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Syftet med denna studie är att beskriva vad som motiverar elever i årskurs 6 till läsning av sköntlit-

teratur och facklitteratur samt vilka läsvanor eleverna har. Studien baseras på följande frågeställ-

ningar: 

 Hur beskriver eleverna sin motivation till läsning av skönlitteratur respektive facklittera-

tur? 

 Hur beskriver eleverna sina läsvanor? 

 Vilka anledningar beskriver eleverna till att de inte läser? 

 Vad beskriver eleverna att skolan kan göra för att stimulera dem att läsa? 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av halvstrukturerade intervjuer. Samman-

lagt intervjuades 14 elever i årskurs 6. Då intervjuerna genomförts transkriberades och analysera-

des de. Resultatet visar att en del av de intervjuade eleverna tycker att läsning är roligt, medan en 

del tycker det är tråkigt. Alla elever uppger att de läser i skolan, både skönlitteratur och facklittera-

tur. På fritiden däremot är det inte alla elever som läser. I vilken utsträckning eleverna läser varie-

rar mycket från elev till elev. De anledningar eleverna ger till att de inte läser är bland annat för att 

intresset saknas och för att böckerna är för svåra eller för tråkiga. För att eleverna ska läsa är det 

spännande och roliga böcker som efterfrågas. Enligt resultatet tycker många av eleverna att skolan 

kan motivera dem till att läsa mer. Förslag som har kommit upp i intervjuerna är bland annat att ge 

eleverna mer tid till läsning och att köpa in nyare och roligare böcker.  
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1 Inledning  

Undersökningar visar idag att elevers läsförståelse har sjunkit. Några av de studier som visar på 

detta är PISA och PIRLS. PISA och PIRLS är två internationella studier som mäter läsförmågan 

hos elever (Liberg, 2009; Skolverket, 2013). För att läsförståelsen ska förbättras räcker det inte 

med att eleverna läser korta texter på internet, i form av blogginlägg och facebookinlägg etcetera. 

Det fodras att de läser mer krävande texter som exempelvis längre skönlitterära texter och fakta-

texter (Lundberg & Herrlin, 2007). För att eleverna ska läsa liknande texter krävs det en del av 

eleverna, bland annat att eleverna har ett läsintresse. Lundberg och Herrlin (2007) tar upp fem 

dimensioner som samspelar för att läsningen ska utvecklas. En av dessa dimensioner är läsintres-

set eller motivationen till läsning. Eftersom läsmotivation har en så pass viktig funktion för att 

läsningen ska fungera vill vi med vår studie undersöka vad som motiverar elever till läsning. ”Ett 

barns läsutveckling hänger nära samman med om det vill läsa eller finner lusten att läsa!” (Lund-

berg & Herrlin, 2007, s.18). Läsvanor är en av faktorerna som kan påverka och påverkas av läs-

förmågan (Fredriksson & Taube, 2012). Därför är vi även intresserade av att se hur mycket elever 

läser på fritiden samt i skolan och elevers läsvanor kommer därför undersökas i studien. 

I Lgr 11(Skolverket, 2011c, s.222) står det att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva”. Även Andersson, Berg Svantesson, Fast, Roland och Sköld (2007) påpekar 

hur viktigt det är att läraren väcker elevernas lust till lärande. Vår ambition är att genom studien 

få reda på vad det är som motiverar elever till läsning.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av läsning i det dagliga livet, sedan följer en beskrivning 

av barns läsutveckling. Därefter följer en förklaring av begreppet motivation. Vidare i bakgrunden 

tas läsmotivation, läsintresse och läslust upp. Även tidigare läsforskning och vikten av förförståel-

se behandlas i bakgrunden. Avslutningsvis beskrivs läsningens roll i styrdokumenten.  

2.1 Läsning  

Vi lever i en skriftspråkskultur där det krävs av oss att vi har en väl utvecklad läsförmåga. Läs-

ningen är en basfärdighet (Fredriksson & Taube, 2012; Taube, 2009). Löthagen och Staaf (2009) 

menar att läsningen inte enbart kan behandlas inom språkämnena utan alla tillfällen till läsaktivite-

ter måste utnyttjas. Läsningen har en stor betydelse och idag är många överens om att läsandet av 

skönlitteratur är väldigt betydelsefullt. Som lärare kan man tydligt urskilja de elever som läser 

mycket. Dessa elever uttrycker sig ofta mer nyanserat och har ett bättre flyt i sina texter än vad de 

elever som läser mindre har (Löthagen & Staaf, 2009). Läsning är även en viktig faktor för elevers 

skrivutveckling (Nilsson & Ullström, 2000). Läsningen kan även göra att eleverna får möjlighet 

att utveckla sin empatiska förmåga, sin omvärldskunskap och sitt språk i allmänhet (Amborn & 

Hansson, 1998). Fredriksson och Taube (2012) betonar läsningens roll för det dagliga livet och 

skriver att läsningen är en förmåga som påverkar samtliga delar i en människas liv. 

2.2 Barns läsutveckling 

Elbro (2004), Fylking (2003) samt Lundberg och Herrlin (2007) betonar att utvecklingen av ett 

barns läsförmåga omfattas av flera samspelande dimensioner. Det räcker inte med att bara tänka 

på läsfärdighet när man bedömer elevers läsutveckling. Det är viktigt att ha en mer detaljerad bild 

av läsutvecklingens olika sidor, alltså att man tar hänsyn till de olika dimensionerna. Lundberg 

och Herrlin (2007) skriver att de fem viktigaste dimensionerna i den tidiga läsutvecklingen är fo-

nologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Eleverna kan 

ligga på olika nivåer i de olika dimensionerna. Eleverna kan till exempel ha en god ordavkodning 

men inte lika god läsförståelse. Ytterligare ett exempel är att det är viktigt med en god läsförståel-

se för att främja läsintresset. Läsintresset gör i sin tur att förståelsen blir bättre. De olika delarna 

samspelar med varandra och skapar på så vis en helhet. I Nationalencyklopediens (2013) defini-

tion av läsning betonas det att en god läsfärdighet innebär att både förståelse och avkodning fun-

gerar på ett bra sätt.  

Taube (2007) betonar högläsningens roll och menar att högläsning underlättar barnens läsutveck-

ling då det blir en tydlig effekt på barnens ordförråd. Ord som barn aldrig annars skulle möta i 
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vanliga samtal finner vi i böckerna. Högläsningen bli mer betydelsefull om den vuxne stannar upp 

och samtalar med barnen om det som lästes. Genom högläsning lär sig barnen också hur berät-

telser och sagor vanligtvis är uppbyggda. Likaså vänjer sig barnen vid hur skrivet språk är kon-

struerat med sin meningsbyggnad. Barnen brukar även få klart för sig att böckerna har mycket att 

erbjuda i form av både glädje och spänning. Lusten till att lära sig läsa själva stimuleras. Högläs-

ningen kan således med stimulerande samtal bidra till att eleverna utvecklar lust till att läsa (Tau-

be, 2007). Även Fox (2001) betonar högläsningens roll i skolan. Författaren menar att både små 

och stora barn tycker om högläsning. Chambers (1983) skriver att han aldrig mött någon som inte 

gillar högläsning.  

Att låta elever ha timmar i skolan med fri läsning och låta de äldre eleverna läsa högt eller presen-

tera sin favoritförfattare för yngre elever är åtgärder som kan medverka till att de får en läsmodell. 

Det går aldrig att skylla på att det inte finns böcker som passar till eleverna. Däremot kan det i 

stället vara så att böckerna som finns är för svåra för eleverna att kunna läsa på egen hand. Då 

blir högläsning ett måste för eleverna. Det underlättar i skolorna om lärare och bibliotekarier kan 

skapa ett samarbete för att hjälpa eleverna med att hitta rätt böcker för varje individ. Läraren 

känner eleven och vet dennes intressen och läsförmåga. Bibliotekarien har kunskap om böckerna 

(Taube, 1997). Att det finns tillgång till böcker i elevernas närhet är även något som Fylking 

(2003) samt Pachtman och Wilson (2006) betonar. Både mycket böcker och tid till läsning i un-

dervisningen är viktiga faktorer för att utveckla elevernas läsintresse (Lundqvist, 1984). Enligt 

Lundqvist (1984) är även läraren själv viktig. Lärarens eget intresse för läsning och böcker speglar 

av sig på eleverna. Även Hedin och Svensson (1997) menar att läraren genom sitt eget intresse 

kan väcka elevernas intresse till läsning.     

2.3 Begreppet motivation 

Motivation är ett begrepp som är centralt inom pedagogiken (Jenner, 2004). Motivation handlar 

om hur tankar, känslor och förnuft vävs samman och hur vi därefter agerar (Imsen, 2006). Moti-

vation kan definieras som varför människor beter sig på ett visst sätt i en viss situation, varför 

människor väljer det ena istället för det andra samt hur människor engagerar sig i de aktiviteter 

som de deltar i (Bråten, 2008b; Dörnyei, 2001; Imsen, 2006). Motivation ger även aktiviteten mål 

och mening. Hur mycket människor engagerar sig i olika aktiviteter beror således på deras moti-

vation (Bråten, 2008b; Imsen, 2006). En del forskare tänker sig att motivation bestäms utifrån de 

uppfattningar, värderingar och mål som en människa har (Pintrich & Schunk, 2002). Elever som 

läser för att de har lust att läsa och för att läsning verkligen intresserar dem har en inre motivation 
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(Bråten, 2008b). Guthrie, Wigfield och Perencevich (2004) menar att inre motiverade läsare läser 

för att de är nyfikna och vill veta mera om ett ämne eller en författare som de intresserar sig för. 

De inre motiverade läsarna kan även vara så engagerade i sitt läsande att de glömmer både tid och 

rum. Dessa läsare läser i regel med full koncentration och inlevelse, vilket leder till en djupare för-

ståelse av texternas innehåll. Inre motiverade läsare har även ofta en förkärlek till mer krävande 

texter, vilket läsare utan denna motivation saknar. De läsare som saknar denna motivation undvi-

ker i stället de svårare texterna som kräver mer tankearbete. De läser först och främst för att lösa 

tilldelade uppgifter. Inre motivation innebär således att läsarna upplever frivillighet. Läsarna upp-

lever läsning som självvald och inte något som är påtvingat utifrån (Guthrie et al., 2004). När ele-

ver redan från början känner att ett ämne eller en lektion kan bli intressant och de även känner att 

de har goda möjligheter till att lyckas så ökar deras motivation. Elevernas eget intresse för ämnet 

räcker många gånger för att eleverna ska vara motiverade att lära sig nya saker (Hedin & Svens-

son, 1997). Även Pachtman och Wilson (2006) för fram att framgång är en viktig faktor för moti-

vation.       

