkra i sin läsning (se Tabell 3). Påståenden som eleverna fick svara på i 

självsäkerhetskategorin är: ”läsning är väldigt lätt för mig”, ”jag läser inte lika bra som de 

andra eleverna i min klass” och ”läsning är svårt för mig” (Mullis et al., 2003; Mullis et 

al., 2017; Skolverket, 2017, s. 39). Även i denna kategori finns en könsskillnad, då flickor 

i lite större utsträckning känner sig mer självsäkra i sin läsning än vad pojkar gör, 67 

procent respektive 63 procent. Genomsnittsresultatet av elevers självsäkerhet i läsning har 

ökat sedan 2001, då Sverige låg näst högst i kategorin (Mullis et al., 2003; Mullis et al., 

2017; Skolverket, 2003; Skolverket, 2017).  

3.3 Styrdokument 

Skolans uppdrag är att varje elev ska få förtroende för sin språkliga förmåga genom rika 

möjligheter till samtal, läsning och skrivning (Skolverket, 2018). I syftestexten i 

kursplanen för svenska står det vidare att undervisning ska stimulera alla elevers intresse 

för att läsa (ibid.). Lärarna kan stimulera elevers intresse genom att de får läsa bekanta och 

elevnära texter, vilket är ett sätt att arbeta för att elever ska nå kunskapskravet för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 som handlar om att elever ska kunna läsa sådana 

texter med flyt (ibid.). Dessutom står det i läroplanens första kapitel, skolans värdegrund 

och uppdrag (ibid.), att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (ibid). Detta gäller för 

skolans alla ämnen.  
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3.4 Läsning  

Läsprocessen är komplex men kan ändå sammanfattas i två komponenter, avkodning och 

förståelse. Komponenterna skapar tillsammans det som kallas the simple view of reading 

(Hoover & Gough, 1990). Eftersom varken avkodning eller förståelse är komponenter som 

är tillräckliga var för sig beskrivs läsning i the simple view of reading i uttrycket: L 

(läsning) = A (avkodning) x F (förståelse). I uttrycket används multiplikationstecknet för 

att tydliggöra nödvändigheten av att komponenterna kombineras och att ingen av 

faktorerna i uttrycket kan inneha ett noll-värde om lyckad läsframgång ska uppnås (ibid.). 

Komponenterna har alltså en likvärdig betydelse i processen (ibid.). Avkodning handlar 

om att läsaren har förmåga att koppla de skrivna bokstäverna till rätt ljud och knyta det till 

ett ord från sitt mentala lexikon (ibid.). Förståelse handlar om att läsaren har förmåga att 

kunna koppla ord och mening till ett sammanhängande innehåll och tolka det (ibid.).  

3.5 Läsutveckling  

I läsutvecklingen ingår flera stadier som elever behöver bemästra för att bli fungerande 

läsare. Elever som upptäckt den alfabetiska kodens funktion, att orden kan delas upp i 

språkljudsdelar (fonem, exempelvis b-å-t), redan innan skolan börjar ligger långt fram i sin 

läsutveckling (Myrberg, 2007). Förståelsen för koden är tecken på att eleverna är 

fonologiskt medvetna. Elever som är fonologiskt medvetna är mer mottagliga för ord och 

begrepp i olika sammanhang, vilket ger dem ett snabbt ökande ordförråd. Det är en 

grundläggande förutsättning att eleverna är fonologiskt medvetna för att bli fungerande 

läsare (Lundberg & Herrlin, 2005). En elev som håller på att knäcka den alfabetiska koden 

försöker avkoda allt som finns att avkoda, vilket leder till att eleven till slut uppnår en 

automatiserad avkodning och läsningen får ett bra flyt. Bokstavskombinationerna sätts 

ihop och skapar ett ortografiskt lexikon som gör att eleven kan lägga mer kognitiv energi 

på läsningens syfte: att förstå meningen med texten. När eleven har förståelse för textens 

innehåll förstår hen att läsning innefattar mycket mer än att avkoda text. Läsning kan även 

innefatta att uppleva, underhållas, lära sig något nytt och fångas av ett gripande innehåll 

som berör inuti och utanpå (Myrberg, 2007).  

Det finns fler faktorer som påverkar elevers läsutveckling än komponenterna i the simple 

view of reading samt stadierna som är beskrivna ovanför. Dessa faktorer är läsaren själv, 

texter som läsaren möter och sammanhanget där läsandet sker.  
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Läsaren själv påverkas av det sociokulturella sammanhang som läsaren befinner sig i. Med 

andra ord påverkas läsutvecklingen av elevens språkrum, motivation, attityd och språkliga 

kompetens (Liberg, 2007). Ett språkrum bör innefatta tillgång till varierande böcker, 

samtal kring det lästa, förståelse för att läsning fyller en betydelsefull funktion i vardagen 

samt möjlighet att experimentera med språket med en vuxen. Ett sådant språkrum bidrar 

till att elever lyckas nå ett funktionellt läsande, framgångsrik läsutveckling och positiv 

attityd till läsning (ibid.).  

De texter elever möter inkluderar tre komponenter som avgör hur väl de lyckas genomföra 

läsningen. Komponenterna är texters utformning, innehåll och kapacitet att engagera 

elever som alla påverkar deras läsframgång (Liberg, 2007). Den första komponenten är 

texters utformning och innefattar textmängd och om det är en kapitelbok, bilderbok, 

serietidning och så vidare. Den andra komponenten är texters innehåll och innefattar 

textens handling, person och miljö vilka bör vara av varierande karaktär. Den tredje 

komponenten är kapacitet att engagera elever som handlar om att de böcker elever möter 

bör vara samtida och behandla bekanta ämnen för eleverna så att de kan bli engagerade 

läsare (ibid.).  

Sammanhanget där läsandet sker handlar om att läraren har en överbryggande roll i den 

aktuella lässituationen om det uppstår ett gap mellan text och läsare. Lärare kan exempelvis 

genom samtal om texten fylla gapet och stödja elevers läsande. Stöd kan också ges genom 

bild, musik, rörelse eller andra uttrycksformer som kopplas till texten för att ge texten liv 

utanför läsningen (Liberg, 2007).  

Elevers läsutveckling och läsattityd gynnas av att lärarna tillgodoser att faktorerna läsaren 

själv, texter som läsaren möter och sammanhanget där läsandet sker alltid anpassas utifrån 

elevens behov och förutsättningar. Anpassning av faktorerna ger elever rätt förutsättningar 

att förstå meningen med läsning och bidrar även till ett långsiktigt intresse för läsning 

(Frykholm, 2007). Utöver ovanstående finns det ytterligare faktorer som påverkar elevers 

läsutveckling, så som hemmiljö, läsattityd, motivation och lärarens agerande i 

läsundervisningen och de förklaras vidare i kommande avsnitt.  

3.5.1 Läsutveckling och hemmiljö 

Elevers läsutveckling och läsattityd är starkt påverkade av hur läsning och läsaktiviteter 

behandlas i hemmiljön samt hur stödet från vårdnadshavarna ser ut. Barn som har 

vårdnadshavare som läser, sjunger och pratar om läsupplevelser har med sig positiva 
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upplevelser som stödjer deras läsutveckling (Frykholm, 2007). Barn som ser sina 

vårdnadshavare eller andra närstående vuxna läsa och värdesätta läsning och som växer 

upp med vardagliga rutiner med läsning uppfattar att det är en viktig aktivitet vilket leder 

till att de själva uppskattar läsning mer (Boltz, 2009; McGeown et al., 2015). Barn som 

däremot inte får med sig liknande erfarenheter av läsaktiviteter hemifrån är många gånger 

svaga läsare med mindre positiv attityd till läsning.  

3.5.2 Läsutveckling och attityd  

Läsutvecklingen påverkas av elevens attityd till läsning. I detta delavsnitt beskrivs 

begreppet attityd som följs av relationen mellan attityd och läsning samt attityd och 

läsutveckling.  

Attityd är ett komplext begrepp som består av tre delar (Bijvoet, 2013). Den första delen 

är kognitiv och innebär att människan har en uppfattning om ett visst objekt. Dessa 

föreställningar om objekt kan vara sanna eller osanna. Företeelser som en individ kan ha 

attityd till kan vara abstrakta objekt som läsning men det kan också vara specifika 

beteenden som att läsa en viss genre/typ av bok. Dessa attityder uttrycks antingen som 

positiva eller negativa (ibid.). Den andra delen är affektiv och innefattar känslor individer 

kan ha inför ett objekt. Den sista delen är konativ och innefattar den handlingsberedskap 

en människa har beroende på sina känslor till företeelsen. Dessa tre delar tillsammans 

stämmer oftast överens, men detta gäller inte alltid då handling kan motsätta sig känslor 

(ibid.).  

Attityder är inte medfödda utan människan socialiseras in i dem genom erfarenheter redan 

från livets början (Bijvoet, 2013). De attityder som skapas tidigt i livet är påverkade främst 

av föräldrar och andra närstående vuxna som förmedlar och överför sina egna attityder till 

barn. Under den senare socialisationen påverkas barn även av de attityder som kompisar, 

massmedia och skola förmedlar. Det kan vara svårt att förändra dessa attityder hos en 

individ när de väl är skapade. Allra svårast är det att förändra de attityder som grundlagts 

tidigt i barndomen (ibid).  

