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Abstract 
The aim of this study is to investigate how children in grade 1 relate to and make use of 

reading. The method used is qualitative interviews with eight seven-year-olds to elicit 

their attitude to and experiences of reading. The results indicate a positive outlook on 

reading and a focus on reading in order to learn. The uses for reading that the children 

mention can mostly be connected to school. Children who have rich experiences of 

reading aloud from home seem to prefer to choose fiction when they read for 

themselves. Children who are not read to in the home, in contrast, tend to choose non-

fiction books rather than fiction. Those who read aloud to family members at home 

were found to have more favourite books than the others. Most children have reading 

role-models in the home, which research has shown to be positive for their continued 

reading development.  
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1 Inledning 
För att fungera i dagens informationssamhälle förutsätts att man har förmågan att läsa. 

Det är grundläggande och kan vara livsavgörande såväl som känslomässigt utvecklande.  

Läsning innefattar allt ifrån att läsa varningstexter till att ta del av andras upplevelser. 

Det kan bidra till personlig utveckling, inte bara beträffande kunskaper utan även för att 

få förståelse för andra människors känslor. Det ovanstående kan urskiljas i läroplanens 

syftesbeskrivning för svenskämnet: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket 

2016a:247). 
För att eleverna ska utvecklas i enlighet med detta krävs läskunnighet i kombination 

med andra färdigheter. Samtidigt är det inte bara läroplanen som styr undervisningen i 

skolan, det gör även Skollagen. I 10 kap. 2§ (SFS 2010:800) kan man läsa att 

”[u]tbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning”. För att eleverna 

ska kunna bli aktivt deltagande medborgare krävs att de bland annat kan ta del av 

informationsflödet och på så vis fatta välgrundade beslut.  

 

1.1 Syfte 
Skolans primära uppgift är att förbereda eleverna för deras vuxenliv. För att kunna ta 

avgörande beslut krävs det att man kan ta till sig texter på olika sätt. Att söka fakta och 

att känslomässigt kunna relatera till andra människor är två av dessa sätt. Det vi har sett 

mest i skolmiljö är att söka fakta och vi frågar oss vilka konsekvenser det kan få för 

elevernas egna läsning. Som blivande lärare är det viktigt att känna till hur barn 

upplever läsning för att kunna utveckla undervisningen på ett tillfredsställande sätt.  

 

Syftet med det här arbetet är därför att undersöka hur barn i årskurs ett förhåller sig till 

och använder läsning. 

 

1.2 Frågeställning 
• Vilken relation har barn i årskurs ett till läsning? 

• Hur kan barns läsupplevelser hemifrån påverka deras syn på läsning? 
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2 Teori 
Följande kapitel kommer att tydliggöra begreppet läsning samt beskriva den teori det 

här arbetet grundar sig i. I samband med presentationen av teori förklaras hur den kan 

användas utifrån studien. Som avslutning problematiseras teorivalet i förhållande till två 

andra teorier.  

 

2.1 Vad är läsning? 
Begreppet läsning förekommer vid upprepade tillfällen i detta arbete och därför behöver 

en definition presenteras. En av de mer frekvent använda förklaringarna i litteratur är att 

läsning sker genom att avkodning och språkförståelse samspelar (Fjæstad & Björkman 

2013:9; Fredriksson & Taube 2012:23). Strömqvist (2009:82) menar att det utöver 

dessa faktorer även krävs perception, att man faktiskt ser bokstäverna. Enligt Smith 

(2000:15) krävs inga speciella färdigheter för läsning och det finns ingen specifik del av 

hjärnan som är knuten enbart till aktiviteten (2000:9). Han menar att det som krävs är 

att läsaren kan se bokstäverna och tolka språket, något de oftast redan har lärt sig i 

vardagslivet (2000:15). Samtidigt lyfter han fram att betydelsen av det lästa är något 

som läsaren själv måste tillföra (2000:65). Att läsa en text och att förstå den är två olika 

saker. Carr (2010:51) menar däremot att läsning är en inlärd förmåga som påverkar 

hjärnans struktur till den grad att skillnader påträffas mellan litterära och ickelitterära 

personer. 