2.4 Läsmotivation, läsintresse och läslust 

Watkins och Young Coffey (2004) menar att läsforskning ofta fokuserar på igenkänning av ord 

och läsförståelse, trots att det är minst lika viktigt för läsningen att eleverna vill läsa. Lundberg 

och Herrlin (2007) påpekar att det är viktigt att eleverna redan tidigt i sin läsutveckling får känna 

att läsningen handlar om mening, glädje, budskap, betydelse, upplevelse och förståelse. Eleverna 

måste få uppleva att texter de läser är meningsfulla. Det är avgörande för läsutvecklingen att ele-

verna är intresserade och aktiva samt att de känner glädje och lust inför läsningen (Lundberg & 

Herrlin, 2007; Taube, 2007; Elbro, 2004; Fylking, 2003). Även Löthagen och Staaf (2009) betonar 

vikten av att eleverna är motiverade och intresserade eftersom eleverna då blir mer engagerade 

och har högre möjlighet till kunskapsutveckling. Protacio (2012) skriver att forskare har fått fram 

olika faktorer som motiverar elever till läsning, bland annat att eleverna har tillgång till bra texter, 

att eleverna får möjlighet att välja böcker att läsa själva och att det sker samtal om böckerna ele-

verna läser. Ivarsson (2008) skriver, i sin avhandling om elevers läsutveckling och deras lärande-

miljöer, att det är viktigt att elever får möjlighet att utforska böcker utifrån sitt eget intresse samt 

utifrån sin egen motivation. Dessa faktorer anses vara viktiga för en tidig läsutveckling.  

Lundberg och Herrlin (2007) påpekar att om eleverna inte känner någon lust och glädje inför läs-

ningen så utvecklas den heller inte så mycket. Det är viktigt att skolan skapar möjligheter för ele-

verna till lyckad läsning. Framgång bör ge nya framgångar, där elevernas självförtroende ökar och 
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att eleverna upplever att de blir allt bättre läsare. Läraren har en viktig roll när det gäller att grund-

lägga ett varaktigt läsintresse hos eleverna. Löthagen och Staaf (2009) menar att variation i arbets-

sättet kring skönlitterär läsning bidrar till att eleverna blir motiverade i sin läsning. Enligt Lund-

berg och Herrlin (2007) krävs det ca 5000 timmar för att automatisera läsningen. Den tid vi har 

till förfogande i skolan räcker inte till för att uppnå dessa 5000 timmar och därför krävs det att 

eleverna känner lust att läsa även utanför skolan. Andelen bokslukare bland barn verkar tyvärr 

minska och detta gäller särskilt bland pojkar (Lundberg & Herrlin, 2007). 

Läsning är något som eleverna ofta måste välja att göra före de konkurrerande aktiviteterna som 

till exempel att se på teve, spela spel eller umgås med vänner. Läsning kräver en viss ansträngning 

och energi av eleverna (Bråten, 2008b). Protacio (2012) poängterar att om elever är motiverade 

att läsa så läser de mer. Detta leder i sin tur till att eleverna har högre chans att förbättra sin läs-

förmåga (Protacio, 2012). Motivationen påverkar vad personer väljer att göra. Eleverna med hög 

läsmotivation väljer att läsa oftare än vad elever med låg läsmotivation gör (Bråten, 2008b). 

Chambers (1983) benämner en person som läser frivilligt samt väljer böcker självständigt som en 

litterär läsare. Enligt Pachtman och Wilson (2006) är det viktigt att det finns tillgång till böcker 

samt att man som lärare undervisar i lässtrategier för att motivera eleverna till att läsa.  

Enligt Taube (1997) är böckernas värld för många barn en okänd värld innan de kommer till sko-

lan. Barnen har då ännu inte hunnit upptäcka att det finns mycket roligt att hämta i böckerna. Att 

lära sig läsa är ett av de kraven som eleverna möter i skolan. Det kan i början vara svårt och väl-

digt arbetskrävande (Taube, 1997). Barn som vuxit upp med tillgång till vuxna som gett dem dag-

liga bevis på att de är betydelsefulla har bättre förutsättningar för att möta de krav på koncentra-

tion och uthållighet som den första läsinlärningen kommer att innebära (Taube, 2007). Det är be-

tydelsefullt att eleverna får kunskaper om vad de får i utbyte av att lära sig läsa. Detta måste ele-

verna få upplysning om tidigt om de ska orka kämpa med sin läsinlärning. Det är viktigt att tid till 

fri läsning finns i klassrummet. Likaså är det viktigt med tillgång till bra böcker för elever. Taube 

(1997) menar att många och täta besök på bibliotek borde vara obligatoriskt. Många barn saknar 

läsmodeller i hemmet. Det kan därmed ligga en poäng i att läraren delar med sig av sina läsupple-

velser han/hon hade som barn. Många elever ser aldrig att vuxna läser böcker och de hör heller 

aldrig mamma eller pappa berätta om någon spännande bok (Taube, 1997). Enligt Kress (1997) 

är det intresset som styr när barnet självmant väljer att läsa böcker.  

Lundberg och Herrlin (2007) menar att skälen till att stimulera elevernas läsmotivation är tydliga 

och starka. Läsningen är viktig bland annat för att den öppnar upp en ny värld för eleverna och 



 

6 

 

för att den kan ge glädje, avkoppling, spänning och underhållning. Det finns två faktorer som det 

måste finnas en balans mellan, nämligen kostnader och utbyte. Är kostnaden för stor i förhållan-

de till utbytet blir det lätt att vi avstår från läsningen och ägnar oss istället åt något annat. Om 

man anser att det är krävande att läsa kanske man hellre väljer att se en film eller sätta sig en 

stund vid datorn. Lärarna behöver hjälpa eleverna att sänka kostnaderna, till exempel genom att 

hjälpa eleverna att automatisera sin läsning. Lärarna behöver också öka utbytet genom att exem-

pelvis skapa en miljö som är anpassad för läsning (Lundberg & Herrlin, 2007). Om läraren ger 

eleverna möjligheter till flertalet lästillfällen och eleverna upptäcker glädjen med litteraturen kan 

ett läsintresse och en läslust utvecklas (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b).    

Nasiell och Bjärbo (2007) menar att den viktigaste faktorn för att väcka en elevs läslust är att en 

vuxen förmedlar litteraturen till eleven. Ekström (2004) menar att vuxna i barnens närhet behö-

ver visa ett intresse och engagemang för elevernas läsande. Det leder ofta till att eleverna fortsät-

ter läsa. Ekström (2004) menar även att barns längtan efter att läsa väcks genom samtal om böck-

er i samspel med andra människor. Det är även viktigt att eleverna kan känna igen sig i böckerna 

de läser. Chambers (1983) menar att det är vanligt att människor vill berätta och samtala om bra 

böcker som de har läst. Att barnet får möjlighet att diskutera och reflektera över de böcker de har 

läst är ytterligare en viktig faktor för att bibehålla läslusten (Nasiell & Bjärbo, 2007).  

2.5 Tidigare läsforskning 

De nationella och de internationella jämförelser som gjorts på svenska elevers läsförmåga visar 

försämrat resultat under de senaste tio åren (Taube, 2007). Om detta kommer hålla i sig finns det 

anledning till oro. Kraven på bra läsförmåga har ökat och kraven kommer bara bli större. Många 

arbetsuppgifter i yrkeslivet kräver god läsförmåga. Därmed bör den fortsatta utvecklingen av 

svenska elevers läsförmåga noga följas upp (Taube, 2007). Norberg (2003) skriver att ungdomar 

läser mindre i dag än för några årtionden sedan. Författaren menar även att bokslukandet har av-

tagit.  

Sverige deltar i två internationella studier när det gäller läsförmåga. Dessa båda studier förkortas 

PIRLS (Progress In International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for Internatio-

nal Student Assessment). I PIRLS mäts läsförmågan hos elever i årskurs 4 (Liberg, 2009). I PISA 

mäts femtonåriga elevers kunnande i matematik, naturvetenskap och läsning. Syftet med studier-

na är att förbättra undervisningen. Av de tre ämnena som testas är det ett som är i särskilt fokus 

vid varje undersökningstillfälle. Läsförståelse var i fokus år 2000 och 2009 (Skolverket, 2013). 

PISA-undersökningen 2009 visar att läsförståelsen har sjunkit i förhållande till PISA-
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undersökningen 2000. Enligt undersökningen når en femtedel av de deltagande eleverna inte upp 

till basnivån i läsförståelse. OECD menar att basnivån i läsförståelse är grundläggande för fortsatt 

lärande (Skolverket, 2010). I Sverige är det Skolverket som har det yttersta ansvaret för PISA-

studierna (Skolverket, 2013). I PIRLS och PISA mäts till viss del även elevers läsvanor (Fredriks-

son & Taube, 2012). 

Liberg (2009) skriver att många av eleverna har utvecklat ett stort intresse för att läsa redan när de 

bara har gått några år i skolan. Två tredjedelar av de svenska tioåringarna i årskurs 4 uppger att de 

läser för nöjes skull minst någon gång per vecka. Intresset för läsning av längre typer av texter 

tycks dock avta i takt med stigande ålder. Det är endast en tredjedel av de svenska femtonåring-

arna som uppger att de läser romaner och berättelser och det är endast en tiondel som uppger att 

de läser faktaböcker flera gånger per månad. Ytterliggare en tiondel av femtonåringarna säger att 

de inte läser alls på sin fritid (Liberg, 2009). I Sverige och i de flesta andra länder kan man se att 

läsprovsresultatet hänger ihop med hur elevernas inställning till läsning är. De elever som har en 

positiv attityd till läsning når därmed även ett högt genomsnittligt läsprovsresultat (Liberg, 2009).   

Sedan början av 1990-talet har svenska elevers resultat på nationella och internationella lässtudier 

visat en sjunkande trend bland de starka läsarna. Översiktligt kan man sammanfatta det som att 

eleverna är vana vid att läsa berättande texter, men är ovana vid sakprosa. Sakprosa kan till exem-

pel vara argumenterande eller informerande texter (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b).  

2.6 Läsförståelse och förförståelse 

Läsförståelse är avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt (Bråten, 2008a). När vi ser titlar eller 

bilder på böcker har vi redan en förförståelse. Det som sätter igång våra tankar och vad de kom-

mer att innehålla varierar beroende på sammanhang och på var och ens erfarenheter (Allard, 

Rudqvist & Sundblad, 2001; Taube, 2007). Utan att veta varken författare eller titel kan du göra 

dig en bild av innehållet och dessutom bestämma om du gillar eller inte gillar boken. Ofta har 

man en förförståelse av kompisens val av böcker. Du vet om ni tycker om samma böcker eller 

inte. Den förförståelse du har påverkar vilka tankar en titel väcker (Allard et al., 2001). Olika ty-

per av texter kan ofta förknippas med olika attityder och känslor. Dessa kan yttra sig genom av-

ståndstagande eller engagemang för boken (Fast, 2009). 

I alla lässituationer har vi en förförståelse som kan vara mer eller mindre betydande. Vi möter 

aldrig en text helt oförberedda, utan vi möter en text utifrån våra tankar och vårt liv, utifrån vår 

förförståelse (Molloy, 2008). Detta beror således på vilka förkunskaper vi har inom området. För-

förståelsen gäller inte bara innehållet utan där ingår även upplägget av texten, layout, språkliga 
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aspekter och även vår egen drivkraft för att läsa en viss text. Om du har läst många böcker av 

samma författare har du ofta en mycket god förförståelse vad gäller dennes sätt att använda språ-

ket (Molloy, 2008).  