Attityden till läsning får konsekvenser för elevers läsutveckling då de antingen väljer att 

genomföra eller inte genomföra aktiviteten. Begreppet attityd i förhållande till läsning 

beskrivs som “a system of feelings related to reading which causes the learner to approach 

or avoid a reading situation” (Alexander & Filler, 1976, s. 8). Elever som läser bra, har 

stort ordförråd och som tycker om att läsa, läser oftare och blir därför ännu bättre läsare 
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och får ännu större ordförråd. Motsatt effekt sker dock för elever som läser långsamt, har 

mindre ordförråd och som inte tycker om att läsa. Dessa läser i mindre utsträckning och 

ordförrådets omfattning utvecklas långsammare, vilket även hämmar läsutvecklingen 

(Stanovich, 1986). Svaga läsare tenderar att undvika läsning och väljer lättare texter när de 

väl läser. Dessa samband mellan elevers läsattityd och läsutveckling kallas för 

matteuseffekten (ibid.). Därför är ett tidigt stöd från lärare avgörande för svaga elevers 

läsutveckling. Den negativa spiralen måste brytas för att undvika att gapet mellan svaga 

och starka elevers läsförmåga blir för stort och för att resultaten i andra skolämnen inte ska 

påverkas (Myrberg, 2007). Elevers läsförmåga undersöks av PIRLS, som bekräftar 

matteuseffekten då resultatet visar att elever som läser oftare, har positiv inställning till 

läsning och har bättre självförtroende i läsning presterar bättre (Skolverket, 2017).  

Att förstå varför elevers läsattityd påverkar elevers läsutveckling är viktigt. Eftersom 

elevers attityd påverkar deras läsengagemang och vilja att träna läsning (McKenna et al., 

1995; Oostdam et al., 2015). Dessutom påverkar elevers negativa läsattityd även läsaren 

som läser med flyt att välja en annan aktivitet framför läsning, vilket kallas för aliteracy 

(McKenna et at., 1995). Positiv attityd till läsning, självförtroende i läsning och vilja att 

lära sig läsa i ung ålder är gynnsamma faktorer för läsutvecklingen och för att bibehålla ett 

långsiktigt läsande (Logan & Johnston, 2009; McGeown et al., 2015). Därför är det av stor 

vikt att lärare förstår sambandet mellan elevers läsattityd och läsutveckling samt att de 

tidigt börjar arbeta stödjande med elevers läsattityd.  

3.5.3 Läsutveckling och motivation  

Motivation är nära kopplat till begreppet attityd inom läsforskningen. Motivation är en inre 

påverkande faktor i elevers läsutveckling och är betydelsefullt att arbeta med för att främja 

positiv attityd till läsning (Logan & Johnston, 2009). För svaga läsare krävs det mycket 

ansträngning och motivation för att genomföra en läsaktivitet, vilket i de allra flesta fall är 

det som påverkar elever till negativ läsattityd. Elever som har positiv läsattityd är även mer 

motiverade att läsa (Oostdam et al., 2015).  För att elever ska uppnå framgångsrik 

läsutveckling och mer positiv läsattityd måste de få arbeta främjande med sin inre 

motivation kopplad till läsning (Logan & Johnston, 2009; Logan & Medford, 2011; 

McGeown, 2015).  
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3.5.4 Lärarens agerande i läsundervisningen 

Svaga läsares attityd påverkar läsutveckling negativt, ju längre läsproblemet kvarstår desto 

mer bestående negativ attityd till läsning skapar sig eleven (Oostdam et al., 2015). Lärare 

behöver tydliggöra för elever varför en ska kunna läsa och hjälpa dem att känna framgång 

i läsningen, vilket skapar en motiverande läsmiljö. Läsmiljön påverkas dessutom av hur 

ofta och hur mycket läraren läser högt samt av hur ofta lärare samtalar om det lästa och 

läsning generellt (Frykholm, 2007). Utöver en motiverande läsmiljö är anpassad 

undervisning samt samarbete med vårdnadshavare viktiga faktorer som lärare bör förhålla 

sig till för framgångsrik läsutveckling. 

Elevers läsutveckling och utvecklande av positiv läsattityd kräver att lärare anpassar sin 

undervisning efter varje elevs förutsättningar. Texter som lärare erbjuder bör anpassas till 

elevers nivå, både innehållsmässigt och mängdmässigt för att de ska utveckla positiv 

attityd (Duke & Block, 2012). Genom att erbjuda elever många olika slags texter och texter 

som de är intresserade av får de fler möjligheter att känna lycka och framgång med sin 

läsning (Hall, 2016; Schmidt, 2013). När lärare ger elever eget inflytande vid bokval och 

mycket tid till egen läsning i skolan gynnas elevers läsutveckling. De får tillfälle att faktiskt 

uppskatta och se nöjet med läsning, vilket leder till att elever får möjlighet att utveckla 

positiv attityd till läsning (Boltz, 2009; Hall, 2016). Däremot är eget inflytande vid val av 

bok inte samma sak som att elever lämnas helt på egen hand i bokvalet. För att elevers 

motivation och attityd till läsning ska utvecklas och förbättras krävs det att lärare ger dem 

stöd i bokvalet så att de framgångsrikt lyckas genomföra och slutföra läsningen (Melekoğlu 

& Wilkerson, 2013).  

Vidare påverkas läsutvecklingen av hur lärares samarbete med vårdnadshavare ser ut. 

Skola och lärare behöver uppmärksamma vårdnadshavare på vad de kan göra för att stötta 

barns läsutveckling och läsattityd. Lärare kan göra särskilda insatser genom att bidra med 

läsmaterial och tankar om olika läsaktiviteter som kan användas i hemmiljö för att eleven 

ska få rikligt med möjligheter att utveckla sin läsning och läsattityd (Frykholm, 2007).    

Dessutom behöver lärare använda sig av de läsaktiviteter som elever deltar i utanför skolan 

i undervisningen för att läsningen ska upplevas meningsfull. Elever får då fler tillfällen att 

uppskatta värdet av att kunna läsa. Detta gör att elever utvecklar en starkare motivation 

och bättre attityd för att fortsätta utveckla sin läsning, vilket i längden förbättrar elevers 

läsförmåga (Melekoğlu & Wilkerson, 2013).  
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4 Metod  

I metodavsnittet kommer hela studiens arbetsgång presenteras utifrån följande delar: 

undersökningsmetod och studiens genomförande (4.1), urval (4.2) samt bearbetning och 

analys av material (4.3) Vidare beskrivs studiens tillförlitlighet (4.4) och avsnittet avslutas 

med forskningsetiska aspekter (4.5).  

4.1 Undersökningsmetod och studiens genomförande  

Studiens fokus är lärares uppfattning om elevers läsattityd, varför en fenomenografisk 

forskningsansats valdes. Denna undersökning fokuserar på hur fenomenet läsattityd 

uppfattas vara och inte hur det faktiskt är. Studien avser alltså inte undersöka huruvida 

lärarnas uppfattningar är sanna eller falska utan hur de uppfattar elevers läsattityd, vilket 

är det som kallas för andra ordningens perspektiv (Marton & Booth, 2000). Läsattityder är 

vad-aspekten, alltså innehållet i uppfattningen. Hur innehållet senare struktureras i 

uppfattningen är hur-aspekten (Alexandersson, 1994). Lärarna måste alltså ha en 

uppfattning av vad begreppet läsattityd innebär innan de kan beskriva hur de anser att 

elevers läsattityder är konstruerade. Huvudfokus i studien är på hur-aspekten. 

För att undersöka lärarnas uppfattningar valde jag att göra en kvalitativ undersökning som 

omfattar semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) med fem lärare. De 

semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga 2) som innehöll 

specifika teman som skulle beröras. Frågorna i intervjuguiden handlade alla antingen direkt 

eller indirekt om elevers läsattityd och placerades in i fyra huvudteman som är relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar: lärares bakgrund, organisation av undervisning, 

tillgång till samt val av litteratur/texter och läsningens funktion och påverkan (Bilaga 2). 

När jag vid intervjuerna frågade efter lärarnas uppfattningar var det inte alls säkert att 

intervjupersonerna svarade på det som var avsett med frågan, utan på sin egen tolkning av 

frågan. Allt eftersom intervjupersonen svarade, anpassade eller omformulerade jag 

följdfrågorna för att med större sannolikhet komma åt det som var avsett att få svar på. 

Utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen använde jag mig av öppna frågor som 

gav mig ytterligare möjligheter att komma åt intervjupersonernas uppfattning och 

erfarenhet av fenomenet läsattityd. 

Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola och höll på mellan 17 och 26 min. 

Efter genomförd intervju transkriberades intervjun ordagrant på dator. Transkriberingarna 
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skrevs på det sätt som lärarna talade inklusive mumlanden och längre pauser. 

Transkriberingarna skrevs sedan ut i pappersform för att läsas igenom flertalet gånger och 

för att jag på ett lättare sätt skulle kunna söka efter variationer i lärarnas uppfattningar. 

Under bearbetningen av analysen med lärarnas uppfattningar skrevs de variationer som 

kom fram in i en analysmatris (Tabell 5).  

4.2 Urval 

I studien användes ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) och 10 lärare 

kontaktades på skolor i utkanten av en medelstor svensk kommun där tidigare VFU 

genomförts. Kriteriet som intervjupersonerna behövde uppfylla för att delta i studien var 

att de skulle vara lärare i någon av årskurserna 1–3. Fem lärare svarade att de gärna ställde 

upp på intervju. Kort beskrivning av lärarnas utbildning, antal år i yrket samt vilken årskurs 

de arbetar i just nu finns i Tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av studiens deltagande lärare 

 Utbildning Antal år som lärare Arbetar just nu 

Lärare A Tidiga skolår, sv/so Sju  År 2 

Lärare B 1-7 lärare, ma/no Sjutton och ett halvt  År 1 

Lärare C 1-7 lärare, ma/no + bild Fjorton  År 1 

Lärare D 1-7 lärare, ma/no + eng Femton  År 2 

Lärare E  1-7 lärare, sv/so Femton  År 3 

 

4.3 Bearbetning och analys av material   

Parallellt med att transkriberingarna genomfördes startade även bearbetning och analys av 

arbetet då jag antecknade kopplingar och tolkningar till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Därefter påbörjades det mer strukturerade analysarbetet av det empiriska 

materialet.  