 

En van läsare utnyttjar två processer parallellt, fonologisk avkodning och 

direktavkodning (Melin 2004:37). Fonologisk avkodning innebär att läsaren avkodar 

enskilda bokstäver och direktavkodning sker när läsaren automatiserat avkodningen av 

frekvent använda ord (2004:43-45). Taube (2007:41) beskriver automatiseringen som 

en omedveten process där läsaren helt saknar möjlighet att välja bort strategin när den 

behärskas. För att kunna ta till sig det lästa behövs förförståelse, läsaren måste kunna 

relatera till det lästa för att läsupplevelsen ska uppfattas som givande (Melin 2004:38). 

Det är således en fördel om läsaren är bekant med de beskrivna miljöerna och kulturerna 

som finns gestaltade i boken (Westerlund 2009:155). Böcker som utspelar sig i liknande 

miljöer som den barnet lever i är alltså bäst lämpade (a.a.) eftersom barn fram till 

ungefär 12 års ålder saknar förmågan att tänka abstrakt (Hwang & Nilsson 2011:254). 
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Det är viktigt att ha i åtanke att det här arbetet bygger på hur barn tolkar begreppet 

läsning. Barnens definition av läsning kan skilja sig från hur vetenskapen ser på 

begreppet. Vi har försökt skapa oss en bild av hur de tänker men att fånga deras 

begreppsdefinition är svårt, om inte omöjligt.  

 

2.2 Rosenblatts transaktionsteori 
Det sker ett ständigt utbyte mellan läsare och text, vilket har gett transaktionsteorin sitt 

namn (Rosenblatt 2002:35-44). Hur texten upplevs beror på läsarens förförståelse och 

avsikter med läsningen. Under hela lästillfället förändrar mediet och läsaren varandra 

genom att läsaren påverkar på vilket sätt texten levandegörs. Det finns, enligt 

Rosenblatt, två sorters läsning: efferent och estetisk. Efferent läsning sker i ett praktiskt 

syfte, läsaren är ute efter att ta reda på fakta. Det kan förekomma vid exempelvis 

läsning av faktatexter, nyheter eller kokböcker (a.a.). I efferent läsning eftersträvas 

effektivitet, vilket uppnås genom att läsaren förhåller sig opersonlig till texten 

(Rosenblatt 1994:23-24). Det primära målet är att införskaffa information, inte att läsa 

mellan raderna (a.a.). Estetisk läsning handlar istället om att leva sig in i texten 

(2002:35-44). Vid estetisk läsning av skönlitteratur skapar läsaren en fiktiv värld 

baserad på sina erfarenheter i samspel med texten. Den estetiska läsningen ger 

möjligheter för läsaren att uppleva känslor och händelser som den inte hade erbjudits 

annars (a.a.). ”In aesthetic reading, the reader’s attention is centered directly on what 

he is living through during his relationship with that particular text” (1994:25). 

Läsupplevelsen är således det viktigaste för läsaren (a.a.). En av skillnaderna mellan 

dessa båda är att den efferenta läsningen kan delges andra eftersom den i mindre 

utsträckning är färgad av läsarens egna erfarenheter (2002:35-44). Däremot kan estetisk 

läsning inte delges på samma sätt, då den är för beroende av läsarens egna upplevelser. 

Tillfället och omständigheterna avgör hur läsaren tolkar texten, att läsa samma text vid 

skilda tillfällen i livet kan leda till att texten upplevs på olika sätt (a.a.). 

 

I gällande styrdokument läggs vikt vid personlighetsutveckling och förmågan att 

engagera sig i samhällsfrågor. Genom att eleverna tränar sin förmåga att läsa både 

efferent och estetiskt kan de uppnå dessa mål. Den efferenta läsningen krävs vid läsning 

av större mängder text. I skolmiljö är det vad som testas i de flesta sammanhang, 

troligen på grund av att texten till stor del inte påverkas av läsarens tolkning av 

innehållet. Via den estetiska läsningen ges istället möjlighet att på ett djupare plan tolka 
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texter och på så vis exempelvis utveckla empati, vilket leder till att personligheten 

utvecklas.  