Avläsningen och den tankemässiga bearbetningen ger tillsammans läsförståelse. Läsförståelsen 

står på två ben, faller det ena bort blir det heller ingen läsning. Läsförståelsens två ben är avläs-

ningen och den tankemässiga bearbetningen. Det är vanligt att den tankemässiga bearbetningen 

faller bort. När du läst ett flertal sidor utan att ha en aning om vad som står i texten är det den 

tankemässiga bearbetningen som fallit bort. Det blir inget resultat av läsningen när tankarna inte 

är riktade på innehållet i texten (Allard et al., 2001). ”Att läsa och inte förstå är som att plöja och 

inte så” (Allard et al., 2001, s.21).  Nu har man istället hamnat i en mekanisk avläsning utan läs-

förståelse. Detta sker när läsningen inte ger någon läsförståelse (Allard et al., 2001). Ett omfattan-

de ordförråd och rika erfarenheter av omvärlden är viktiga faktorer vid läsning. Likaså elevens 

eget aktiva ställningstagande till olika läsuppgifter är av stor betydelse (Taube, 1997).   

Läsningen startar i förförståelsen. Om eleven är mycket kunnig inom ett område och läser en text 

om detta, startas läsningen med en omfattande och god förförståelse. Nu har eleven redan en in-

nehållsrik struktur och ett rikt material för att kunna bearbeta det som läses. Läsningen går här 

både snabbt och lätt (Allard et al., 2001). Vad eleven får ut av att läsa en text beror med andra ord 

på vad eleven vet om innehållet sedan tidigare (Bråten, 2008b). Om han/hon istället läser en text 

inom ett område som han/hon är helt okunnig om har eleven en väldigt svag förförståelse och en 

begränsad struktur inför att bearbeta det lästa. Då kan det bli trögt och tungt att läsa. Eleven är 

nu beroende av avläsningen på grund av att han/hon måste gå in mer i detalj i texten för att kun-

na bearbeta materialet. (Allard et al., 2001).  

Läsning handlar i grunden om att tillägna sig kunskap (Strømsø, 2008). ”Att lära sig läsa ersätts av 

att läsa för att lära sig och därmed tillkommer ökade krav på god läsförståelse” (Taube, 2007, 

s.61).   

2.7 Läsningens roll i styrdokumenten 

Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket och ett av skolans 

viktigaste uppdrag är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk. Det är något som be-

tonas i Lgr 11 (Skolverket, 2011c). Språket ger människan möjlighet att utveckla och synliggöra 

sina tankar (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Fokus på elevernas språkutveckling gynnar 

inte bara elevers språkkunskaper utan är även viktigt för elevers identitetsskapande (Löthagen & 
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Staaf, 2009). Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011c) är språk och identitetsutveckling nära samman-

kopplade.  

Läroplanen betonar också vikten av läsning av skönlitteratur och facklitteratur i skolan. För att 

man som lärare ska kunna motivera eleverna är det viktigt att man tar hänsyn till vad som intres-

serar dem (Löthagen & Staaf, 2009). Ett av kunskapskraven för årskurs tre är att eleverna ska 

kunna läsa elevnära texter (Skolverket, 2011c). För att få tilltro till sin språkliga förmåga ska ele-

verna få möjlighet att samtala, läsa och skriva (Skolverket, 2011c). Ett varierat och rikt språk är 

viktigt för att förstå och kunna möta olika kulturer, generationer och livsåskådningar. Språkäm-

nena har som en av sina viktigaste uppgifter att ge eleverna möjligheter till att utveckla sina rela-

tioner med omvärlden (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Genom undervisningen ska ele-

vernas intressen för läsning stimuleras (Skolverket, 2011c). Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011c) ska 

eleverna i skolan möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika delar av världen. Detta för 

att eleverna ska få ett större perspektiv på litteraturen (Skoverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Lä-

roplanen betonar även att de texter som undervisningen behandlar ska vara olika slags texter, 

även detta för att eleverna ska bredda sina perspektiv på litteratur (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b). Eleverna ska i skolan ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2011c, s.222).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad som motiverar elever i årskurs 6 till läsning av skönlittera-

tur och facklitteratur samt vilka läsvanor eleverna har. 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver elever sin motivation till läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur? 

 Hur beskriver eleverna sina läsvanor? 

 Vilka anledningar beskriver eleverna till att de inte läser?  

 Vad beskriver eleverna att skolan kan göra för att stimulera dem att läsa? 
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4 Metod 

Metoddelen inleds med en beskrivning av vilken metodteori som studien tar sin ansats ifrån. Vi-

dare beskrivs vilken metod som har använts vid datainsamlingen. Därefter följer en redogörelse 

för hur urvalet har genomförts samt pilotstudiens och huvudstudiens tillvägagångssätt. Metodde-

len fortsätter med en beskrivning av hur datan analyserats. Till sist nedtecknas en redogörelse för 

de etiska aspekter som är relevanta för studien.    

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vår studie är en fenomenologiskt och hermeneutiskt influerad studie som bygger på elevernas 

upplevelser av vad som motiverar dem till läsning. Studien har fenomenologiska inslag eftersom 

den bygger på elevernas upplevelser om vad som motiverar dem till läsning. Efter genomförda 

intervjuer tolkas elevernas svar och därför är det även hermeneutiska inslag i studien. 

Riktningarna fenomenologi och hermeneutik är lika varandra (Molander, 2003). Både fenomeno-

login och hermeneutiken ses som tolkande inriktningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Dessutom 

är både hermeneutiker och fenomenologer intresserade av fenomen och upplevelser (Barbosa da 

Silva & Wahlberg, 1994). Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) förklarar att en kombination av 

hermeneutisk tolkning och fenomenologisk beskrivning ibland kallas för hermeneutisk fenome-

nologi. Begreppet har sina rötter bland annat i Heideggers tankar (Bengtsson, 2005; Hugo, 2013). 

Martin Heidegger var en känd hermeneutiker (Molander, 2003). Hermeneutisk fenomenologi in-

nebär att man ser på alla beskrivningar som tolkningar gjorda av någon (Hugo, 2013). Hermeneu-

tik betyder tolkningslära eller tolkningskonst (Molander, 2003; Birkler, 2008).  Läran handlar om 

att tolka, förstå och förmedla upplevelser av fenomen (Westlund, 2009). Hyldgaard (2008) beto-

nar att det som ska förstås och tolkas är människan och dess uttryck. Studien handlar således om 

att förstå och tolka elevernas upplevelser av att läsa skönlitteratur respektive facklitteratur. Studi-

en bygger på att elever intervjuas om deras upplevelser om vad som motiverar dem till läsning. 

Därefter ska intervjuerna tolkas, och därför är det en studie med hermeneutiska inslag. Westlund 

(2009) framhäver att det är lämpligt att använda hermeneutiken när syftet med studien är att få 

tillgång till respondenternas egna upplevelser av fenomen och när man ska ge respondenterna ett 

stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund, 2009). Det krävs tolkning 

för att uppnå förståelse. Inom hermeneutiken betonar man att ingen tolkningsprocess börjar helt 

utan förutsättningar och förförståelse (Johansson, 2011). Birkler (2008) menar att man tolkar fe-

nomen utifrån samma beskrivning men att det alltid finns en förförståelse i bakgrunden som byg-

ger upp vår tolkning. Tolkaren närmar sig följaktligen sin data med en viss förförståelse som be-
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står av ett antal mer eller mindre omedvetna antaganden. Enligt Johansson (2011) kan dessa anta-

ganden tillsammans kallas för förståelsehorisont. Utifrån förståelsehorisonten görs en första tolk-

ning av det fenomen som vi har framför oss. Denna tolkning vägleder i sin tur när detaljerna un-

dersöks. Detaljundersökningen styrker antingen den preliminära tolkningen eller leder till en änd-

ring av denna. Johansson (2011) och Molander (2003) diskuterar tolkningsprocessen som innebär 

att man växlar mellan att betrakta delarna och helheten. Denna process kallas för den hermeneu-

tiska cirkeln. Tolkningsarbetet är färdigt då tolkningarna av delarna och helheten hänger samman 

(Johansson, 2011; Molander, 2003).  

Fenomenologi i kvalitativa studier handlar om intresset av att förstå sociala fenomen utifrån, i 

denna studie elevernas egna perspektiv och beskrivningar av världen som eleverna upplever den, 

enligt tron att verkligheten är på det sätt som människor uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

4.2 Kvalitativ intervju  

Syftet med en kvalitativ intervju är att förstå den intervjuades upplevelser och erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I studien har kvalitativa forskningsintervjuer använts som datainsamlings-

metod. Eftersom studien syftar till att undersöka elevers beskrivningar av vad som motiverar dem 

till läsning anser vi att det är den metod som lämpar sig bäst. Patel och Davidson (2011) menar 

att i jämförelse med enkäter är intervjuer mer personliga och vi tror att barn har lättare för att 

svara på muntliga frågor istället för skriftliga. De kvalitativa forskningsintervjuer som genomförts 

har utgått från en intervjuguide (bilaga 1).  

Kvalitativa intervjuer innehåller frågor som ger intervjupersonen tillfälle att svara med egna ord. 

Ibland ställs frågorna i en bestämd ordning vilket har gjorts i studien. Syftet med denna intervju 

är att upptäcka och identifiera egenskaper hos den intervjuades uppfattningar om något fenomen, 

vilket innebär att man aldrig i förväg kan avgöra vad som är de riktiga svaren på frågorna (Patel & 

Davidson, 2011).  

I studien användes halvstrukturerade intervjuer, vilket Gillham (2008) menar är en viktig typ av 

forskningsintervju då den innefattar både flexibilitet samt struktur. Författaren påpekar att detta 

leder till att intervjun för fram data av god kvalitet. Även Bell (2009) betonar att en stor fördel 

med intervjuer är att de är flexibla. Intervjuaren har möjlighet att följa upp frågor och se kropps-

liga responser på ett helt annat sätt än vad som hade varit möjligt i exempelvis en enkät. Gillham 

(2008) förklarar en halvstrukturerad intervju som en intervju med öppna frågor, där intervjuper-
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sonerna leds vidare med hjälp av följdfrågor. Krag Jacobsen (1993) betonar även att öppna frågor 

i intervjuguiden gör att intervjumaterialet blir lätt att bearbeta.  

När intervjuerna genomförts har respondenterna först fått information om syftet med studien 

och intervjuaren har även förklarat varför respondentens bidrag är viktigt för studien. Respon-

denten får även information om på vilket sätt som intervjumaterialet används i studien.     

4.3 Urval  

Barn idag läser mindre (Norberg, 2003), men det är främst i de äldre åldrarna som intresset för 

läsning börjar minska (Liberg, 2009). Liberg (2009) skriver att elever i årskurs 4 fortfarande upp-

ger att de läser för nöjes skull några gånger i veckan och därför vill vi undersöka vad elever i de 

äldre åldrarna har för läsvanor och tankar om vad som motiverar dem till läsning. Därför är stu-

dien inriktad på elever i årskurs 6. 