I bearbetningen av intervjuerna sökte jag efter variationer i lärarnas uppfattningar av 

fenomenet läsattityd för att senare placera dem i kategorier. Variationerna placerades i 

kategorierna: matteuseffekten, kartläggning av läsattityder och delar av undervisning 

(Tabell 5). Kategorierna gjorde det möjligt att tydligt se likheter och skillnader i 
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intervjupersonernas uppfattningar av studiens forskningsområde (Bryman, 2011). Därefter 

kopplades kategorierna till studiens syfte och frågeställningar genom att jag försökte hitta 

sambandet mellan kategorin och fenomenet läsattityd.  

Materialet lästes igenom flertalet gånger för att jag skulle finna så många olika variationer 

av uppfattningarna som möjligt och inte nöja mig med det första uppenbara resultatet. Efter 

noggrann bearbetning av det transkriberade materialet visade sig att det var ytterst få 

variationer i intervjupersonernas uppfattningar, men variationerna skrevs in i en 

analysmatris (se Tabell 5).  

Tabell 5. Exempel från analysmatris.  

ANALYSMATRIS Matteuseffekten  Lärarnas kartläggning av 

elevers läsattityd  

Lärare A Måste försöka få det att gå 

framåt i utvecklingen även 

om det går långsammare 

för att en inte är intresserad 

(samband) 

Märker en ganska snart, 

del av läraryrket att se vad 

en får för respons på olika 

läsaktiviteter 

(ej systematiskt) 

Lärare C ”jag kan inte säga att de 

som ligger långt fram i sin 

läsning visar ett större 

läsintresse eller alltid har 

en positiv attityd till 

läsning…” (ej samband) 

Genomför enkäter med 

eleverna, inför 

utvecklingssamtal frågar 

läraren även eleverna 

(systematiskt) 

 

Utöver sökandet efter variationer färgkodade (Bryman, 2011) jag det som var gemensamt 

i lärarnas uppfattningar i ytterligare kategorier. Kategorierna är: elevernas ålder, positiv 

läsattityd, hemmet, lärarnas agerande samt delar av undervisning. Analysmatrisen och 

färgkodningen användes i analysarbetet för att enkelt få en överblick över 

intervjupersonernas uppfattningar och för att lätt kunna komma åt det som var 

betydelsefullt för studiens syfte och frågeställningar. Därefter skrevs resultatet fram med 

fokus på variationerna från analysmatrisen samt lärarnas gemensamma uppfattningar från 

de färgkodade kategorierna.  
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4.4 Studiens tillförlitlighet 

I arbetet med denna kvalitativa studie har fyra kriterier för tillförlitlighet beaktats: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa kriterier är tagna från 

Bryman (2011).  

För studiens trovärdighet talar att lärarna berättade om sina egna uppfattningar och 

erfarenheter kring elevers läsattityd i intervjuerna, vilka är sanna för dem. Dessutom har 

transkriberingarna återgetts ordagrant och analyserats flertalet gånger. Däremot går det inte 

att generalisera studiens resultat eftersom det endast är fem intervjupersoner som berättat 

om sina uppfattningar och erfarenheter. Då alla faser som genomförts i undersökningen 

finns beskrivna är pålitlighetskriteriet uppfyllt vilket dessutom ger kollegor möjlighet att 

utföra studien vid ett nytt tillfälle. Till sist har jag strävat efter att vara neutral för att mina 

egna värderingar inte skulle påverka någon del av studiens faser, alltså är även kriteriet för 

konfirmering uppfyllt. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Inför studiens genomförande övervägdes fyra forskningsetiska aspekter för att skydda 

studiens deltagare, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten fick 

deltagarna information om studiens syfte och vad de skulle kunna möta för frågor under 

den kommande intervjun. Dessutom fick de information om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta deltagandet i studien utan att ange orsak. Deltagarna fick själva 

välja om de ville medverka och godkännande av deltagande skedde via samtyckesblankett 

(Bilaga 1). Deltagarnas uppgifter har behandlats konfidentiellt och förvarats på ett sätt så 

obehöriga inte kunnat identifiera deltagarnas personuppgifter. Deltagarnas namn är inte 

relevanta för studien, därför döptes de om till A, B, C, D och E. Deltagarna upplystes om 

att studiens insamlade material enbart används i denna forskningsstudie och att 

ljudupptagningarna från intervjuerna endast är tillgängliga för uppsatsförfattaren.   
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5 Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Avsnittet börjar med en redogörelse för lärarnas uppfattning om elevers läsattityd (5.1), 

följt av hur lärarna kartlägger elevers läsattityder (5.2). Därefter redovisas hur lärarna 

uppfattar läsattityders förhållande till undervisning (5.3) samt hur lärarna uppfattar att de 

agerar utifrån elever med negativ läsattityd (5.3.1) och positiv läsattityd (5.3.2) i 

undervisningen. Det följs av lärarnas uppfattning om läsattityders förhållande till 

läsutveckling (5.4). Avslutningsvis beskrivs lärarnas uppfattning om förhållandet mellan 

vårdnadshavare och läsattityd (5.5).  

5.1 Lärarnas uppfattning om elevers läsattityd  

Begreppet läsattityd beskriver samtliga lärare på liknande sätt, nämligen att det är 

förhållandet/inställningen eleven har till högläsning och självständig läsning. Tre lärare 

nämner dessutom att läsattityd har att göra med vilka tankar eleven har om läsning. Tankar 

som rör huruvida läsning är viktigt att kunna, om läsning ses som antingen betungande och 

någonting som måste göras eller som görs med fri vilja och för nöjes skull. Lärare B 

beskriver läsattityd som att ”barnen är olika precis som vi och de har med sig olika tankar 

om vad läsning är och vad de tycker om läsning”.  

Samtliga lärare menar att de allra flesta elever i årskurs 1–3 har positiv attityd till alla 

läsaktiviteter som genomförs under en skolvecka. Återkommande läsaktiviteter som 

samtliga fem lärare genomför är: högläsning, läsläxa och parläsning. Utöver de 

aktiviteterna har tre lärare även tyst/egen läsning. Den positiva läsattityden i tidiga skolår 

beror på elevernas unga ålder menar lärarna. Dessutom upplever lärarna att elever i årskurs 

1–3 inte har varit med om mycket negativa eller tråkiga erfarenheter av läsning innan 

årskurs 1. De har alltså inte hunnit skapa sig en negativ attityd till läsning i de åldrarna. 

Lärare C menar att ”i den här åldern är de flesta positiva, dom kämpar på och försöker och 

det finns en vilja tycker jag”. Även lärare B säger att ”de flesta elever hen mött i årskurs 

1–3 har vilja och positiv attityd till läsning och det finns mycket läsglädje och stolthet hos 

elever som knäckt läskoden”. Lärare E beskriver det som att ”när elever börjar i ettan har 

de flesta en positiv förväntan på att det är läsa man ska lära sig och att de därför de är 

positivt inställda till det”. 



17 

 

Lärarnas erfarenheter av elevers läsattityd är snarlika varandras. Även om samtliga lärare 

upplever att det mestadels är positiva läsattityder som florerar i 1–3 klassrummen berättar 

de om de elever som avviker från att ha positiv läsattityd. ”Det finns ju ett väldigt stort 

spann mellan de som har positiva känslor runt läsning och de som tycker det är riktigt 

jobbigt” säger lärare A. Elever som tycker det är motigt, inte vill läsa alls, som säger att de 

inte kan eller att någon annan får läsa och att de inte vill göra läsläxan förekommer men i 

liten utsträckning utifrån lärarnas svar. Oftast handlar elevers attityd om bokval menar tre 

av lärarna, en del elever gillar bara att läsa vissa böcker exempelvis bilderböcker eller 

faktaböcker och andra elever tycker att det bara är roligt att läsa hästböcker eller böcker 

om flygplan.  

Sen finns det elever som läser allt, läser mycket eget, läser bara det som ges i skolan, de 

som läser för att de måste och så finns det en del elever som tittar mycket i böcker, men 

som inte läser men ändå har positiv attityd till böcker och texter men kanske inte vill läsa 

själv. (Lärare D) 

Däremot menar lärare D att om elever har negativ attityd till läsning redan i skolans tidigare 

år beror det på att de har fått med sig det hemifrån eller att eleverna upplever att det kräver 

mer av dem än vad det ger.  

Elever som är vana läsare och som gärna läser och läser mycket behöver en inte göra 

mycket med för då har eleven en attityd till läsning där det mesta går av sig självt menar 

både lärare A och E. Däremot behöver lärare arbeta desto mer med elever som inte är lika 

vana eller positiva till läsning. Eleverna är så pass små i de här åldrarna att en kan leka rätt 

så mycket och på så sätt kan man luras till läsning exempelvis med hjälp av Ipad menar 

lärare A och B. Attityden är ofta förknippad med ordet läsning och när elever spelar spel 

på Ipaden läser de en hel del spelinstruktioner men det betraktar de inte som en läsaktivitet.  

Det lärarna anser att elevers läsattityd påverkas av är: hemmiljön, skolan och 

lässvårigheter. Dessa tre faktorer framkom i samtliga svar. På frågan: ”vad tror du att 

elevers läsattityd påverkas av?” kom hemmiljö som första svar av samtliga lärare. De 

menar att det är en viktig påverkande faktor för elevers läsattityd. Det som påverkar är 

föräldrars intresse och attityd till både sin egen läsning och barnens, om och på vilket sätt 

barnen blir lästa för hemma samt huruvida föräldrar uppmuntrar sina barn till läsning. 