 

2.2.1 Motivering till vald teori i förhållande till reader-respons-teori och kognitiv 
schemateori 
Wolgang Isers reader-respons-teori beskriver hur läsaren levandegör texten, vilket kan 

liknas med hur Rosenblatts estetiska läsning sker. För att läsningen ska bli meningsfull 

krävs det att texten har tomrum som läsaren kan fylla med sina tidigare erfarenheter 

(Iser 1974:278). En balans är nödvändig, brist på luckor understimulerar läsaren medan 

för många luckor leder till en påfrestande läsupplevelse (Iser 1978:108). Texter som 

förmår läsaren att se bortom sina erfarenheter i läsningen bidrar till ett förändrat synsätt 

(1978:152). En annan teori som påminner om reader-respons-teorin är den kognitiva 

schemateorin. Den går ut på att allt vi gör och ser kan användas för att tolka en text 

(Roe 2014:43-44). Det upplevda lagras i hjärnan i form av scheman som aktiveras när 

man är med om någonting som liknar det man tidigare erfarit (2014:44). 

 

Det finns likheter mellan reader-respons-teorin, kognitiv schemateori och 

transaktionsteorin, exempelvis att texten och läsaren påverkar varandra. Läsarens 

tidigare erfarenheter har en framträdande roll inom samtliga teorier, vilka dessa 

erfarenheter är avgör hur mötet med texten blir. Samtliga teorier är relevanta för vår 

studie men transaktionsteorin lämpar sig bäst då den går att koppla till gällande 

styrdokument. Enligt dessa ska eleverna via läsning utvecklas på ett personligt såväl 

som ett kunskapsmässigt plan. Det kan härledas till den estetiska och efferenta 

läsningen, vilket gjorde att transaktionsteorin valdes för denna studie. 
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3 Bakgrund 
Detta kapitel berör tidigare forskning kring läsning. Först presenteras internationella 

kartläggningar som görs i Sverige på elevers läsförståelse. Resultaten på testen gör det 

intressant att undersöka barns inställning till läsning. Därefter redogörs för effekterna 

som kan uppkomma vid aktiviteten. Eftersom barnen i studien mestadels har mött 

högläsning presenteras därefter vilken betydelse den har för barns språkutveckling. Ett 

par av de intervjuade barnen beskriver att de hellre spelar datorspel än läser, vilket gör 

det intressant att undersöka om tekniken är en distraktion för läsningen. Detta behandlas 

i avsnittet tekniken som distraktion. Den insamlade empirin pekar på att det finns ett 

samband mellan hur frekvent barnen blivit lästa för och hur ofta de läser själva, därför 

presenteras också Matteuseffekten. Avslutningsvis undersöks huruvida läsningen 

påverkas av socioekonomisk status. 

 

3.1 PISA och PIRLS 
Internationella kartläggningar av elevers kunskaper sker med jämna mellanrum genom 

olika tester, till exempel PISA och PIRLS. PISA-testerna görs på femtonåringar vart 

tredje år för att kontrollera om eleverna har de färdigheter som krävs för att vara 

förberedda inför vuxenlivet (Skolverket 2013:17). År 2012 och 2009 noterades att 

svenska elevers resultat sjunkit till under genomsnittet bland OECD-länderna 

(2013:139). Det senaste testet som genomfördes 2015 visade att elevernas resultat 

istället höjts något, men det är fortfarande lägre än resultatet 2000 (Skolverket 

2016b:21). 

 

För att få en bild av elevers läsförståelse görs vart femte år ett annat internationellt test: 

PIRLS (Skolverket 2012:6-29). De elever som testas går i fjärde klass och deras 

förståelse av sakprosa såväl som skönlitterära texter kontrolleras. Till skillnad från 

PISAs tester kartläggs även faktorer som sannolikt påverkar elevernas resultat genom 

enkäter till eleverna, föräldrarna och skolpersonalen. Då besvaras frågor som bland 

annat rör föräldrars inställning till läsning samt elevernas hemmiljö. Sveriges resultat på 

PIRLS-tester har sjunkit sedan de började utföras (a.a.).  

 

Vad som är orsaken till att resultaten på PISA och PIRLS försämrats är inte fastställt, 

men det kan vara att undervisningens utformning inte speglar de kunskaper som testen 

efterfrågar (Arnesson 2016:158). I den svenska skolan läggs mer vikt vid skapandet av 
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sociala relationer och kreativitet (a.a.). Eftersom testen efterfrågar mätbara svar ställer 

de höga krav på elevernas förmåga att läsa efferent. För att svara på en faktafråga 

behöver läsaren kunna skapa distans mellan sin person och texten och alltså förhålla sig 

opersonlig till texten för att få fram svaret (Rosenblatt 1995:235). 