De utvalda respondenterna går på två olika skolor i samma kommun. Skolorna ligger i närområ-

det kring intervjuarnas bostadsområde. Därför är det ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) för-

klarar bekvämlighetsurvalet som ett urval där respondenter som finns lätt tillgängliga väljs ut till 

studien. Informationsbrevet skickades ut till totalt 40 elever, varav 20 samtyckte till att medverka i 

studien. Av dessa 20 lottade vi ut 14 elever som intervjuades. I studien intervjuades följaktligen 

sammanlagt 14 elever. 

4.4 Genomförande 

Studien inleddes med en pilotstudie, därefter genomfördes huvudstudien. I avsnittet kommer pi-

lotstudien och huvudstudien beskrivas. En redogörelse för begreppen reliabilitet och validitet 

kommer även att tas upp. 

4.4.1 Pilotstudie 

Intervjufrågornas utformning är av stor vikt för hur bra intervjun blir (Gillham, 2008). Därför 

genomfördes en pilotstudie innan själva huvudstudien. Genom pilotstudien fick vi möjlighet att 

testa intervjufrågor innan själva huvudstudien genomfördes. Patel och Davidson (2011) beskriver 

en pilotstudie som en testintervju där intervjuguiden testas. Pilotstudien genomfördes, precis som 

huvudstudien, i en årskurs 6. Patel och Davidson (2011) samt Gillham (2008) menar att pilotstu-

dien ska motsvara den egentliga undersökningen och därför ska den genomföras i en grupp som 

motsvarar den tänkta undersökningsgruppen för huvudstudien. Bryman (2011) betonar att pilot-

studien är ett viktigt hjälpmedel för att kunna åtgärda fel och brister  som kan uppkomma runt 

intervjufrågorna. Vi genomförde intervjustudien tillsammans med en elev i årskurs 6. Efter inter-
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vjun diskuterades förslag på ändringar i intervjuguiden men vi kände oss nöjda med intervjun och 

intervjufrågorna och därför valde vi att inte göra några ändringar i intervjuguiden.  

4.4.2 Huvudstudie 

Vid intervjuer rekommenderar Patel och Davidson (2011) att information om studien ges i flera 

steg. Innan studiens intervjuer genomfördes skickades ett brev (bilaga 2) ut till de berörda klas-

serna. I brevet fick elevernas vårdnadshavare ta del av information om studien och ta ställning till 

om deras barn får deltaga i studien. Vid intervjusituationen upprepades informationen om studi-

en. Av de elever som fick samtycke av sina föräldrar valdes 14 elever ut genom lottning. Intervju-

erna genomfördes med en intervjuare och en elev. Intervjuerna valdes att genomföras på detta 

sätt på grund av att vi ansåg att eleverna eventuellt skulle känna sig obekväma om intervjun 

genomfördes med två vuxna. Bryman (2011) framför att det är sällan intervjuer genomförs med 

två intervjuare. Författaren skriver också att närvaron av en extra intervjuare inte gör att intervjun 

blir säkrare eller bättre. Det är ytterligare en anledning till att den här studien genomfördes med 

en intervjuare och en respondent. Intervjuerna inleddes med en beskrivning av studien och vad 

syftet med intervjun var. Det här gjordes för att respondenterna skulle bli medvetna om vad det 

var för studie som de deltog i samt varför de svarade på de utvalda intervjufrågorna. Detta för att 

eleverna skulle känna sig mer bekväma i intervjusituationen. Vikten av att vara ärlig betonades 

och de etiska aspekterna påpekades.  

Patel och Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att det finns olika sätt 

att dokumentera intervjuer, bland annat genom att föra anteckningar och genom att spela in in-

tervjuerna. I studien spelades samtliga intervjuer in. Patel och Davidson (2011) samt Bryman 

(2011) poängterar att en fördel med att banda intervjuerna är att de redogörs exakt. Gillham 

(2008) framhåller att det är näst intill nödvändigt att spela in intervjuer då det krävs att intervjua-

ren är uppmärksam på respondenten och därför inte hinner anteckna.  

Bryman (2011) menar att en intervjus längd kan ha stor variation. Gillham (2008) tar upp exem-

pel på intervjuer som kan ta 1 – 3 timmar. Under den här studien tog den kortaste intervjun 11 

minuter och den längsta intervjun 23 minuter. 

4.4.3 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att studien un-

dersöker det som den ska undersöka, det vill säga att studien har en god validitet. Kvale och 

Brinkmann (2009) förtydligar begreppet validitet genom att beskriva det som giltighet, riktighet 

och styrkan i ett yttrande. Patel och Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) betonar 
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även att det är avgörande att studien genomförs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att studien har 

en god reliabilitet. Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från studien blir desamma om studi-

en skulle genomföras på nytt, eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förut-

sättningar (Bryman, 2011). Både Trost (2010), Patel och Davidson (2011) samt Bryman (2011) 

poängterar dock att begreppen är viktigare inom kvantitativ forskning än inom kvalitativ forsk-

ning. Bryman (2011) menar emellertid att kvalitativa forskare ofta använder begreppen på liknade 

sätt som inom kvantitativ forskning. Enligt Patel och Davidson (2011) står validitet och reliabili-

tet i förhållande till varandra vilket gör att det inte bara går att koncentrera sig på det ena begrep-

pet. Inom kvalitativa studier antas validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet vara nära sam-

mankopplade, vilket gör att man inom kvalitativ forskning ibland inte använder begreppet reliabi-

litet. Istället får begreppet validitet en bredare innebörd (Patel och Davidson, 2011). I studien har 

forskningsfrågorna och syftet ständigt varit i fokus och därför har studien en god validitet. I stu-

diens syfte och frågeställningar har det som ska undersökas beskrivits och det är även det som 

undersökts i studien. För att undersöka studiens syfte och frågeställningar har intervjuer använts. 

Eftersom vi anser att intervjuerna har gett svar på vårt syfte och frågeställningar har även meto-

den en god validitet. Patel och Davidson (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reli-

abiliteten som studiens tillförlitlighet. Författarna menar även att ett sätt att öka reliabiliteten vid 

intervjuer kan vara att spela in intervjuerna, vilket också gjordes i studien.  

4.5 Analys  

Efter att intervjuerna genomförts bearbetades och analyserades de. Bell (2009) menar att det in-

samlade datamaterialet behöver bearbetas och analyseras för att betyda något. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att reflekterande forskning kännetecknas av reflektion och tolkning. 

Båda dessa delar har tagits hänsyn till i studiens analysarbete. Vi har således både reflekterat över 

och tolkat datamaterialet.   

Det första som gjordes när intervjuerna var genomförda var att de transkriberades. Vi valde att 

transkribera i nära anslutning till intervjutillfället då vi hade intervjun färskt i minnet. Detta är nå-

got som Gillham (2008) rekommenderar. 

Trost (2010) nämner att det finns olika åsikter om när man ska analysera intervjuerna. En del an-

ser att analyserna ska göras under tiden man intervjuar. Vi tänker att goda idéer av analysarbetet 

skall noteras och antecknas när de dyker upp, oavsett i vilket sammanhang de kommer. Men vi 

anser att det behövs distans till själva intervjun för att sedan kunna analysera den på ett bra sätt.       
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Analysarbetet inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger. 

Därefter kategoriserades och analyserades olika teman som uppkommit i texten. Patel och Da-

vidsson (2011) samt Fejes och Thornberg (2009) menar att analyseringen av olika teman bidrar 

till en tydlig överblick över de olika kategorierna. När analysarbetet genomfördes var studiens 

syfte och frågeställningar i fokus. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att många forskare läser 

igenom sina intervjuer ett flertal gånger, reflekterar över teman som återkommer i texterna och 

tolkar samt skriver ner sina tolkningar utan att använda sig av någon speciell metod. Gillham 

(2008) poängterar att det viktigaste inom kvalitativ innehållsanalys är att det bara kan ske genom 

att människan tänker. Vi tolkar detta som att tolkningen av analysmaterialet är beroende på vem 

som tolkar och att det därmed inte finns några korrekta eller felaktiga tolkningar. När bearbet-

ningen och analysen var färdig hade följande fyra teman valts ut: hur beskriver eleverna sin motivation 

till läsning, elevernas läsvanor, hemmiljöns påverkan på elevernas motivation samt vad kan skolan göra för att 

öka elevernas motivation till läsning. Dessa teman användes sedan som underrubriker i studiens resul-

tat. 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, 2010, 

s. 123). Den här meningen säger en hel del om hur viktigt det är att ta hänsyn till de forsknings-

etiska aspekter som finns inom vetenskap. Just i den här studien är det viktigt att vi tar hänsyn till 

vilken grupp av respondenter vi intervjuar. Eftersom respondenterna är barn under 15 år har 

barnens vårdnadshavare informerats och samtycke har givits innan intervjuerna genomförts. 

Gillham (2008) samt Kvale och Brinkmann (2009) menar att man genom denna information och 

samtycket från vårdnadshavare får ett så kallat informerat samtycke. Författarna menar då att de 

utvalda respondenterna vet vad de ger sig in på i och med att de medverkar i studien. Trost 

(2010) betonar att det är viktigt att man vid intervjun talar om för respondenterna att intervjuaren 

har tystnadsplikt, att respondenten inte behöver svara på alla frågor och att han eller hon kan av-

sluta intervjun när han eller hon vill. Även Patel och Davidson (2011) betonar vikten av att man 

gör intervjun på respondentens villkor. De etiska aspekterna är extra viktiga vid frågor som kan 

vara känsliga. Känsliga frågor kan vara till exempel om det handlar om barnmisshandel (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I vår studie har vi inga känsliga frågor i den bemärkelse men det är fortfarande 

viktigt att vi hanterar datamaterialet på ett varligt sätt. Det kan handla om att vi behandlar våra 

utskrivna intervjuer konfidentiellt och är noga med att den transkriberade intervjun gör respon-

dentens muntliga utsaga rättvisa (Kvale & Brinkmann, 2009). När resultatet redovisas kommer 

respondenterna att avidentifieras så mycket som möjligt. För studien spelar det ingen roll vilket 
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kön eleven har eller vilken skola han eller hon går på och därför nämns det inte i resultatet. Trost 

(2010) menar att om man har med för mycket beskrivningar om respondenterna kan de riskera 

att bli igenkända. Författaren menar också att han inte anser att man ska fingera personerna i stu-

dien då det kan finnas någon person som stämmer överens med de fingerade uppgifterna. Även 

Kvale och Brinkmann (2009) är kritiska till fingerade personer då det kan bli vilseledande för lä-

saren. Därför väljer vi att benämna respondenterna elev 1, elev 2, elev 3 och så vidare.  
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5 Resultat 

I avsnittet nedan kommer resultatet av 14 elevintervjuer redovisas. Resultatet har sin utgångs-

punkt i studiens syfte och frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån kategorier som upp-

kommit under analysarbetet. De 14 eleverna kommer i resultatet benämnas elev 1 (E1), elev 2 

(E2), elev 3 (E3) och så vidare.  