Lärarna menar vidare att fler faktorer som påverkar är om föräldrar läser själva när barnen 

är i närheten eller om och hur ofta de läser med barnen. Dessutom menar lärarna att elevers 
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läsattityd påverkas av om och på vilket sätt läsning är en naturlig del av vardagen och hur 

tillgången till böcker är i hemmet.  

Elevers läsattityd påverkas även av lärarnas agerande under skoldagen menar samtliga 

lärare. Lärare C säger att det är ”viktigt att vi lärare presenterar mycket olika böcker och 

texter för eleverna, så de ser att läsning kan vara på många olika sätt. Det är inte bara i 

böcker, utan det finns olika sätt att läsa på, exempelvis Ipads, tidningar eller på TV”. 

Elevers attityd till läsning kan variera beroende på vilken bok det är eller vilket intresse 

eleven har av det som just den boken handlade om. Därför behöver lärare vara lyhörda för 

elevers attityd till och intresse för olika böcker. Elevers reaktioner på olika genrer och 

innehåll vid högläsning och egen läsning ger lärare viktig information som hjälper dem att 

anpassa kommande val av böcker.  

Lärare kan vidare bidra med positiv attityd till läsning genom att själva prata positivt om 

böcker och läsning, ”för det man tycker själv, smittar av sig på barnen” menar lärare D och 

E. Lärare D och E är också överens om att det är viktigt att eleverna får förståelse för varför 

de ska kunna läsa vilket de kan visa genom att genomföra olika läsaktiviteter och koppla 

dem till elevers vardagsliv. Dessutom menar lärarna att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att känna att läsning är roligt. Lärare E menar att det är viktigt att eleverna 

”förstår att de har nytta av det, att det är för deras skull, de får aldrig känna att det är 

någonting som de ska göra för mig, för att göra mig nöjd, för då missar vi hela poängen 

med läsning”.  

I undervisningen menar lärarna att de har tillfälle att marknadsföra läsning som något 

positivt. ”Elevers läsattityd påverkas såklart dels av hur vi undervisar om och arbetar kring 

läsning i skolan”, säger lärare E. Lärare D instämmer att man i undervisning kan påverka 

läsattityden genom att arbeta med läsning på olika sätt, ”att man gör det till mer än bara en 

text som ska avkodas, man kan till exempel jämföra en text och en filmsnutt eller en sång 

och en textsnutt”. Genom olika läsaktiviteter kan man visa eleverna att läsning behövs i 

många olika situationer, situationerna är dessutom tagna från olika vardagliga inslag i deras 

liv. Det leder förhoppningsvis till att fler elever utvecklar förståelse för användningen av 

läsning samt positiv attityd till läsning.  

Den sista påverkande faktorn enligt lärarna handlar om huruvida elever har lätt eller svårt 

att ta till sig läsning och lära sig läsa. Alltså påverkas läsattityden av de erfarenheter man 

har sedan tidigare av läsning. Har eleverna lätt att lära sig läsa har de oftast positiv attityd 
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till läsning. Lärare A säger att ”har man svårt att avkoda det man ska läsa och texten är för 

svår, då märker man tydligt att de inte tycker om det eller att de inte vill”. Lärare D menar 

att: 

Ju tyngre dom har, desto tuffare är det och då kan det bli mer negativ attityd till det, inte 

kanske just till själva läsningen men till insatsen. Att det kräver för mycket än vad dom 

får ut av det, i alla fall i dom här åldrarna när dom precis håller på att lära sig läsa.  

5.2 Lärarnas kartläggning av elevers läsattityder 

Lärarna får vägledning i hur elevers läsattityd är utifrån deras agerande och reagerande på 

olika återkommande läsaktiviteter i undervisningen. Samtliga lärare berättar att vid 

högläsning är eleverna koncentrerade, intresserade, lugna och oftast knäpptysta. Alla 

lyssnar och nästan ingen gör något annat, de skrattar högt, de kan bli ledsna, de kan bli 

rädda och de lever sig in i boken. Lärare D och E menar att det är tydliga tecken på att 

eleverna är med i boken. Tidigt märker man vilka elever som är vana vid högläsning 

hemifrån utifrån hur elever reagerar vid högläsningsstunden. Ett bubblande skratt från en 

elev, kan väcka en elev som inte lyssnat, vilket gör att skrattet och intresset för boken 

smittar av sig. Dessutom märks det framförallt när lärarna stannar på ett spännande ställe 

i boken för att det är tid för annan aktivitet och reaktionerna blir ”neeej, inte nu, det är ju 

så spännande, vi vill höra mer”. Att lägga till ljudeffekter, olika röster på karaktärer, bjuda 

in eleverna i texten och tillföra lite teatraliska inslag påverkar elevernas upplevelse av och 

engagemang i högläsningen i positiv bemärkelse menar lärare B, C och D. Genom att 

bygga in sådana inslag i högläsningen fångas även de elever som kanske tyckte att boken 

var lite svår eller som tycker det är mindre kul med högläsning.  

Läsläxan ger också lärarna vägledning i hur elevers läsattityd är. Lärarna upplever att 

eleverna är positiva till läsläxan då de flesta elever har tränat på den hemma och för att de 

är stolta när de ska läsa upp den. En del elever vill dessutom läsa samma text flera gånger 

för läraren. Lärare A upplever att rutinen kring läsläxan leder till att eleverna blir bättre 

läsare och att det inte är svårt att få igång dem att läsa eftersom de vet vad som gäller.  

Eleverna får dessutom läsa i mindre grupp emellanåt och det ger lärarna möjlighet och mer 

tid att sätta sig in i de enskilda elevernas läsutveckling. I de mindre läsgrupperna kan man 

med fördel mixa elever med positiv attityd till läsning med elever som har mindre positiv 

attityd till läsning för att de ska peppa och stötta varandra. Det medför förhoppningsvis att 
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eleverna med mindre positiv attityd blir inspirerade av eleverna med positiv läsattityd och 

själva skapar sig positiv attityd.  

Under samtal om det lästa vid högläsning och läsläxa ges lärare ytterligare tillfälle att aktivt 

lyssna efter elevers läsförståelse, läsattityd och intresse av böcker. Samtalen kan innebära 

att läraren börjar modellera sina tankar om boken, kapitlet eller en särskild händelse. 

Läraren kan exempelvis säga ”när vi läste detta kom jag att tänka på när jag…” eller ”jag 

kopplade det till den boken eller den erfarenheten som jag var med om”. Samtal skapar 

tillfälle för lärare och elev att tänka högt tillsammans om boken, då kan läraren exempelvis 

behandla frågor som: vad kommer boken handla om tror ni? vad är problemet? vilken årstid 

är det? hittar ni likheter mellan er själva och karaktären? Vid högläsning brukar lärarna 

jobba med att lyfta karaktärer, händelser och problem från böckerna genom att samtala om 

dem tillsammans, lyssna på varandras tankar och låta eleverna sätta sig in i olika situationer 

i boken. Samtal om det lästa ger eleverna större förståelse för innehållet och lärarna en 

större förståelse för elevers attityd till läsning.  

Till sist får lärarna information om elevers attityd till läsning på fritiden bland annat genom 

läsaktiviteten läsbingo som eleverna genomför hemma i samband med lov. Läsbingot 

består av olika uppdrag så som: läs med en mössa på huvudet, läs under ett bord osv. Lärare 

A hörde elever som är vana läsare efter påsklovet säga ”det här var inte svårt för mig, jag 

behövde inte ens titta, för jag läser mycket mer än så hemma på lovet”. Det gav lärare A 

information om att just den eleven har intresse för böcker då hen läser mycket hemma.  

5.2.1 Systematisk kartläggning av elevers läsattityder 

En av lärarna genomförde systematisk kartläggning av elevernas läsattityd med hjälp av 

enkäter som eleverna besvarar. Enkäterna innehåller frågor som rör vad de tycker om 

läsning, hur de läser hemma och om de blir lästa för. Inför och under utvecklingssamtal 

frågar läraren ofta rakt ut hur det är med läsning i hemmet och om vilken inställning till 

läsning eleven har. Under utvecklingssamtal och då och då i klassrummet brukar läraren 

dessutom uppmuntra och lyfta varför det är viktigt med läsning och då lyssnar hen efter 

information om bland annat läsattityd i elevers och vårdnadshavares svar. Exempelfrågor 

som läraren ställer är: ”hur gör ni med läsning hemma? hur går det med läsläxan hemma? 

hur är attityden till läsning hemma bland vuxna och barn? läser ni annat än läsläxan?”.  



21 

 

Då utvecklingssamtal sker systematiskt har lärarna tillfälle att ta emot användbar 

information från vårdnadshavarna när de berättar om hur läsningen ser ut hemma. 

Informationen kan lärarna senare använda sig av i planeringsprocessen för undervisning 

för att kunna anpassa bokval, både när det gäller textmängd och textinnehåll, till elevernas 

intresse och läsförmåga.  

En annan av lärarna har i mindre skala kartlagt elevers läsattityd systematiskt, då hen vid 

några tillfällen har intervjuat alla elever för att verkligen fråga varje enskild elev om deras 

förhållande till läsning och vilka böcker eleven tycker om. Läraren menar att det är viktigt 

att ta sig tid till det då hen menar att det är en del av läraryrket att veta och se vilken respons 

man får vid olika läsaktiviteter. 

5.2.2 Icke – systematisk kartläggning av elevers läsattityd  

Av de fem intervjuade lärarna svarade fyra att de inte tar reda på elevers läsattityd på ett 

medvetet eller systematiskt sätt. Lärarnas svar på frågan ”hur tar du reda på elevers 

läsattityd i din klass?” var: ”lite grann på magkänsla, man känner hur dom reagerar på 

olika läsuppdrag eller texter”, ”det märker man ganska snart, dels hur aktiva de är när man 

läser för dem och när de läser själva”, ”till en början när man lär känna eleverna känner 

man sig för lite”, och ”jag har inte tagit reda på det medvetet, utan det är någonting som 

jag märker ganska fort när eleverna börjar”.  