 

3.2 Effekter av läsning 
Läsfärdighet är något som påverkar alla människor genom hela livet (Fredriksson & 

Taube 2012:8). Genom att ha en god läsfärdighet ökar potentialen för att läsaren ska 

berikas på flera plan. Vid läsning av exempelvis skönlitteratur utvecklas den 

emotionella kompetensen tack vare att texten förmedlar känslor som läsaren kan 

identifiera sig med (Nussbaum 1992:260). Om läsaren däremot inte kan identifiera sig 

med de beskrivna känslorna eller finner det skrivna tvivelaktigt bryts igenkänningen 

(a.a.). Om läsaren kan identifiera sig med karaktärerna och deras känslor möjliggörs 

personlig utveckling eftersom läsaren får större förmåga att leva sig in i andra 

människors levnadsvillkor. Den här typen av läsning tillhör den estetiska, där läsaren 

förhåller sig personlig till texten. 

 

Läsning kan även generera andra vinster såsom förmågan att skilja på rätt och fel 

(Pettersson 2015:106) samt bidra till ett utökat ordförråd (Öhrman 2015:20). Ett större 

ordförråd kan i sin tur leda till ett mer nyanserat språk, vilket medför större precision i 

användandet av det. Den rika vokabulären förvärvas främst genom skriftspråket menar 

läsforskaren Mats Myrberg (Preutz 2012:90). Carr (2010:50-51) beskriver att ”language 

is, for human beings, the primary vessel of conscious thought, particularly higher forms 

of thought”, vilket ger språket en särställning. Även Øzerk (1998:83) förmedlar en bild 

av språket som det främsta verktyget för att utveckla tänkande och känslor. Kort sagt är 

samtliga effekter av läsning positiva för såväl individ som samhälle. 

 
3.2.1 Högläsningens betydelse 
Barn som blir lästa för som små utvecklar ett större intresse för att läsa själva 

(Fredriksson & Taube 2012:63; Liberg 2006:151). Högläsningen kan också leda till att 

barnet kopplar samman läsningen med en positiv upplevelse (Borgström 2006:95) och 

får ett ökat intresse för läsning i stort (Lundberg 2010:33; Taube 2007:23). Även Lie 

(2001:152) menar att barn som blivit lästa för som små får en mer positiv inställning till 

läsning som äldre. Genom föräldrarnas engagemang kan barnen bli mer motiverade att 

lära sig läsa i skolan (Bolander & Boström 2008:84), vilket i sin tur kan leda till att de 
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får ett försprång i sin läsutveckling (Lie 2001:152). Mats Myrberg beskriver att 

artikulationen är bättre vid högläsning än dagligt tal, vilket utvecklar barnens språk 

(Preutz 2012:90).  

 

Vid högläsning lär sig barn skriftspråkets uppbyggnad gällande exempelvis 

meningsbyggnad men i vissa fal även läsriktning (Lundberg 2010:33; Taube 2007:23). 

Berättelsers strukturer är något annat som barnet kan tillägna sig vid lästillfället 

(Lundberg 2010:33). För att förse sitt barn med verktyg för att bli en god läsare är det 

viktigt att börja läsa högt redan under spädbarnstiden (Borgström 2006:97). Man ska 

inte heller underskatta språket i barnböckerna. Cunningham och Stanovich (1998:140) 

beskriver att barnböcker har ”50 percent more rare words in them than does adult prime-

time television”, vilket ytterligare understryker att det är bra att läsa för barn.  

 

3.2.2 Tekniken som distraktion? 
Sveriges befolkning läser idag i mindre utsträckning än de har gjort tidigare (Öhrman 

2015:150). Som en följd av detta är den svaga läsförståelsen oroväckande (a.a.). 

Pettersson (2015:276) ställer sig frågan om den minskade läsförståelsen skulle kunna 

knytas till den ständigt ökande digitala användningen hos barn och unga. Fredriksson & 

Taube (2012:106) skriver att det i PISA-testet 2000 framkom att elever som läste 

mycket på datorn hade sämre resultat på lästestet i undersökningen, jämfört med övriga 

elever. Den troliga orsaken till det är att de flitiga datoranvändarna lägger mindre tid på 

läsning jämfört med de som spenderar mindre tid vid datorn. Fröjd (2005:203) menar 

också att även goda läsare har fått sämre läsförståelse och att han menar likt Fredriksson 

och Taube att den troliga orsaken är den konkurrens som de digitala medierna är.  