5.1 Hur beskriver eleverna sin motivation till läsning?  

Samtliga elever i studien har berättat vad som motiverar dem till läsning av skönlitteratur och 

facklitteratur, med andra ord vad som får dem att läsa. Avsnittet inleds med elevernas övergri-

pande åsikter om läsning, därefter följer en beskrivning om elevernas motivation inriktat mot läs-

ning av skönlitteratur respektive facklitteratur. Avsnittet förklarar även varför eleverna läser samt 

varför de inte läser.  

5.1.1 Elevernas åsikter om läsning  

Av de elever som intervjuades anser de flesta att det är roligt att läsa. Elev 11 älskar att läsa när 

han/hon inte har fullt upp med aktiviteter. Några av eleverna poängterade dock att det beror 

mycket på vilken bok det är de läser. Elev 1 tycker att det är kul att läsa men ”ibland blir många 

böcker tråkiga efter ett tag.” Elev 2 säger att det är viktigt att man kommer in i boken för annars 

blir det tråkigt och då vill man inte läsa vidare. Alla elever var inte lika positiva till läsning. Upp-

fattningen att läsning är tråkigt fanns hos bland annat elev 5, 9 och 10.  

I: Vad tycker du om läsning? 

E5: Ja, jag tycker det är ganska tråkigt. Eller jag läser inte så mycket.  

E9: Jag brukar inte läsa så mycket. En del böcker kan vara lite långtråkiga. När man väl hittar en 

bra bok så är det kul. När man hittar en.  

E10: Jag gillar inte att läsa. Jag sätter mig gärna inte vid en bok. Jag läser för att bli bättre på att 

läsa.  

Eleverna gav varierande svar till vad som får dem att läsa. En del av eleverna har svårt att komma 

på vad det är som egentligen får dem att läsa, medan andra elever haft lättare att svara på frågan. 

I: Vad är det som får dig att läsa? 

E1: Eh, jag vet inte, det är bara… Ja, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte varför. 

Som citatet ovan visar, var elev 1 en av de elever som hade svårt att få fram ett svar på frågan. 

Elev 2 däremot ansåg att det ska vara spännande och roligt för att han/hon ska läsa. Elev 3 tyck-

er, precis som elev 2, att det är viktigt med spännande böcker och han/hon säger att ”det är väl 
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spänningen i böckerna” som får eleven att läsa. Elev 4 tycker att kompisars rekommendationer av 

böcker kan få eleven att läsa. Elev 6 berättar att det som får han/hon att läsa är handlingen i bo-

ken. Det ska handla om något som eleven gillar, gärna om barn i samma ålder som eleven. Elev 

13 berättar att han/hon läser eftersom han/hon lär sig nya saker och nya ord. Enligt elev 10 och 

elev 11 ska böckerna även vara lite mystiska för att böckerna ska vara bra.  

5.1.2 Skönlitteratur  

Intervjuerna visar att samtliga elever någon gång läser skönlitteratur, antingen hemma eller i sko-

lan. Ett fåtal av eleverna uppger att de enbart läser skönlitteratur i skolan, men dessa elever är inte 

i majoritet. 

Eleverna anser att det ska vara spännande för att de ska läsa. Elev 1 uppger att han/hon läser 

mest deckare, just eftersom de är spännande. Många av eleverna, bland annat elev 12, har även 

sagt att det är viktigt att det händer mycket i böckerna för annars blir det tråkigt. Elev 6 och elev 

7 förklarar dock att det inte får hända för mycket för då glömmer man bort vad som hänt tidigare 

och texten kan bli svår att förstå. Många av eleverna uppskattar även roliga böcker som får ele-

verna att skratta. Elev 5 uttryckte att en bra bok som han/hon hade läst var ”typ som ett även-

tyr”. Enligt elev 5 ska en bra bok även vara läskig och innehålla lite bråk. En del av eleverna, ex-

empelvis elev 1, 3 och 8 läser nästan bara deckare eller kriminalare. Elev 12 uppger att han/hon 

läser allt möjligt men inte böcker som handlar om kärlek. Elev 7 läser helst fantasy eller manga-

böcker. Eleven tycker att det är bra när böckerna innehåller lite onaturliga händelser. Elev 3 läser 

mest mordböcker och kriminalare och menar att spänningen i böckerna är viktigt. Eleven läser 

väldigt mycket och när vi frågar varför så ger eleven följande svar: 

E3: Hmm, jag kan inte sluta läsa böckerna som jag börjar med, för de är spännande och så, så jag 

kan bara inte sluta. 

Citatet visar att eleven känner driv och motivation i läsningen, om boken intresserar eleven. Om 

elev 5 däremot får tag i en bok som han/hon börjar läsa och eleven inte gillar denna så lämnar 

eleven tillbaka den. Därmed tolkar vi att eleven anser att det är viktigt att boken är bra i början. 

Att boken ska vara bra i början säger även elev 1 och elev 2. Om en bok är för långtråkig händer 

det ibland att elev 1 avslutar boken innan boken är utläst. En bra bok får inte heller ha för långa 

meningar förklarar elev 2. Elev 3 beskriver att det i en bra bok inte får vara för svåra ord. En bra 

bok ska enligt elev 1 inte vara för lång men den ska ändå innehålla mycket händelser.  

I stort sett alla eleverna kunde berätta om någon bok som de läst. När eleverna väljer böcker som 

de ska läsa tittar i stort sett ingen av eleverna på författaren. Elev 3 menar dock att om det är nå-
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gon författare som eleven tycker uttrycker sig på ett bra sätt, kan eleven välja att läsa böcker av 

denna författare igen. Elev 5 säger att han/hon bara tar någon bok som denne hittar. ”Det är 

bara nån jag hittar och så tar jag den.” Även elev 1 uppger att han/hon bara tar en bok. ”Det är 

bara att jag tar någon och testar, och sen ser om den är bra.” Elev 4 uppger liknande svar som 

elev 1 och 5. Elev 4 förklarar att han/hon har svårt att välja böcker och frågar därför oftast en 

kompis vilken bok eleven ska välja.  

Alla elever tittar på baksidan när de ska välja en bok. Elev 7 tittar dessutom på en sida mitt i bo-

ken. Detta har fler elever uppgett. Största delen av eleverna uppger även att de kollar på framsi-

dan och på bokens titel. Elev 7 förklarar att baksidan är viktigare än framsidan då man inte ”ska 

döma en bok på omslaget”. Elev 1 tittar även på hur mycket text det är i boken. Elev 5 gillar inte 

böcker med bilder i. Enligt denna elev behöver inte böckerna vara lättlästa men de får inte vara 

för tjocka.  

Några elever väljer även utifrån kompisars rekommendationer av böcker. Elev 1 påpekar att det 

inte bara är för att kompisen rekommenderar boken utan för att boken verkar bra. En del av ele-

verna menar att det är oväsentligt vem som rekommenderar en bok till dem medan det för andra 

är mer viktigt. Elev 2 och elev 3 förklarar att den som rekommenderar en bok bör ha samma 

bokstil eller läsintressen som de, annars kan de inte så mycket om ämnet. Om någon ska rekom-

mendera en bok till eleven anser elev 1 att denne måste vara bra på ämnet den talar om. 

5.1.3 Facklitteratur 

Många av eleverna, bland annat elev 3, 5 och 12, läser faktaböcker i stort sett bara i skolan. Elev 5 

menar dock att de inte läser så mycket faktaböcker i skolan heller. Elev 9 läser bara faktaböcker 

om han/hon måste i skolan. Elev 6 berättar att de faktaböcker som läses handlar om det ämnet 

de arbetar med. Faktaböckerna som eleven syftar på är mest vanliga läroböcker som man använ-

der i exempelvis SO- och NO-ämnena. Elev 12 uppger istället att faktaböckerna som denna elev 

har läst i skolan är exempelvis Allt om Italien, Allt om regnskogen och Allt om Sydamerika. Elev 2 och 

elev 8 läser faktaböcker hemma. Elev 2 läser mest faktaböcker om hästar men tidigare har eleven 

även läst faktaböcker om delfiner och hajar. Elev 8 berättar att han/hon helst läser faktaböcker 

om rymden. Elev 3 uppskattar faktaböckerna om historia mest, när de läser faktaböcker i skolan. 

5.1.4 Varför läser inte eleverna? 

Som tidigare kategorier i resultatet visar så läser de flesta av eleverna böcker, även om det är i oli-

ka utsträckning. Det vanligaste är att eleverna läser skönlitteratur. Som tidigare framförts läses 
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faktaböcker nästan bara i skolan. Bland annat elev 3, 4 och 5, säger att de inte är intresserade av 

att läsa faktaböcker.  

De anledningar, som eleverna uppger, till att de inte läser är bland annat att det tar tid och är trå-

kigt. En del elever uppger att när de saknar förståelse för texter så slutar de att läsa.   

I: Hur kommer det sig att du inte läser så mycket? 

E4: Det kanske inte är det roligaste jag vet att läsa, det är typ därför. 

I: Varför läser du inte så mycket böcker? 

E5: För att… Jag tycker inte om det. Jag tycker det tar lång tid och tråkigt är det också. Att bara 

sitta still och läsa. 

Citaten ovan visar att intresset för läsningen är viktig för att eleverna ska läsa.  

Om det är något elev 1 inte förstår när denne läser så brukar eleven fråga sin mamma och om det 

är något engelskt ord slår eleven upp detta på egen hand. Även elev 4 frågar någon i sin omgiv-

ning om eleven inte förstår vad denne läser. Elev 12 förklarar att det händer att han/hon inte för-

står vad som läses när texterna är för svåra och språket för utvecklat. Eleven lägger då ifrån sig 

boken. Enligt elev 10 kan en del böcker vara ”lite krångliga”. Dessa böcker läser denna elev sällan 

ut utan det blir oftare att eleven slår igen boken. Tidigare läste elev 8 mycket men det har denne 

slutat med. 

I: Läser du mycket böcker? 

E8: Innan läste jag mycket men det har jag slutat med.  

I: Varför har du gjort det?  

E8: Jag orkar inte längre.  

I: Varför orkar du inte? 

E8: Det är inte lika roliga böcker. 

 

5.2 Elevernas läsvanor  

Eleverna i studien har själva fått berätta när, var och hur ofta eleverna läser. Hur mycket eleverna 

läser varierar. Eleverna har i studien uppgett att de läser allt från max fem böcker om året till fyra 

böcker i veckan. Under intervjuerna framkom också hur deras läsvanor ser ut på fritiden respek-

tive i skolan. I avsnittet nedan presenteras först elevernas fritidsläsning, därefter hur läsningen 

sker i elevernas skolor. 
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5.2.1 På fritiden 

Elevernas fritidsvanor såg väldigt olika ut, framförallt i frågan om hur ofta och hur mycket ele-

verna läser på fritiden. En del av eleverna läser inget eller väldigt lite medan andra elever läser 

nästan varje dag. Elev 2 är en av eleverna som säger att han/hon läser ofta. Elev 2 uppger  att 

han/hon inte läser varje dag utan att det är intresset som styr om eleven läser. 