Några av lärarna berättar att de inför utvecklingssamtal kan fråga eleverna när tillfälle ges 

i undervisningen. Men det är ingenting som sker systematiskt eller medvetet för att ta reda 

på elevers läsattityder. Lärare B säger att ”genom att läsa mycket olika typer av böcker kan 

man luska från andra hållet och få lite känsla av vad de tycker om läsning”. Hen menar 

dessutom att de elever som inte självmant talar om eller som är svåra att läsa av ofta 

reagerar på ett eller annat sätt vid läsning av de olika böckerna. På så sätt får lärarna 

indikation om vad eleven faktiskt känner och tänker kring böckerna.  

5.3 Läsattityder och undervisning 

Lärarna är överens om att det finns olika arbetssätt och strategier för att locka fram elevers 

positiva attityd till läsning i undervisningen. Det är en del av yrket och utmaningen att 

jobba med och hitta de arbetssätt/strategier som stöder varje enskild elevs läsutveckling. 

Lärarna beskriver att det är viktigt att jobba med läsning på olika sätt, som att koppla och 
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jämföra text med filmsekvens, sång eller spelinstruktioner, vilket leder till att elever 

uppfattar läsning som någonting som är inkluderat i många situationer av deras vardag. 

Dessutom är det viktigt att koppla läsaktiviteterna i undervisningen till ämnen som är 

aktuella i elevernas vardagsliv för att de ska inspireras till positiv läsattityd. 

Lärare måste anpassa undervisningen till elevers erfarenhets- och intressebank för att göra 

dem till engagerade läsare. Lärares undervisning påverkas av elevers läsattityd på så sätt 

att de måste anpassa undervisningen till den aktuella klassens intressen, ”du kan ha en 

grupp som älskar sagor men nästa grupp kanske inte alls tilltalas av det, det betyder att du 

som lärare inte kan göra samma sak med varje grupp år efter år” (lärare B). Likaså är det 

alltså med aktuella intressen i gruppen, det som var aktuellt för barnen för ett antal år sedan, 

finns inte alls kvar på intressekartan för barn idag. Eleverna vill läsa om det som är aktuellt 

och igenkänningsbart för dem just nu.  

Elevers läsattityd påverkar deras ansträngning och utförande av uppgifter i undervisningen. 

Elevers läsattityd påverkar arbetet i undervisningen då elever med mindre positiv attityd 

lätt kan slarva eller skynda på uppgifter med mycket text för att de gärna inte läser hela 

uppgiften. Det påverkar även läsförståelsen då elever som undviker läsning och inte läser 

mycket böcker, har ett minskat ordförråd. Det kan vara svårt att motivera elever innan de 

själva insett att läsning är kul eller att de förstår vad de ska ha för nytta av läsning. Då kan 

elever säga tråkiga kommentarer som ”neej, måste jag läsa hela den texten”. Lärare E 

menar att det oftast har att göra med att de eleverna tycker att det är svårt att läsa, inte bara 

att de inte vill. Det kan också bero på att det tar lång tid att genomföra läsaktiviteten för att 

de läser långsamt och då är det kämpigt på lektionen.  

En av lärarna konstaterar att högläsning oftast sker i slutet på lektionen och då kan eleverna 

vara lite trötta vilket kan påverka deras attityd till högläsning. Men genom att ha 

högläsning på varierade tider under skoldagen och tystläsning emellanåt kan man 

förhoppningsvis bidra till att fler elever kommer välja läsning i större utsträckning både 

hemma och vid valfri aktivitet i skolan menar lärare C. Vidare berättar lärare C att vid 

tystläsning bör böckerna anpassas efter varje elevs nivå och intresse för att de ska känna 

att de klarar av att läsa och lyckas slutföra uppgiften. Men för att eleverna ska välja läsning 

vid valfri aktivitet i skolan behöver eleverna ha kommit så pass långt i sin läsning att de 

får ett utbyte av det menar lärare C och D.  
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Nuförtiden har nästan alla elever redan innan de börjar årskurs 1 knäckt läskoden och de 

är igång och läser och är väldigt stolta över att de kan läsa. Däremot har de kanske inte 

riktigt klart för sig att läsning är mycket mer än att avkoda text. Det är någonting som lärare 

behöver kämpa med genom att upprepade gånger säga ”vi ska fortsätta läsa och träna på 

läsning länge här, vi är inte färdiglästa än”, säger lärare B.    

5.3.1 Lärarnas uppfattning om hur de agerar utifrån elever med negativ attityd i 
undervisningen 

Lärarna har två olika uppfattningar om vad det är för agerande som krävs för att omvända 

elevers negativa läsattityd till positiv läsattityd. Den ena uppfattningen handlar om att 

elever behöver få tid att komma till insikt om varför de ska läsa och den andra 

uppfattningen handlar om att elever behöver arbeta mer i mindre grupp, leka och 

uppmuntras till positiv läsattityd.  

Eleverna behöver tid 

Lärare B och E menar att lärare ska låta elever med negativ läsattityd ta sin tid att hitta 

intresset och att det inte görs med tvång eller kommentarer som ”det är någonting som ni 

måste kunna”.  Lärare B säger att ”man lockar och pockar men utan att tvinga, det får ta 

lite tid”. För enstaka elever som inte vill läsa eller som är lite motståndare i början brukar 

lärarna själva läsa för eller uppmuntra att eleven ska lyssna när kompisarna läser och så 

småningom läser eleven också.  

Att läsa ännu mer, ge eleverna tips på spännande och bra böcker, prata positivt om läsning 

och böcker, beskriva att läsning ger eleverna något och att eleverna kan ta reda på saker 

som de tycker är spännande menar lärare E är framgångsfaktorer för att vända elevers 

negativa läsattityd. ”Det är viktigt att man inte tänker att det finns någon quickfix utan man 

behöver ständigt jobba med läsning på olika sätt och se framgångar när de kommer, annars 

kan man känna sig stressad” menar lärare C.  

Inte tid utan jobb i mindre grupp 

Till skillnad från att ge elever tid anser lärarna att elever med negativ attityd till läsning 

behöver få många tillfällen att läsa i mindre grupp. Då kan dessutom en elev med positiv 

attityd inkluderas i gruppen för att peppa och locka fram positivare attityd och intresse för 

läsning hos eleverna med negativ läsattityd. Vidare menar lärarna att man inte ska låta 

tiden gå utan att man behöver hitta svar på varför eleverna har negativ attityd och anpassa 

undervisning och material efter deras intresse och nivå.  
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Det är viktigt att fundera över ”varför eleverna har negativ attityd, är det för att de tycker 

att det är lite krångligt” (lärare D) eller för att de har med sig attityderna hemifrån. Då får 

läraren försöka vända det med att hitta en bok som intresserar dem som är på lagom nivå, 

gärna lite lättare om de ska läsa på egen hand för att de ska känna att de verkligen klarar 

av det. Vidare beskriver lärare D att diskussion om boken innan eleven ska börja läsa gör 

att eleven får förförståelse för innehållet och lättare kan komma in i läsningen. 

I de lägre årskurserna är eleverna så pass små i åldrarna att man kan leka rätt så mycket 

och på så sätt luras till läsning. Bland annat nämner lärare A att man kan använda sig av 

digitala verktyg, appar och spel. Någon gång har hen använt sig av BlueBot, som är en 

liten robot som kan programmeras att gå till olika platser. För att få iväg roboten var 

eleverna tvungna att läsa en längre mening med lite svåra ord och då behövde de fundera 

över vad de precis hade läst för att kunna programmera roboten.  

Vidare berättade lärare A om en elev som bara tyckte om att läsa i par och genom att 

placera eleven med en elev som läraren vet att det fungerar med, kan eleven läsa för 

kompisen och då har läraren möjlighet att gå dit och smyglyssna. När elever som har 

mindre positiv attityd till läsning väl läser anser lärare C att det är viktigt att uppmuntra, 

peppa och hjälpa eleverna, framförallt för de elever som inte har så mycket stöd hemifrån. 

5.3.2 Lärarnas uppfattning om hur de agerar utifrån elever med positiv attityd i 
undervisningen  

Även lärarnas uppfattning om hur de ska agera i undervisningen för att eleverna ska 

bibehålla positiv attityd till läsning skiljer sig åt. Ena uppfattningen handlar om att eleverna 

behöver svårare utmaningar medan andra uppfattningen handlar om att eleverna behöver 

få mycket tid att läsa och utmaningar på rätt nivå.  

Svårare utmaningar  

Genom att utmana eleven med en bok som är aningen för svår språkmässigt men som gör 

att eleven får anstränga sig lite mer brukar elever med positiv attityd till läsning tycka om.  

Dessutom är det viktigt att elever med positiv attityd får jobba mycket med svårare 

uppgifter till texten som gör att de får gå in på djupet i texten och leta kopplingar till sina 

egna erfarenheter och till andra böcker. Vidare menar lärare D att det är betydelsefullt för 

eleverna om läraren är insatt i mycket barnlitteratur för att dessutom kunna diskutera 

böckernas innehåll tillsammans med eleverna.  
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Andra sätt att utmana elever med positiv attityd till läsning är att tala om för eleverna att 

man kan läsa på olika sätt. Lärare B har vid en del tillfällen spelat in elever som läser för 

att de senare ska kunna lyssna på hur de läser. Efter det får de öva på att läsa med inlevelse 

och med olika röster till varje karaktär. Sedan görs en ny inspelning och då får eleverna 

jämföra skillnaden mellan den första och den andra inspelningen. Jämförelsen av 

inspelningarna leder till att eleverna utvecklas i sitt läsande. 