 

3.2.3 Matteuseffekten 
Begreppet Matteuseffekten skapades av psykologen och läsforskaren Keith E. Stanovich 

år 1986. Det brukar användas inom läsforskning för att beskriva uppåt- och nedåtgående 

spiraler beträffande läsförmåga samt läsmotivation (Stanovich 1986:382). En anledning 

till att barn hamnar i en nedåtgående spiral inom läsning kan bero på problematik vid 

avkodningen (Taube 2007:90). Ansträngningen som krävs vid läsning påverkar barnets 

möjlighet att uppleva glädjen i texten (a.a.). Har man väl misslyckats med att förstå en 

text kan man undvika att läsa igen, vilket bidrar till den nedåtgående spiralen 

(Reichenberg 2014:12). Det kan i sin tur leda till bristande ordförråd och sämre 

allmänbildning som ytterligare minskar möjligheten till förståelse när personen läser 
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igen (Westerlund 2009:165). Denna negativa spiral kan påverka hela självbilden, något 

som kan få negativa konsekvenser för barnets liv (Taube 2013:92).  De duktiga läsarna 

däremot stöter inte på samma problem och läser därför mer, vilket leder till en 

uppåtgående spiral för deras läsutveckling (Fredriksson & Taube 2012:98). Detta kan 

beskrivas som ”rich-get-richer” och ”poor-get-poorer” (Stanovich 1986:382). Oftast 

speglas familjens läsvanor i barnets men att det finns undantag (Fredriksson och Taube 

2012:59). Läsare omges ofta av andra läsare där samtal om läsning bidrar till att finna 

nya böcker som passar dem (Strommen & Mates 2004:193-194). Det är allstå inte 

enbart den egna läsningen som påverkar utan familjens inställning ”smittar av sig” på 

barnet. 

 

3.3 Socioekonomisk påverkan 
Under ett barns tre första år exponeras det för olika många ord beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå (Lundberg 2002:4). Barn till högutbildade får höra över 30 miljoner 

ord, jämfört med arbetarklassens cirka 20 miljoner och bidragstagares 10 miljoner. Det 

är inte bara antalet ord som skiljer sig utan också hur man pratar med barnen, vilket kan 

påverka hur de tillägnar sig språket framöver (a.a.). Är barnen från en socioekonomiskt 

stark familj finns oftast en positiv inställning till läsning vilket ger goda skolresultat, det 

finns dock undantag (Roe 2014:56). Det är inte bara läsningen av böcker som påverkar 

barnens språkutveckling, att uppleva böckerna tillsammans med familjen bidrar också 

till större utveckling (Myrberg & Rosén 2006:189). Den gemensamma läsningen kan av 

barnet upplevas som en mysig stund, vilket ger en positiv inställning till läsning. 

 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i elevernas läsutveckling är alltså föräldrars 

inställning till läsning i kombination med elevernas (Skolverket 2012:52). Fredriksson 

och Taube (2012:92) fann sambandet att föräldrarnas inställning till läsning påverkade 

barnens resultat på PISA. Elever från familjer där läsningen uppskattas hade högre 

medelvärde än elever i familjer där läsningens status var låg (a.a). Alltså påverkar 

föräldrarnas inställning till läsning och böcker hur deras barn förhåller sig till aktiviteten 

och mediet.  
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4 Metod 
Nedan presenteras valet av metod och hur datainsamlingen utformats. Vilket urval som 

har gjorts beskrivs, precis som den valda analysmetoden. Därefter framförs kritik av 

metodvalet. Avslutningsvis beskrivs reliabilitet och validitet, samt hur reliabel studien 

är. 

 

4.1 Intervju 
I vår undersökning efterfrågas barns upplevelser av läsning. Med anledning av det 

genomfördes intervjuer, vars främsta användningsområde är att fånga personers 

upplevelser (Dalen 2015:15). Denscombe (2009:234) presenterar en typ av intervju som 

han kallar semistrukturerad. Vi har använt oss av sådana intervjuer, de har struktur med 

rum för flexibilitet. De som intervjuats är tio barn i årskurs ett på en mindre 

landsbygdsskola. Omkring varje barn finns flera vuxna som ska se till deras bästa 

(2015:41). Det innebär att intervjuer med barn i skolan ska godkännas av såväl 

vårdnadshavaren som rektor och lärare, vilka är ansvariga för barnen i skolan (a.a.). 

Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram fyra etiska krav som ska uppfyllas och påvisas 

innan undersökningar äger rum. Dessa krav berör informantens konfidentialitet, 

samtycke och att den i möjligaste mån görs medveten om syftet för intervjun. De 

beskriver även att det som informanten berättar endast får användas till det syftet som 

beskrivits. Vid intervjuer med barn ska barnet själv såväl som vårdnadshavaren 

informeras om syftet för intervjun och lämna sitt samtycke för att delta (a.a.). I 

undersökningen har vi anpassat oss till de etiska kraven. 

 

En fördel med intervjuer är att de är mer flexibla än enkäter och observationer (Bryman 

2008:440-444; Lagerholm 2010:54). Ämnet i en kvalitativ intervju är förbestämt men 

strukturen är rörlig för att informanterna, i möjligaste mån, ska kunna uttrycka sina 

åsikter (Johansson & Svedner 1998:44). Den valda utformningen är den mest relevanta 

när ett specifikt område ska undersökas (Dalen 2015:34) eller när informanternas 

synsätt och åsikter efterfrågas (Bryman 2008:413). Under en intervju med denna 

struktur finns möjlighet att ställa följdfrågor, samtidigt som det finns ett ramverk att 

röra sig inom (Justesen och Mik-Meyer 2011:47). Detta passar vårt syfte eftersom vi 

vill undersöka barnens syn på läsning. 
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4.1.1 Utformning av datainsamling 
Eftersom intervjuerna är av semistrukturerad karaktär utgick vi ifrån en intervjuguide 

(se Bilaga A), som säkerställde att alla informanter fick samma grundfrågor. Innan 

genomförandet av intervjuerna inhämtades muntligt godkännande från både skolans 

rektor och läraren för den aktuella klassen. Barnens vårdnadshavare informerades i ett 

missivbrev (se Bilaga B) där de etiska kraven framgick tillsammans med syftet för 

intervjun. De barn som fått godkännande hemifrån och själva ville delta intervjuades. 

 

Platsen som valdes för intervjuerna var specialpedagogens rum, som låg nära barnens 

klassrum. Att utföra intervjuer i informanternas naturliga miljö är enligt Ryen (2004:97) 

en fördel, vilket försökte tillgodoses vid insamlingen av empirin. Under intervjun 

placerade vi oss vid ett runt bord med fyra stolar där barnen fick välja mellan två av 

dem. Thomsson (2010:85) beskriver att den optimala intervjuplaceringen är att 

deltagarna sitter snett emot intervjuaren. Att sitta mittemot varandra kan leda till att 

informanten blir obekväm (a.a.). Eftersom vi placerade oss kring ett runt bord försökte 

vi motverka detta. Vid intervjutillfället var vi båda närvarande och agerade som 

intervjuare. Genom att vara två som intervjuar kan man ”fylla i varandras luckor och 

komplettera varandra” (2010:73). Samtidigt finns det risker när barnet blir intervjuat av 

två personer eftersom det kan känna sig underlägset i situationen. För att minska denna 

risk var vi noga med att endast en av oss ställde frågor och innan den andra sa något 

svarade barnet på den tidigare ställda frågan. På så vis ställdes inte frågor ifrån två håll 

på samma gång. Vi anser att barnens agerande inte tydde på att de kände sig obekväma 

under intervjuerna.  

 

På grund av metodvalet spelades intervjuerna in via mobiltelefon. Genom att använda 

bra utrustning för ljudupptagning förbättras möjligheterna till en god analys (Bryman 

2002:420), man får med allt barnen berättar. Intervjuerna transkriberades efter 

ljudupptagningen för att underlätta kommande analys. Eftersom vi var ute efter barnens 

erfarenheter och upplevelser lades inte stor vikt vid att återge talspråket. Om man väljer 

att återge talspråket, som till viss del är olikt skriftspråket, finns risken att informanten 

upplevs som korkad (2002:431). Trost (2010:157) menar till och med att talspråket och 

skriftspråket inte är samma språk. Det viktiga i utförandet av transkriberingen är att 

anpassar sig efter ändamålet för intervjuerna (Norrby 2014:99). 
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4.1.2 Studiens tillförlitlighet 
Hur verklighetstrogen bild som förmedlas i studien, avgör dess validitet (Johansson & 

Svedner 2010:97). Det ska finnas en koppling mellan resultatet och verkligheten, 

exaktheten avgör hur stark validitet undersökningen har (LeCompte & Goetz 1982:32). 