E2: Eh, nej, det är ju hur bra böckerna är som styr allting egentligen. För är det bra så kan jag ju 

läsa varje dag, då läser jag ju tills den tar slut och så tar jag en ny bok, men är det ingen bra så kan-

ske jag väntar, för ibland måste man komma in i boken, men det är så tråkigt att komma in i bo-

ken ibland. 

Genom det här citatet kan vi tolka det som att vilken bok det handlar om är avgörande för hur 

mycket och hur ofta elev 2 läser. Av de elever som läser på fritiden läser de flesta på eftermidda-

gen eller kvällen. Elev 10 menar att han/hon ibland även läser på morgonen. Elev 1 och 6 förkla-

rar att det är på kvällen de har tid att läsa. Elev 1 menar att han/hon har tid till att läsa mer, men 

tycker inte att detta behövs. Elev 3 berättar att denne oftast gör läxorna först och läser sen. Elev 

5 säger att han/hon sällan orkar läsa direkt efter skolan eller precis innan denne går och lägger 

sig. Elev 8 läser varenda kväll innan eleven tittar på tv. Eleven har ändå inget annat att göra då. 

För elev 2 och 7 spelar inte tiden så stor roll utan eleverna läser när de är uttråkade. Men elev 7 

förklarar även att det är på kvällen han/hon får mest tid och inte har något annat att göra. Elev 5 

brukar läsa på sitt rum och ibland i köket. Elev 8 brukar ligga i sängen eller i soffan då denne lä-

ser. Elev 1 läser oftast i sin säng eller i fåtöljen i vardagsrummet. ”Det är liksom skönare att sitta 

där.” Denna elev väljer att läsa på rummet för då får eleven vara ensam. Även elev 2 betonar att 

han/hon gärna läser på sitt rum eftersom där är tyst och att han/hon får vara ifred från syskon 

och föräldrar. Elev 4 och 8 väljer att läsa på kvällarna, i sin säng, då det gör att eleverna somnar 

lättare. En del av eleverna uppger att det inte spelar så stor roll var de läser, så är fallet för bland 

annat elev 3 och 5. Några av eleverna har även uppgett att på sommaren eller när det är varmt 

läser eleverna gärna utomhus. Elev 7 berättar att han/hon tycker om att ta med sig en bok och 

läsa på stranden. Elev 10 läser gärna på golvet eller ute vid ett träd.  

Elev 5 läser knappt något hemma. Det är bara när eleven har skolarbete som denne läser hemma. 

Eleven skulle heller inte vilja läsa mer men tid finns om eleven skulle vilja läsa mer. Eleven vill 

helt enkelt inte läsa utöver skolarbetet. Elev 6 säger att han/hon läser de kvällar eleven känner för 

det men att det ibland är roligare att ”kolla på mobilen och sånt där” än att läsa. Några av elever-

na uppger att de vill läsa mer men att deras tid inte alltid räcker till eftersom eleverna har fler ak-

tiviteter de vill hinna med att göra. Elev 2 uttrycker detta på följande sätt: 
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I: Skulle du vilja läsa mer än vad du gör? 

E2: Mm, alltså att man har lite mer tid. 

I: Så du känner att det liksom inte finns tid riktigt till att läsa mer?   

E2: Alltså, det gör det ju kanske på så sätt men ändå är det ju så mycket annat som man också vill 

hinna med. Jag går ju på dans och ridning och sen är det läxor. 

Även elev 3 berättar att han/hon skulle vilja läsa mer, helst varje dag, men eleven tycker inte att 

det finns tillräckligt med bra böcker som passar honom/henne. Elev 1 saknar tiden till att läsa 

hemma men ibland tar eleven med sig en bok för att kunna fördröja tiden på bussen. Elev 9 läser 

inte så mycket böcker på fritiden utan gör detta mest i skolan.  

5.2.2 I skolan 

Alla elever uppger att de läser i skolan. Elev 5 säger att ”i skolan måste man läsa” och det är en-

bart därför denna elev läser. I skolan har alla eleverna en bänkbok eller en lådbok. Eleverna be-

nämner dessa olika beroende på skola. Dessa får eleverna själva välja i skolornas bibliotek. Elev 7 

berättar att de även kan få ta hem bänkboken och läsa i den hemma. Hur ofta eleverna har möj-

lighet att läsa i böckerna är olika. De olika svar, i tid, som eleverna har uppgett är från 15 minuter 

per dag till 15 minuter en gång i veckan. Om man inte har någon bänkbok får man enligt elev 8 

läsa något i exempelvis historia eller arbeta vidare med andra arbetsuppgifter. Nedan listas några 

citat som svarar på frågan när eller hur ofta eleverna läser i bänkboken. 

E2: Mm, ibland. Innan gjorde vi det väldigt mycket men… och nu när det är nationella prov så 

får vi ju göra det när vi är färdiga. Vi läser ju så, men inte så mycket känns det som. 

E6: Det är när vi har svenska, då vi har tid över, då läser vi. 

E7: Det är inte jätteofta faktiskt. Det är vissa svensklektioner är det, inte annars. 

Det som kan utläsas av citaten är att eleverna ofta får möjlighet att läsa i bänkboken när de är 

färdiga med sina skoluppgifter. Däremot finns det inte så mycket övrig tid till att läsa i bänkbo-

ken. Elev 5 tycker inte att tillräckligt med tid ges till läsning i skolan. ”Kanske, för jag gillar inte 

att jobba heller. Då skulle jag helst läsa.” Inte heller elev 7 tycker att eleverna får tillräckligt med 

tid till läsning i klassen. Elev 7 skulle vilja läsa två till tre gånger i veckan. Elev 1 uttrycker att en 

del veckor läser de ganska mycket i skolan medan andra blir det inte så mycket. Elev 6 menar att 

tiden till att läsa är otillräcklig, då de bara läser när de får tid över. Citatet nedan visar att även elev 

3 vill ha mer tid till läsning i skolan. 
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I: Tycker du att ni får tillräckligt med tid till att läsa i skolan? 

E3: Vi kunde få mer faktiskt, för jag menar läsning är ju rätt viktigt, men det verkar inte som det 

går in så mycket i schemat faktiskt. 

Även högläsning är vanligt förekommande på skolorna. Den ena skolans elever uppger att de har 

haft högläsning men inte har någon bok för tillfället, medan den andra skolans elever säger att de 

har en högläsningsbok i klassen. Elev 6 berättar att deras lärare läser högt ungefär 10 minuter fyra 

gånger i veckan. Samtliga elever som intervjuats i studien är positiva till högläsning i klassen.  

Gruppläsning är en aktivitet som vissa av eleverna har nämnt. Elev 6 förklarar gruppläsningen 

som att eleverna läser tillsammans i cirka 30 minuter en gång i veckan. Då turas eleverna om att 

läsa högt i gruppen. Elev 7 och 12 berättar att de är mellan två till tre elever i varje grupp vid 

gruppläsningen och att de oftast läser ungefär en sida var i boken. Eleverna förklarar även att de 

vid gruppläsningen har fått välja bok själva i gruppen. Elev 1 berättar att gruppläsningen ofta in-

leds med att eleverna läser ett kapitel var i boken och att de sedan arbetar med ett arbetsblad om 

boken.  

5.3 Hemmiljöns påverkan på elevernas motivation 

Eleverna i studien har intervjuats angående sina föräldrars läsvanor och hur mycket böcker som 

finns hemma hos eleverna. I avsnittet kopplas elevernas läsvanor samman med föräldrarnas 

läsvanor och böcker i hemmet för att se om hemmiljön på något sätt påverkar elevernas motiva-

tion till att läsa. 

Vi kan se ett visst samband mellan elevernas läsvanor och deras hemmiljö. I en del av elevernas 

familjer läser både mamman och pappan, i andra läser ingen av föräldrarna. I de familjer där för-

äldrarna inte läser är det inte heller så vanligt att eleverna läser. Elev 1 uppger att han/hon läser 

men att hans/hennes föräldrar inte läser. Elev 11 tycker om att läsa men förklarar att föräldrarna 

bara läser när de hinner. Varken elev 4 eller 5 läser speciellt mycket, inte heller deras föräldrar lä-

ser. I vissa fall där föräldrarna inte läser finns det inte heller så mycket böcker hemma. Elev 1 och 

5 uppger att de har lite böcker hemma, men inte så många. Elev 4, 9 och 11 däremot säger att de 

har många böcker hemma trots att föräldrarna inte läser så mycket. I de familjer där föräldrarna 

läser, läser fyra av sju elever. Av de tre kvarvarande eleverna som inte läser så mycket är det bara 

elev 10 som uppger att han/hon inte gillar att läsa. De andra två eleverna, elev 8 och 12, säger att 

de läser ibland. Elev 2, 3, 6 och 7 berättar att de gillar att läsa och att även deras föräldrar läser. 

Dessa fyra elever uppger även att de har mycket böcker hemma.   
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E12: Mamma läser typ sådana där deckare. Eller inte deckare, vad ska man säga, om typ när påven 

härjade. Han gör ju det fortfarande men jag menar typ Jesus tid. Sånt läser hon. Hon läser fakta 

om sådant. Vad som hände med Guds fru och sånt där. 

På frågan om föräldrarna läser högt för eleven har samtliga elever gett nekande svar. Några av 

eleverna, bland annat elev 8 och 10 berättar att föräldrarna läste högt för dem när de var yngre 

men inte nu längre. Elev 5 berättar att det i så fall var när eleven inte kunde sova. Elev 6 säger att 

föräldrarna numera bara läser högt för eleven då det står något kul i exempelvis en tidning. Ingen 

av dessa elever uppger heller att de vill att föräldrarna ska läsa högt för dem. Många av eleverna 

säger att föräldrarna ibland läser för deras småsyskon. Detta gäller bland annat elev 1 som ibland 

sitter med och lyssnar då föräldrarna läser för ett småsyskon. Eleven poängterar att detta bara 

sker om eleven gör något annat under tiden.  

5.4 Vad kan skolan göra för att öka elevernas motivation till läsning? 

En del av eleverna som intervjuats i studien uppger att de vill läsa mer i skolan men att tiden inte 

finns. Elev 2 framför att om de skulle få mer tid till att läsa i skolan skulle kanske elevers motiva-

tion till läsning öka. Elev 5 är osäker på frågan men menar att ett sätt för skolan att öka motiva-

tionen till läsning kanske kan vara att locka med att eleverna får högre betyg om de läser mer. 