Utmaningar på rätt nivå 

Elever med positiv attityd till läsning behöver utmanas i sitt bokval och i textinnehåll. 

Lärarna menar att deras agerande mot elever med positiv attityd till läsning handlar om att 

hitta utmaningar som gör att de kan komma vidare i sin läsutveckling. Utmaningarna kan 

handla om att eleverna får läsa en annan typ av böcker än vad de är vana vid för att känna 

på olika sorters texter och vidga sin litteraturvärld. Eleverna behöver alltså utmanas med 

bokens innehåll och inte språkmässigt menar lärare D. Lärare C menar att agerandet mot 

elever med positiva attityder bör fokuseras på att fortsätta uppmuntra och berömma deras 

läsförmåga och läsutveckling och att man som lärare pratar gott om läsning och är en 

läsande förebild.  

Dessutom är det viktigt att eleverna får använda sin läsförmåga och emellanåt agera 

hjälpläsare till elever som tycker det är lite kämpigare med läsning eller läsa för yngre 

elever. Sådana uppgifter anser lärare B och D utmanar eleverna och gör att de fortsätter att 

själva utvecklas i läsningen. Dessutom bibehåller de sitt intresse och positiva attityd till 

läsning om de får använda sin läsförmåga i många olika sammanhang.  

Agerandet mot elever med positiva attityder bör handla om att ge eleverna tid att läsa då 

läsutvecklingen lättare går av sig självt. Lärare A beskriver dilemmat med tystläsning i 

klassrummet då elever med positiv attityd och stort intresse för läsning skulle kunna sitta 

och läsa ganska länge och känna ro i att bara komma in i berättelsen och läsa själva. Men 

så finns det elever i klassen som inte klarar av att det är tyst eller att läsa en längre stund. 

Oftast blir det att man får stoppa de elever som vill läsa mer. Lärare A menar att det är 

viktigt att tänka på att inte alltid stoppa precis när de kommit in i boken utan låta en del 

lästillfällen bli längre och att eleverna som inte klarar av det får göra en annan tyst aktivitet.  
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5.4 Lärarnas uppfattning om läsattityders förhållande till 

läsutveckling  

Lärarna har skilda uppfattningar om sambandet mellan läsattityd och läsutveckling. En 

majoritet av de intervjuade lärarna menar att det finns ett samband mellan läsattityd och 

läsutveckling medan en lärare menar att de inte finns ett samband och en annan lärare 

menar att det är läsutvecklingen som påverkar läsattityden. 

Läsattityd påverkar läsutvecklingen 

Tre av fem intervjuade lärare anser att läsattityden har en koppling till elevers 

läsutveckling.  

Har man positiva läsattityder är man ofta igång och man bara fortsätter, det går ganska 

fort i läsutvecklingen då. Det kan ju vara lite om man är motståndare och inte riktigt vill 

eller har sådan attityd, klart att det kan ta lite längre tid att komma igång med läsningen. 

(lärare B) 

Vidare säger lärare B att man oftast kommer förbi motståndet ganska fort och att det finns 

elever där det tar ännu längre tid att knäcka läskoden, men att det då inte bara beror på 

läsattityden utan det kan ligga andra svårigheter bakom. Lärare E beskriver läsattitydens 

förhållande till läsutvecklingen genom en redogörelse om två pojkars utveckling. 

Utvecklingen skedde genom en lång och utdragen kamp från årskurs ett till tre, pojkarna 

gjorde en resa från negativ attityd till läsning då de inte ville göra läsläxan, få extra hjälp 

med läsningen och tyckte det var riktigt jobbigt att läsa till att den ena pojken själv 

efterfrågar att åka till biblioteket hemma för att låna böcker.  

Det hänger ihop jättemycket, för nu har de knäckt det, nu har de förstått hur kul det kan 

vara och de har fattat vad de ska ha läsningen till och vad den är bra för. Alltså har deras 

attityd förändrats och även deras läsförmåga. (lärare E) 

Lärare A uttrycker förhållandet på följande sätt:  

I tidigare skolår har det inte riktigt kommit igång med läsningen än men man måste ändå 

försöka få det att gå framåt i utvecklingen även om det går långsammare för att man inte 

är så intresserad, men att man då kanske får lura lite till läsning om det känns trögt då. 
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Lärare A menar att det finns ett samband mellan elevers läsattityd och läsutveckling då 

elever som inte är lika intresserade av läsning dessutom har en långsammare läsutveckling. 

Samtidigt som det motsatta förhållandet existerar då lärare E säger att elever som är 

intresserade av att läsa och som läser mycket själva har en attityd till läsning där det går 

mer självmant och framåt i läsutvecklingen. 

Inget samband mellan läsattityd och läsutveckling 

Till skillnad från ovanstående lärare anser lärare C att hen inte kan se ett samband eller ett 

mönster mellan elevers läsattityd och läsutveckling. Lärare C menar att elever som 

befinner sig längre fram i läsutvecklingen inte alltid har positiv läsattityd och hen menar 

vidare att elever som har svårt med läsning ändå har positiv attityd till läsning och tycker 

att det är roligt att läsa.  

Jag kan inte säga att de som ligger långt fram i sin läsning visar ett större läsintresse eller 

alltid har en positiv attityd till läsning, det finns elever som ligger långt fram i sin läsning 

men som kanske inte får så mycket hjälp hemma eller har övat på läsläxan, men dom är 

där ändå. Vissa elever som är svaga läsare tycker ändå att det är lika roligt och kul att läsa. 

(lärare C) 

Läsutveckling påverkar läsattityden  

Lärare D tror mer att förhållandet mellan elevers läsattityd och läsutveckling hänger ihop 

omvänt, alltså att det är framgången i läsutvecklingen som påverkar läsattityden. Hen 

menar att när det är lätt att läsa och det går framåt för elever i läsutvecklingen tycker de att 

det är roligt att läsa. Men för elever som det går långsamt för i läsutvecklingen, på grund 

av exempelvis svårigheter med avkodning, upplever lärare D att de eleverna dessutom har 

mer negativ attityd till läsning.  

Jag tror mer att det har att göra med läsutvecklingen kontra läsattityderna, alltså ju lättare 

och ju mer du lär dig desto positivare attityd till läsning får du. Har du lätt för att läsa, är 

det lättare att läsa och då blir du mer positiv till att läsa, då kan du ta till dig texten på ett 

annat sätt. (lärare D) 
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5.5 Vårdnadshavare och läsattityd 

Samtliga lärare förklarade under intervjuerna att de alltid tar upp vikten av att läsa för och 

med sina barn hemma på första föräldramötet. Dessutom brukar lärarna förklara att det är 

viktigt att vårdnadshavarna ser sig själva som läsande förebilder och att det innebär att de 

själva bör läsa i hemmet. Lärarna menar att det är viktigt att uppmuntra till mycket läsning 

i hemmet för att barnen ska lyckas utveckla positiva läsattityder. Lärare D menar dock att 

hens avsikt med att uppmuntra till mycket läsning i första hand handlar om att utveckla 

läsförmågan och läsförståelsen, men hoppas självklart att positiv läsattityd följer med på 

köpet.  

En del vårdnadshavare kommer till lärarna och frågar efter hur de kan stötta sitt barns 

läsutveckling. Då ger lärarna olika läsaktivitetstips till vårdnadshavarna, som att läsa 

samtidigt som barnet, träna en sida i taget, låta barnet leta efter vissa ord eller bokstäver i 

texten, uppmuntra till läsning i andra böcker än läsläxan, låt eleverna träna på att läsa med 

inlevelse, prata om texten och så vidare. Emellanåt skickar lärare A med liknande 

uppmaningar i hembrevet som extra påminnelse. Lärare B instämmer med att man behöver 

påminna vårdnadshavarna emellanåt hur viktigt det är att fortsätta jobba med läsningen 

hemma. En del vårdnadshavare tänker att deras jobb är klart så fort barnet knäckt läskoden 

och kan läsa själv. Då kan lärare behöva tala om för vårdnadshavarna att de inte får sluta 

läsa för eller med barnet. Dessutom kan lärare behöva förklara hur mycket träning som 

krävs för att bli en bra läsare och att läsutvecklingens takt och framgång påverkar hela 

skolgången.  

Läsning är någonting som måste hållas levande och tiden finns inte i skolan att varje dag 

hjälpa alla elever med läsningen, därför är lärare beroende av att vårdnadshavarna faktiskt 

tar sig tid att försöka få igång läsningen hemma och att hjälpa till tills det lossnat 

ordentligt. (lärare E) 

Läsbingo2 har samtliga lärare någon gång eller till och med varje lov utmanat eleverna att 

genomföra på hemmaplan. Lärare D har läsbingo på alla lov och skriver alltid i hembrevet 

att vårdnadshavarna ska stötta och arbeta med elevernas läsbingo. Läsbingo är ett sätt att 

                                                 

2 Läsbingo: Bingo med olika läsuppdrag att genomföra hemma. Exempelvis: läs med en mössa på huvudet, 

läs bredvid ett fönster.  
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göra vårdnadshavarna delaktiga i elevers läsutveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet i 

barnens läsning leder till att elever uppfattar att läsning är en viktig del av vardagslivet 

vilket skapar positiva läsupplevelser och läsattityder. 