Även elev 4 är osäker på frågan och svarar därför att denne inte tror skolan kan göra något då 

eleven ”inte har det där intresset att läsa”. Elev 3 förklarar att bibliotekarierna sällan är på plats i 

biblioteket och eleven tycker att det är viktigt för ”det är ju de som ska rekommendera böcker-

na”. Även elev 4 nämner att bibliotekarierna sällan befinner sig i biblioteket. Elev 3 tycker även 

att lärarna kunde rekommendera fler böcker som de läste när de var små. Detta kunde göra att 

man lättare hittar böcker som man vill läsa. Även elev 1 och 6 anser att lärarna kan tipsa mer om 

böcker som eleverna tycker är bra. Elev 3 har läst de flesta böckerna på biblioteket och önskar 

därför att det skulle finnas fler bra böcker. Detta vill även elev 10. Skolan skulle därmed kunna 

köpa hem fler bra böcker för att få dessa elever att läsa mer. Elev 10 anser att eleverna på skolan 

själva borde få vara med och bestämma vilka böcker som ska köpas in. Elev 7 berättar att elever-

na på hans/hennes skola får ge förslag på böcker som skolan kan köpa in. Detta tycker elev 7 är 

en bra åtgärd skolan kan göra för att öka elevers motivation till läsning. Enligt elev 9 kan skolan 

anordna dagar då klasserna får gå till stadsbiblioteket och låna böcker. Enligt elev 8 kan skolan ge 

mer tid än 20 minuter för läsning, så att alla skulle hinna komma in i sin bok. Då tror denna elev 

att det antagligen hade varit roligare att läsa för alla. Även elev 10 anser att eleverna borde få mer 

tid till att läsa i skolan. ”Bänkboken borde vi ha varje dag.” Enligt elev 11 borde mer tid till läs-

ning ges i skolan. ”Om man är jättetrött så skulle man kunna få sätta sig och läsa i typ tjugo minu-
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ter.” För elev 11 är läsning avkopplande. Denna elev menar att alla har olika intressen och att det 

inte går att tvinga någon till att tycka det är roligt med läsning. Elev 11 tycker att skolan försöker 

uppmuntra eleverna till att läsa men enligt eleven går det inte direkt att ändra någons syn på att 

läsa bara sådär. Eleven menar att individen själv måste bestämma om han/hon vill läsa. 

5.5 Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att samtliga elever läser böcker i skolan. Vissa av eleverna uppger att de läser 

böcker hemma. Majoriteten av eleverna i studien tycker att det är roligt att läsa. Eleverna som inte 

läser på fritiden uppger olika anledningar till detta. Det kan bland annat bero på tidsbrist hos ele-

verna. En del av eleverna anser att det är tråkigt att läsa och att det tar mycket tid. Enligt eleverna 

är det viktigt med roliga och spännande böcker. Det är vanligast att eleverna läser skönlitteratur. 

Intresset för facklitteratur saknas ofta. I studien går det att se ett visst samband mellan elevernas 

läsvanor och elevernas hemmiljö. När föräldrarna inte läser är det heller inte så vanligt att elever-

na läser. För att motivera eleverna till att läsa mer kan skolan bland annat bidra med nyare och 

roligare böcker till biblioteket samt kunnigare personal som har mer kunskap om böckerna.  
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6 Diskussion 

Denna del innehåller en diskussion om hur genomförandet av intervjuerna och analysen gick 

samt för- och nackdelar med studiens metodval. Därefter diskuteras resultatet i relation till bak-

grunden. Vidare följer en slutdiskussion där egna åsikter utifrån studiens resultat tas upp. Till sist 

nedtecknas förslag på vidare forskning inom ämnet.  

6.1 Metoddiskussion 

För att undersöka vad som intresserar och motiverar eleverna till läsning samt deras läsvanor har 

kvalitativa intervjuer använts. Den typ av kvalitativ intervju som använts i studien är halvstruktu-

rerade intervjuer. Gillham (2008) betonar att det är en viktig typ av forskningsintervju eftersom 

den är både flexibel och har en viss struktur. Metoden ansågs vara rätt för att kunna besvara stu-

diens syfte och frågeställningar på bästa sätt. Tanken på att använda enkäter i studien fanns men 

vi valde att använda intervjuer. Vi anser att enkäter kunde gjort att vi fått ett bredare resultat i 

studien. Med hjälp av intervjuer kände vi att vi kunde få ut mer personliga erfarenheter och svar 

från eleverna.  

I studien användes bekvämlighetsurval vilket både Bryman (2011) och Trost (2010) förklarar som 

ett urval där respondenter som finns lätt tillgängliga väljs ut till studien. Bryman (2011) poängte-

rar att bekvämlighetsurvalet kan ge intressant data men att det är viktigt att man är medveten om 

att det inte är möjligt att göra några generaliseringar vid ett sådant urval. Vi anser att det i studien 

var en fördel att använda sig av ett bekvämlighetsurval då vi hade respondenterna lätt tillgängliga 

och därför hade lätt att genomföra intervjuerna. 

Innan huvudstudien genomfördes en pilotstudie. Vi anser att det var bra att genomföra en pilot-

studie först då vi fick möjlighet att testa intervjuguiden. Bryman (2011) betonar vikten av att 

genomföra en pilotstudie som visar att intervjuguiden fungerar och att man därmed får ut så 

mycket relevant information som möjligt av frågorna. Efter pilotstudien diskuterades intervjun 

och intervjufrågorna och vi valde att inte ändra något i intervjuguiden. När analysarbetet inleddes 

och resultatet skulle skrivas upptäckte vi att vi kanske ändå borde ändrat i vår intervjuguide och 

lagt till ytterligare följdfrågor. Vi kände att vi kunde fått ännu mer utvecklade svar från eleverna 

genom att ställa fler följdfrågor. Speciellt frågorna kring elevernas läsning av facklitteratur hade 

behövt utvecklas. Detta eftersom vi kände att vi inte riktigt fick ut tillräckligt bra svar om elevers 

åsikter om facklitteratur.    
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Intervjuerna spelades in och Patel och Davidson (2011) menar att en nackdel med detta kan vara 

att intervjupersonen kan bli påverkad av att bli inspelad. Detta var dock inget problem i studien 

och vi såg enbart fördelar med att spela in intervjuerna då det underlättade för analysarbetet. 

För att styrka reliabiliteten ytterligare kunde vi ha genomfört intervjuerna med två intervjuare och 

en respondent. Patel och Davidson (2011) menar att detta kan vara ett sätt att stärka reliabiliteten 

i intervjuerna. Detta för att sedan kunna jämföra de båda intervjuarnas uppfattningar om inter-

vjun och se om de överensstämmer. Bryman (2011) skriver att det är sällan intervjuer genomförs 

med två intervjuare. Författaren menar även att en extra intervjuare inte gör att intervjun blir 

bättre. I studien genomfördes intervjuerna enbart med en intervjuare och en respondent. Vi an-

såg att eleverna eventuellt skulle känna sig obekväma om intervjun genomfördes med två vuxna.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det går att stärka reliabiliteten ytterligare genom att de 

båda intervjuarna oberoende av varandra skriver ut samma intervju och sedan jämför de ord som 

skiljer sig mellan de båda utskrifterna. Intervjuarna skriver ofta ut samtalen på olika vis. Den ena 

kanske skriver ut exakta ord och meningar medan den andra kanske bara skriver ut det som är 

klart och tydligt. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra hur länge en tystnad får vara innan det 

blir en paus. Det kan också vara så att exakt samma ord eller mening i utskrifterna kan förmedla 

två olika betydelser. Detta kan bero på var intervjuarna väljer att placera ut punkter och komma-

tecken (Kvale &  Brinkmann, 2009). På grund av tidsbrist anser vi inte att det är relevant att båda 

intervjuarna skriver ut alla intervjuer, eftersom detta skulle ta för lång tid i förhållande till antal 

veckor vi har till förfogande. I studien har istället mer tid använts till att tolka de transkriberade 

intervjuerna.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte, tillsammans med frågeställningar, ligger till grund för resultatdiskussionen. I dis-

kussionen behandlas studiens resultat i förhållande till bakgrunden. Resultatet visar att eleverna 

anser att intresse har en stor betydelse för att de ska läsa.  

Enligt Lundberg och Herrlin (2007) samt Watkins och Young Coffey (2004) krävs det ett läsin-

tresse för att läsa. I resultatet framkom detta då eleverna ansåg att läsintresset är viktigt för att de 

ska bli motiverade till att läsa. Utan intresse blir eleverna omotiverade och tillbringar istället sin 

tid till andra aktiviteter.  

Både Lgr 11 (Skolverket, 2011c) och Andersson et al. (2007) betonar hur viktigt det är att lärarens 

undervisning väcker elevernas intresse för att läsa och stimulerar till lärande. I resultatet framkom 
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att skönlitteraturen, enligt eleverna, inte har så framstående roll i undervisningen. Många av ele-

verna påpekar också att om eleverna skulle få mer tid till att läsa skulle deras motivation till läs-

ningen öka. Löthagen och Staaf (2009) menar att läsning bör behandlas inom alla ämnen. Enligt 

en del elever i studien sker detta inte på deras skolor. Eleverna uppger att det är mest på svenskan 

som skönlitteraturen behandlas, och inte så ofta då heller. En del av eleverna berättar att facklitte-

ratur används ibland i de olika ämnena. Eleverna berättar att de har bänkbok i skolan. Denna lä-

ser eleverna i när de får tid över. Jönsson (2007) tar upp bänkboken som en variant av enskild 

läsning i klassen och ser en problematik med att eleverna endast får möjlighet att läsa i boken då 

de får tid över. Författaren menar att detta kan leda till att vissa elever aldrig får läsa i sin bänkbok 

och att eleverna får uppfattningen av att läsning inte är så prioriterat. Även Ewald (2007)  beskri-

ver att bänkboksläsningen ofta sker som utfyllnad när eleverna har tid över.     

Lundberg och Herrlin (2007) påpekar att en god läsförståelse kan påverka läsintresset. I studien 

fick eleverna svara på frågan om de förstod det de läste. De flesta elever svarade att de för det 

mesta förstod vad de läste, men att de annars bad exempelvis sina föräldrar eller en kompis om 

hjälp. Utifrån elev 12:s uttalande om att han/hon slutade läsa om han/hon inte förstod kan vi se 

att Lundberg och Herrlins (2007) påstående i det här fallet stämmer. På grund av att eleven inte 

förstod det som lästes slutade han/hon att läsa boken, således påverkas läsintresset av läsförståel-

sen. När eleverna tidigt möter svårigheter med sin läsning kan det leda till att de blir stressade. 

Stressen kan i värsta fall leda till att motivationen till läsning minskar (Taube, 2009).   

I studien framkom att alla elever var positiva till högläsning. Fox (2001) skriver att det inte råder 

någon tvekan om att både små och stora barn tycker om högläsning. Författaren beskriver att när 

hon undervisade som lärare ofta brukade inleda lektionerna med att läsa högt ur någon bok som 

behandlade det område eleverna senare skulle arbeta med. På de skolor där vi har genomfört stu-

dien tolkar vi det som att högläsningen främst använts i underhållande och avkopplande syfte. 