5.6 Resultatsammanfattning  

Samtliga intervjuade lärare är överens om att majoriteten av elever i årskurs 1–3 har positiv 

läsattityd. De menar att elevers unga ålder innebär att de flesta ännu inte upplevt några 

tråkiga erfarenheter av läsning och att de dessutom har vilja och kämpaglöd att lära sig 

läsa. Det lärarna anser att elevers läsattityd påverkas av är: hemmiljön, skolan och 

lässvårigheter. Forskning redogör att vårdnadshavare är barnens förebilder, barnen tar efter 

det som vårdnadshavarna gör och känner för läsning. Alltså är hemmiljöns läsvanor viktiga 

för elevers läsframgång och läsattityd. Hemmiljöns läsvanor innefattar: mängd läsning, 

samtal om det lästa samt hur mycket vårdnadshavarna värdesätter läsning (Boltz, 2009; 

Frykholm, 2007; McGeown et al. 2015).  

Fyra av de fem intervjuade lärarna svarade att de inte tar reda på elevers läsattityd på ett 

medvetet eller systematiskt sätt. De menar att det är någonting som kommer fram med 

tiden genom att de känner sig för efter elevers reaktioner och agerande när de läser olika 

typer av texter och genrer. Lärarna är överens om att det finns olika arbetssätt och strategier 

för att locka fram elevers positiva attityd till läsning i undervisningen. Det är en del av 

yrket och utmaningen att jobba med och hitta arbetssätt/strategier som stöder varje enskild 

elevs utveckling menar en av lärarna. Att jobba med läsning på olika sätt beskriver lärarna 

är ett framgångsrikt arbetssätt för att elever ska uppskatta och välja läsning som aktivitet. 

Exempelvis kan en arbeta med digitala verktyg, läsa på olika sätt, koppla och jämföra text 

med filmsekvens, sång eller spelinstruktioner, vilket leder till att elever uppfattar läsning 

som en stor del i deras vardag. För att elever ska känna att läsning är en aktivitet som är 

för dem och för att de ska inspireras till positiv läsattityd säger en av lärarna att det är 

viktigt att koppla läsaktiviteterna i undervisningen till ämnen som är aktuella i elevers 

vardagsliv.  

För att elever ska välja läsning vid valfri aktivitet i skolan behöver elever ha kommit så 

pass långt i sin läsning att de får ett utbyte av det menar lärare C och D. Vidare berättar 

lärare C att vid tystläsning bör böckerna anpassas efter varje elevs nivå och intresse för att 

de ska känna att de klarar av att läsa och lyckas slutföra uppgiften. Böcker som anpassas 
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efter varje enskild elevs intresse betonar även forskning som en viktig del i att elever 

utvecklar positiv läsattityd (Duke & Block, 2012; Hall, 2016; Schmidt, 2013). 

Det lärarna menar är viktigt i arbetet med elever som har negativ läsattityd, utöver att 

anpassa bokval utifrån elevens intresse, är att låta elever få tid att hitta intresset för böcker 

och läsning genom olika arbetssätt och inte genom tvång eller med kommentarer som 

”läsning är någonting som ni måste kunna”. Det är dessutom av stor vikt att lärare förstår 

att det inte finns någon ”quick-fix” metod som vänder elevers negativa läsattityd utan en 

behöver arbeta aktivt med olika läsaktiviteter. Lärarna behöver också uppmuntra till 

läsning och hela tiden fortsätta prata positivt om böcker och läsning och varför det är bra 

att kunna. Lärare B, D och E är eniga om att elever med positiv läsattityd behöver utmanas 

i sitt bokval och textinnehåll. Lärarna menar att deras handlande mot elever med positiv 

attityd till läsning innebär att hitta utmaningar som gör att de kan komma vidare i sin 

läsutveckling. Att det finns ett samband mellan elevers läsattityd och läsutveckling anser 

tre av de fem intervjuade lärarna. Lärarna nämner inte matteuseffekten (Stanovich, 1986) 

bokstavligen, men deras förklaringar gör att jag kan dra slutsatsen att det rör sig om 

liknande sambandseffekt.  

6 Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en diskussion om metodval, urval och studiens genomförande 

(6.1). Därefter följer en diskussion och reflektion över studiens resultat (6.2). 

Avslutningsvis i avsnittet kommer förslag på fortsatt forskning för ämnesområdet 

behandlas (6.3).  

6.1 Metoddiskussion  

Intervju som metod har haft flera fördelar. Intervjuguidens (Bilaga 2) öppna frågor 

möjliggjorde att lärarna kunde svara genomgripande och utförligt. Dessutom gav 

intervjumetoden mig möjlighet att ställa följdfrågor för att komma åt lärarnas uppfattning 

om läsattityder på ett djupare sätt. Det gav mig mycket information om lärarnas 

uppfattningar.  

Användandet av en till metod skulle däremot troligtvis kunnat tillföra ytterligare djup i 

studiens resultat. Nu är resultatet endast baserat på lärarnas intervjusvar, vilket kan anses 

som en svaghet för studien. Hade studien genomförts med fler forskningsmetoder, 
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exempelvis intervju och observation, hade trianguleringen (Bryman, 2011) av metoderna 

skapat en bredare syn över det aktuella forskningsområdet. Observationer av lärarnas 

läsundervisning hade troligtvis kunnat styrka intervjusvaren. 

Intervjuerna som studien grundar sig i är lärarnas faktiska uppfattningar, vilka är sanna för 

dem. De fem lärarnas uppfattning om elevers läsattityd är baserade på deras erfarenheter, 

därför kan inte resultatet som framkom i studien generaliseras. Då fyra av fem intervjuade 

lärare har arbetat som lärare runt femton år gav inte bekvämlighetsurvalet ett tillräckligt 

brett underlag av variationer i uppfattningarna för studien, vilket kan ses som en svaghet. 

Om jag istället hade valt att använda ett mer målstyrturval (Bryman, 2011) och valt ut 

lärare med olika lång erfarenhet av yrket samt olika ålder hade troligtvis fler nyanser och 

variationer i uppfattningarna kommit fram.  

Den genomförda fenomenografiska analysen och transkriberingarna har fungerat bra och 

som förväntat. Transkriberingarna genomfördes efter varje avslutad intervju och tog den 

tid som var planerat i tidsplaneringen från uppstarten av arbetet.  

Under intervjuerna strävade jag efter att vara neutral för att mina egna kunskaper om 

tidigare forskning eller erfarenheter av undersökningens fenomen läsattityd inte skulle 

påverka intervjupersonernas svar och således inte studiens resultat. Inte heller i 

analysarbetet tillförde jag egna värderingar av vilka uppfattningar som skulle få större plats 

än andra i resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Samtliga lärares uppfattning om elevers läsattityd är att de allra flesta elever i årskurs 1–3 

har positiva attityder till högläsning och självständig läsning. Dessutom menar lärarna att 

det finns vilja och kämpaglöd att utvecklas bland eleverna i årskurs 1–3 som de anser är 

svaret på varför eleverna är positiva till läsning. Vilja, inre motivation och positiv läsattityd 

är dessutom det som forskning beskriver är viktiga faktorer för framgångsrik läsutveckling 

(Logan & Johnston, 2009; McGeown et al., 2015). Lärarna menar att det beror på att 

eleverna ännu inte hunnit erfara tråkiga eller negativa händelser eller aktiviteter som 

inkluderar läsning.  

Samtidigt menar lärarna att redan då barnen börjar skolan påverkas de av de attityder som 

kompisar, massmedia och skola förmedlar (Bijvoet, 2013). Därför menar lärarna att de har 

en viktig roll att förmedla det positiva med läsning genom att prata om och uppmuntra till 
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läsning i många olika situationer. Bland annat lyfts uppfattningarna att det är viktigt att 

själv vara en positiv läsande förebild och lärarna menar vidare att de och skolan är viktiga 

i elevernas formande av läsattityder. Genom att lärarna arbetar aktivt med läsning och 

läsattityder på olika sätt får eleverna förståelse för vad de kan få ut av att läsa och vad de 

kan ha läsning till (Hall, 2016; Logan & Johnston, 2009; Schmidt, 2013). På så sätt skapar 

lärarna goda förutsättningar i läsundervisningen för att eleverna ska kunna utveckla 

positiva attityder till läsning.  

Det krävs mycket ansträngning och motivation för svaga läsare att genomföra en 

läsaktivitet, vilket i de allra flesta fall är det som påverkar elever till negativ läsattityd och 

hämmad läsutveckling menar både lärarna i studien och forskning (Oostdam et al., 2015). 

Sambandet mellan ansträngning, motivation, attityd och läsutveckling menar Stanovich 

(1986) är matteuseffekten. Tre av lärarna menar att matteuseffekten är en förklaring på 

sambandet mellan elevers läsattityd och läsutveckling. PIRLS undersökning visar även den 

att matteuseffekten existerar och påverkar elevers läsutveckling och läsattityd. Resultat 

från PIRLS undersökning visar att elever som har negativ attityd till läsning även presterar 

sämre i lästesten än vad en elev med positiv attityd till läsning gör (Skolverket, 2017). 

Därför borde kontinuerlig och systematisk kartläggning av elevers läsattityd ske.  

Att endast en av lärarna i studien genomför kartläggning av elevers läsattityder på ett 

systematiskt och medvetet sätt ser jag som problematiskt, eftersom forskning redogör för 

att det finns ett starkt samband mellan elevers läsattityd och läsutveckling (Skolverket, 

2017; Stanovich, 1986). Det läraren gjorde var att genomföra enkäter och samtal med 

eleverna om läsning i stort samt läsattityder. Ett sådant arbetssätt anser jag är ett medvetet 

och systematiskt sätt att arbeta på för att ta reda på elevers läsattityd vilket är en viktig del 

i elevernas fortsatta läsutveckling. Om lärarna arbetar mer systematiskt med att kartlägga 

elevers läsattityd gynnar det elevers läsutveckling. Om lärarna dessutom har förståelse för 

att elevers attityd påverkar deras läsengagemang och vilja att träna läsning, påverkar det i 

sin tur hur lärarna lyckas anpassa läsundervisningen utefter elevers läsattityd (McKenna et 

al., 1995; Oostdam et al., 2015). 