Anledningen till att vi tolkar det på detta sätt är för att eleverna inte uppger att det sker någon 

bearbetning av högläsningsboken efter att boken är utläst samt att högläsningen sker vid stunder 

då det finns tid över. Vi frågade även eleverna om deras föräldrar läste högt för dem. Alla elever 

gav nekande svar på frågan, men många uppgav att föräldrarna läst högt för dem när de var yng-

re. Taube (2007) skriver att det är vanligt att föräldrar i många hem läser högt för barn i förskole-

åldern. Det som Taube (2007; 2009) menar är bland det viktigaste med högläsningen, är att ele-

verna får möjlighet att förstå vad böcker kan ge dem i form av underhållning och spänning. Tau-

be (1995) menar även att högläsning stimulerar barnens läsintresse och bidrar till ett större ord-

förråd.  
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Taube (2007) betonar även lärarens och bibliotekariens roll när det gäller val av böcker till elever-

na. I studien framkom att eleverna gärna ville att läraren och bibliotekarierna skulle rekommende-

ra böcker till dem. Detta skulle öka elevernas motivation till läsning. Taube (1997) menar att det 

är många barn som inte har någon som läser hemma och då är de extra viktigt att lärarna delar 

med sig av boktips och läsupplevelser från sin egen läsning. Eftersom läsintresset är så viktigt för 

att eleverna ska läsa så är självklart även valet av bok viktigt. Om läraren eller bibliotekarien kan 

hitta en bok som passar eleven, och som eleven tycker är intressant, ökar chansen att eleven läser. 

Även Nasiell och Bjärbo (2007) betonar vikten av att en vuxen person förmedlar litteraturen till 

eleverna för att väcka en elevs läslust.  

Bråten (2008b) menar att lärare har en viktig roll för att främja elevers motivation till läsning. Lä-

rarna kan bland annat stimulera elevernas intresse för olika ämnen samt tillhandahålla intressanta 

texter i klassrummet. Fylking (2003) samt Pachtman och Wilson (2006) betonar även att det är 

viktigt att det finns tillgång till böcker i barnens närhet. I resultatet framkommer att även elev 3 

tycker detta, då han/hon redan har läst de flesta böcker på biblioteket. Ett större utbud av böcker 

skulle få denna elev att läsa mer. Protacio (2012) menar att forskare har fått fram olika faktorer 

som gör eleverna motiverade att läsa. Två av dessa faktorer, tillgång till bra böcker och möjlighet 

att få välja bok att läsa själva, är faktorer som eleverna i studien också har fört fram som viktiga 

för deras motivation till läsning. Även Pachtman och Wilson (2006) menar att det är viktigt att 

eleverna får välja vilka böcker de vill läsa själva. 

Bråten (2008b) menar att läsning är något som eleverna ofta måste välja att göra framför andra 

konkurrerande aktiviteter. I studien framkommer inte detta så tydligt. De flesta av eleverna upp-

ger att de har tid att läsa mer om de skulle vilja det. Elev 2 och 6 menar att det ibland kan vara 

andra saker som är roligare än läsningen eller att de har andra aktiviteter som upptar deras tid. 

Elev 6 berättar att det ibland är roligare att hålla på med mobilen än att läsa medan elev 2 har fullt 

upp med andra aktiviteter som exempelvis dans och ridning.  

I studien tittade vi på om föräldrarnas läsvanor och mängden böcker i hemmet hade någon på-

verkan på elevernas egna läsvanor. Fredriksson och Taube (2012) menar att det rimligen är så att 

elevernas läsvanor är påverkade av föräldrars och syskons läsvanor men att det givetvis inte alltid 

behöver vara så. Läsande elever kan växa upp i hem där föräldrarna inte läser alls, och tvärtom. 

Fredriksson & Taube (2012) skriver även att mängden böcker spelar roll för elevernas läsförmå-

ga. Ju fler böcker eleverna har hemma desto bättre resultat får eleverna på lästesten. I studien har 

det inte undersökts hur elevernas läsförmåga påverkas av mängden böcker i hemmet, däremot 
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har det undersökts om böcker i hemmet har någon påverkan på elevernas läsvanor. I resultatet 

framkom att det går att se ett visst samband mellan elevernas läsvanor och deras hemmiljö. Alla 

de fyra elever som tycker om att läsa, och vars föräldrar läser, har många böcker hemma. Av de 

fem elever som uppger att deras föräldrar inte läser, eller att de läser lite, har tre av dessa många 

böcker hemma medan två av eleverna inte har så många böcker hemma. Taube (1995) intygar att 

hemfaktorer såsom antal böcker i hemmet har betydelse för elevernas prestationer i skolan.  

6.3 Slutdiskussion 

Under analysarbetet diskuterades frågan om vad läsning egentligen är. Vi anser att det i studien 

skulle ha varit bra om vi först konkretiserade detta för eleverna. Detta eftersom det uppstod pro-

blem med tolkningen om vad läsning är när intervjuerna analyserades. Vad menade egentligen de 

olika eleverna att läsning var och vad trodde vi att eleverna menade att läsning var. Vi förstod att 

det här inte var helt klart för eleverna då en elev uttryckte att denne läste väldigt mycket men att 

eleven aldrig läste böcker. Eleven ansåg att denne läste mycket då eleven läste på mjölkpaket, 

spel, skyltar och så vidare. Det var således detta som var läsning för denna elev. I vår studie un-

dersökte vi elevernas läsvanor. Här syftade vi på böcker, både facklitteratur och skönlitteratur. Vi 

hade således inte samma syn på läsning som eleven hade. Vi borde förklarat studiens definition av 

läsning tydligare för eleverna innan intervjuerna genomfördes för att försäkra oss om att inga 

missförstånd skulle uppkomma. Vi anser även att vi borde konkretiserat begreppen skönlitteratur 

och facklitteratur för eleverna då dessa begrepp inte var helt självklara för eleverna. Det handlar 

här således om studiens validitet, om vi i studien har undersökt det vi avser att undersöka.    

Eleverna ansåg att det  behövdes bra personal i biblioteken och i klassrummen som hade goda 

kunskaper om olika böcker. Vi tror att det är viktigt att personal i skolan själva är motiverade för 

att eleverna ska motiveras. Om lärarna är motiverade till att läsa och anser att läsningen är viktig 

speglar detta ofta av sig på eleverna. Detta är något som vi har fått erfara genom olika möten med 

elever och lärare under vår utbildning.     

6.3.1 Vidare forskning 

Studien har väckt nya tankar inom området läsning. Några av de saker som studien har belyst, 

och som skulle vara intressant att undersöka vidare, är lärarnas uppfattningar av vilken roll ele-

vernas motivation spelar för läsningen. Även lärarnas uppfattningar av vad skolan kan göra för att 

motivera eleverna till att läsa mer skulle vara intressant att undersöka vidare. Ytterligare en intres-

sant infallsvinkel till en studie skulle vara att undersöka hur stor roll lärarens motivation i ämnet 

spelar för elevers motivation.  
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Det skulle även vara intressant att utveckla den redan genomförda studien till att innefatta fler 

elever och fler skolor för att få ett bredare och större resultat. Att ytterligare kartlägga sambandet 

mellan elevers läsvanor och hemmiljön skulle också vara intressant och givande forskning i vårt 

kommande yrkesliv. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjun inleds med en kort presentation av examensarbetet. Eleverna informeras om att inter-

vjun är frivillig och att samtalet kommer spelas in. Eleven har rätt att ångra sin medverkan när 

som helst. Eleverna informeras även om att det inte kommer nämnas några namn i arbetet och 

att det bara är intervjuarna som har tillträde till den inspelade intervjun. För att eleverna ska kun-

na känna sig trygga och våga svara ärligt informerar vi dem även om att det inte finns några kor-

rekta eller felaktiga svar på frågorna.   

 

  Vad tycker du om läsning?  

   - Vad får dig att läsa? 

 

 Läser du mycket böcker?  

- Varför/varför inte? 

 

 Vad för slags böcker läser du?  

- Faktaböcker? Varför/varför inte? 

- Skönlitteratur? Varför/varför inte? 

- Kan du ge exempel på några böcker du har läst. 

- Kan du ge exempel på några författare som skrivit böcker du har läst.  

- Läser du samma slags böcker eller olika? Samma författare? 

 

 Vilken är den bästa bok som du läst?  

- Varför var den bra?  

- Varför läste du just den boken?  

 

 Hur läser ni i klassen?  

- En och en/högläsning?  

- Vilka böcker läser ni? Får ni välja bok själva?  

- Hur ofta läser ni i klassen?  

- Tycker du att ni får tillräckligt med tid till att läsa i skolan?  
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 Hur kan skolan göra läsningen roligare?  

- Vad kan skolan göra för att du ska vilja läsa mer?  

 

 När på dygnet läser du?  

- Varför läser du just då? 

 

 Var läser du?  

- Varför läser du just där?  

 

 Hur ofta läser du?  

- Skulle du vilja läsa mer?  

- Finns tiden?  

- Hur mycket?/Hur många böcker per vecka/månad/år?  

 

 Förstår du alltid vad du läser?  

- Om du inte förstår vad du läser, hur gör du då? 

 

 Läser dina föräldrar? 

- Läser dina föräldrar högt för dig? 

 

 Vad brukar du tänka på när du väljer en bok?  

- Tittar du på framsidan?  

- Väljer du som kompisen? 

- Är det viktigt vem som rekommenderar en bok?   

- Väljer du efter författare? 

 

 Vad är en bra bok för dig? / Vad tycker du är en bra bok?  

 

 Har ni mycket böcker hemma hos dig/er?  

- Vad för slags böcker? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som går vår 

sista termin på lärarprogrammet. Nu, under den sista terminen, skriver vi vårt examensarbete och 

vi skriver inom ämnet svenska med inriktning mot läsning. Vårt syfte med examensarbetet är att 

beskriva vad som motiverar och intresserar barn i årskurs 6 till att läsa skönlitteratur och facklitte-

ratur samt att beskriva vilka läsvanor barn i årskurs 6 har. 

För att kunna genomföra studien vill vi gärna intervjua ert barn. Vi beräknar att inter-

vjun/samtalet kommer att ta ca 15 minuter och intervjun kommer att dokumenteras genom in-

spelning. Allt insamlat material kommer att behandlas med sekretess och det är således bara vi 

som intervjuare som kommer att ta del av materialet. Inspelningar och liknande material kommer 

att raderas så snart de har fyllt sin funktion i studien. I arbetet kommer skolan och samtliga delta-

gare att avidentifieras. De deltagande personerna kommer alltså inte kunna kännas igen. 

Är det något ytterligare ni undrar över är ni välkomna att ta kontakt med oss via mail. 

Tack för att ni har tagit del av den här informationen. 

Med vänliga hälsningar Filippa Andersson och Anna Åkesson 

Filippa Andersson: anfi1010@student.hj.se 

Anna Åkesson: akan1091@student.hj.se 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elevens namn: _______________________________ 

Mitt barn får delta i studien:  

Mitt barn avstår från att delta i studien:  

Datum och underskrift av vårdnadshavare __________________________________________ 

Lappen lämnas till klassläraren senast måndagen den 22 april 2013. 