En del av den systematiska kartläggningen av elevers läsattityder bör omfatta hemmets 

läsvanor och läsattityd, då det är en påverkande faktor i elevers läsutveckling. Samtliga 

intervjuade lärare menar att elever bär med sig erfarenheter av läsning hemifrån och att 

vårdnadshavare och hemmiljöns läsvanor är faktorer som påverkar formandet av elevers 
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läsattityd. Att de första attityderna skapas i hemmet är lärarna överens om vilket också 

stöds i forskning (Bijvoet, 2013; Frykholm, 2007). Redan från livets början skapas attityd 

genom olika erfarenheter i hemmiljön och då är det alltså vårdnadshavares attityd som 

påverkar barnen (Bijvoet, 2013). Forskning redogör att vårdnadshavare är barns förebilder, 

barn tar efter det som vårdnadshavare gör och känner för läsning. Alltså påverkar 

hemmiljöns läsvanor barns läsframgång och läsattityd. Läsvanorna innefattar mängd 

läsning, mängd samtal kring det lästa samt vårdnadshavarnas värdering av läsning (Boltz, 

2009; Frykholm, 2007; McGeown et al., 2015). Därför anser jag att lärare bör kartlägga 

elevers läsattityd samt stötta deras läsattityd och läsutveckling genom samverkan med 

vårdnadshavare.  

Då jag i intervjuguiden hade med frågan: ”samverkar du med vårdnadshavarna för att ge 

dem verktyg som kan hjälpa barnet att förbättra attityden till läsning?” ville jag även skriva 

om det i ett avsnitt i resultatdelen. Frågan i sig är indirekt kopplad till studiens syfte och 

frågeställningar eftersom lärarna kan påverka elevers läsutveckling och läsattityd i skolan 

genom att stötta vårdnadshavares agerande kring läsaktiviteter i hemmet. Dessutom står 

det i läroplanen att skolan ska samarbeta med hemmet för att tillsammans utveckla elever 

till goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2018). Skolan ska alltså vara ett stöd för 

vårdnadshavare i deras ansvar för barnens utveckling (ibid). I barns utveckling är 

läsutvecklingen en stor del därför är det viktigt att skolan och hemmet har samma mål för 

eleverna. Om lärare skulle samverka med vårdnadshavare genom att ge dem mer råd kring 

läsaktiviteter som de kan göra tillsammans med barnet i hemmet, skulle fler elever lyckas 

med att utveckla positiva läsattityder samt ha en framgångsrik läsutveckling. Lärarna 

förklarade att en del vårdnadshavare kan behöva upplysas och påminnas om läsningens 

betydelse flera gånger, trots det tar lärarna i vanliga fall endast upp det på föräldramötet i 

ettan. Därefter kan det även nämnas på utvecklingssamtal eller vid fall då det misstänks 

handlar om lässvårigheter. Därför anser jag att lärarna kontinuerligt genom hela 

grundskolan bör upplysa och stötta vårdnadshavarna med läsaktiviteter som de kan 

använda sig av hemma.  

Utifrån den sociokulturella teorins syn på lärande anser jag att elevers positiva läsattityd 

kan bero på att de får mycket stöd och hjälp med läsningen i årskurs 1–3. Då arbetet med 

läsning i början av grundskolan enligt lärarna mestadels består av gemensamma samtal om 

det lästa, lek, mindre grupper, stöttning av en kunnigare person men också av bilder i 

böckerna kan elevers positiva läsattityd i årskurs 1–3 lättare förklaras. När det sker en 
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tydlig anpassning av textmängd och textinnehåll till elevernas nivå, samt arbete med deras 

intresse och inre motivation får de rika möjligheter att utveckla positiv attityd till läsning 

(Duke & Block, 2012). Därför är det väsentligt för lärare att ha kunskap om elevers 

proximala utvecklingszon och attityder till läsning för att de ska ha möjlighet att hitta 

läsmaterial som passar utvecklingsstadiet. Alltså påverkar lärares stöttning elevers attityd 

till läsning och läsutveckling (Skolverket, 2017).  

Det finns inget stöd i styrdokumenten som lärare kan förlita sig på i arbetet med elevers 

läsattityder, utan det är någonting som de själva måste ta ansvar för. Det innefattar att lärare 

ska hämta information och kunskap om hur olika attityder uttrycks och hur de kan arbeta 

främjande med positiv läsattityd, detta trots att det är en stor del i elevers läsutveckling. Då 

forskning belyser att elevers läsattityd påverkar deras läsutveckling är det väldigt underligt 

att begreppet attityd endast nämns en gång i läroplanen och det är i samband med 

digitalisering. Inte heller i kommentarmaterialet för kursplanen svenska återfinns 

begreppet attityd.  

I syftestexten i kursplanen för svenska står det att undervisning ska stimulera alla elevers 

intresse för att läsa (Skolverket, 2018). Detta kan göras genom att elever får läsa bekanta 

och elevnära texter. Bekanta och elevnära texter kan dessutom tolkas som texter som elever 

själva känner intresse för och som de känner passar deras erfarenhetsbank både 

innehållsmässigt och mängdmässigt. Därför är det av stor vikt att texterna passar elevers 

proximala utvecklingszon, en zon lärare bör arbeta inom för att elever ska kunna utvecklas. 

Dessa är komponenter som gynnar elevers attityd till läsning men även deras läsutveckling 

(Skolverket, 2017). Denna skrivning gör det klart och tydligt att lärare ska anpassa 

undervisningen utifrån varje elev, därför borde det vara en självklarhet att även elevers 

attityd till läsning bör tas med i planering för undervisning. För att lärare ska lyckas stödja 

elevers fortsatta lärande och utveckling inom läsning fullt ut krävs det att de arbetar 

stödjande och förebyggande även med läsattityder.   

6.3 Fortsatt forskning  

I denna studie har jag undersökt lärares uppfattning om elevers läsattityd därmed anser jag 

att det vore intressant att komplettera studien med en undersökning där samtliga parter som 

påverkar läsattityden, alltså vårdnadshavare, elever samt lärare, intervjuas. En vidare 

undersökning där en jämför samtliga parters uppfattning om läsattityder vore en bra början 

i utvecklingsarbetet för att stoppa elevers sjunkande läsintresse och läsförmåga.  
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Dessutom anser jag att det vore intressant att undersöka elevers attityd till läsning över tid 

för att försöka komma åt den generella brytpunkten mellan positiv läsattityd till negativ 

läsattityd. Exempelvis vore det betydelsefullt för forskningen att följa samma elever under 

ett antal år i skolan och ge dem samma frågor om läsning och läsattityd varje gång för att 

söka likheter och skillnader i svaren. Utifrån den jämförelsen skulle en troligtvis kunna 

avgöra om läsning väljs bort av elever i en särskild årskurs eller om det finns en gemensam 

förklaring till varför de utvecklar negativ läsattityd.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesblankett 

Hej!       

Mitt namn är Matilda Ek och jag går sista terminen på grundlärarutbildningen med 

inriktning F-3. Jag arbetar just nu med examensarbetet där jag ska undersöka lärares 

uppfattning om elevers läsattityd.  

Jag skulle vara tacksam om du som lärare i årskurs 1-3 kunde vara med i examensarbetet 

genom att svara på frågor i en intervju som kommer att pågå under ca 20 – 30 minuter, 

samtalet kommer även att spelas in. 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras och endast användas i forskningssyfte. 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

och utan att ange någon anledning.  

Om du har frågor om examensarbetet så hör gärna av dig. 

Hälsningar, 

Matilda Ek 

Kontaktuppgifter 

Matilda Ek – EkmaXXXX@student.ju.se 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

 

Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner deltagande i 

studien. 

Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte deltaga i studien. 

Namnteckning: Namnförtydligande: 

__________________________________ __________________________________ 

Mejl: 

__________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Lärarens bakgrund  

• Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken lärarutbildning gick du? 

• Hur uppfattar du begreppet läsattityd?  

• Vad tror du att elevers läsattityd påverkas av?  

• Hur tar du reda på vilka attityder till läsning som finns i din klass?  

• Berätta om olika attityder till läsning som du har stött på hos elever. Skillnad 

mellan svaga/starka läsare? 

Organisation av undervisning  

• Hur upplever du att elevers läsattityd påverkar undervisningen?  

• Berätta kort om någon läsaktivitet som du brukar använda i din klass. Hur 

upplever du att elevers attityd är till läsaktiviteterna? 

• Beskriv på vilket sätt du arbetar och bemöter elever med negativ attityd till 

läsning i undervisningen.  

• Beskriv på vilket sätt du arbetar och bemöter elever med positiv attityd till läsning 

i undervisningen.  

• Beskriv din uppfattning om elevers attityd till egen läsning  

• Beskriv din uppfattning om elevers attityd till högläsning. 

Tillgång till och val av litteratur/texter 

• Vilken tillgång till böcker/texter finns i klassrummet?  

• Läser ni digitala texter eller traditionella texter på skärm? Varför/varför inte?  

• Väljer du texter/böcker åt eleverna vid tyst läsning? Varför/varför inte?  

• Görs någon skillnad vid valet av böcker för elever som är starka/svaga i sin 

läsning? Om ja, hur? 

Läsningens funktion och påverkan 

• Beskriv hur du upplever förhållandet mellan elevers läsattityd och deras 

läsutveckling.  

• Samverkar du med vårdnadshavarna för att ge dem verktyg som kan hjälpa barnet 

att förbättra attityden till läsning? I så fall vilka verktyg/på vilket sätt? 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