Det finns ett antal allmänna validitetskriterier, bland annat att resultaten är rimliga och 

att studien är utformad på ett tillfredsställande sätt (Allwood & Erikson 2010:135). Med 

anledning av att studien utfördes under en begränsad tid med ett mindre antal 

informanter kan den antas ha lägre validitet. Samtidigt är resultatet som framkommit 

rimligt i förhållande till tidigare forskning. 

 

En studie som har hög reliabilitet måste kunna upprepas med liknande resultat (Bryman 

2002:351).  Reliabiliteten berörs således av hur noggrant empirin speglar det avsedda 

(Johansson & Svedner 2010:97). För att öka reliabiliteten har vi följt en intervjuguide 

(se Bilaga A), genom att följa den kan undersökningen, till viss del, upprepas. Resultatet 

kan däremot bli annorlunda eftersom det är få informanters åsikter och erfarenheter som 

efterfrågats. Med anledning av att studien bygger på åtta intervjuer kan inga generella 

slutsatser dras. Även valet av intervjustruktur kan ha sänkt reliabiliteten. De följdfrågor 

som ställdes skiljer sig åt från intervju till intervju, vilket gör att de blir svåra att 

upprepa.  

 

4.2 Urval 
Skolan valdes med anledning av att vi sedan tidigare hade etablerad kontakt med den. 

Bryman (2002:420) menar att det kan vara fördelaktigt att vara bekant med 

informanternas miljö, då intervjusvaren kan bli mindre komplicerade att tolka. Breven, 

där vi bad om föräldrarnas godkännande till intervjun, delades ut till samtliga barn i 

första klass på skolan. Elva av dessa lämnade sitt medgivande varav ett inte ville delta. 

 

En parintervju genomfördes som en pilotintervju. Genom att använda provintervjuer 

kan man finslipa frågorna som ska användas till resterande intervjuer (Dalen 2008:40). 

Svaren som framkommer i en provintervju kan användas vid analysen om de är av 

tillräckligt god kvalitet (Trost 2010:144). Vår pilotintervju hölls i par, vilket har gjort att 

den uteslutits. För att få likvärdig empiri använde vi enbart de enskilda intervjuerna. 

Orsaken till detta beslut är att informanter kan ge olika svar beroende på om intervjun 

sker i grupp eller enskilt (Ryen 2004:97).  
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Den här studien bygger på åtta intervjuer, vilket gör empirin begränsad. Brinkmann och 

Kvale (2014:156-157) beskriver att de vanligaste intervjustudierna baseras på 5-25 

intervjuer och de menar att ett mindre antal informanter kan innebära nogrannare 

bearbetning. Utöver pilotintervjun spelades sju intervjuer in och en dokumenterades 

genom anteckningar. Den sistnämnda informanten ville inte att samtalet spelades in och 

för att följa Vetenskapsrådets etiska princip (2002) gällande samtycke efterföljdes 

önskemålet. Det innebar att intervjun inte nedtecknades ordagrant, vilket minskar 

underlaget för analys. Under intervjun antecknades svaren och det som används i det här 

arbetet är de svar som vi båda nedtecknat. Detta stärker svarens trovärdighet. Bryman 

(2002:428-429) fastställer att även ej inspelade intervjuer kan användas eftersom 

informanten kan komma med givande svar. Med anledning av detta finns den 

oinspelade intervjun med i resultatet. 

 

4.3 Metodkritik 
Intervjuer tar lång tid att genomföra, förberedelse och efterarbete tar mycket tid i 

anspråk (Bell 2016:190). Den stora tidsåtgången är en betydande nackdel när tiden för 

studien är begränsad (a.a.). Det finns även andra svårigheter med att använda intervjuer 

som metod. Vid intervju upptas ljud, vilket gör att man går miste om kroppspråk som 

kan avslöja annat än det rösten förmedlar (Ryen 2004:98). I intervjuer framkommer 

endast hur människor upplever fenomen, jämfört med observationer där man kommer 

närmare och kan se händelsen i realtid (Bell 2016:224; Fangen 2011:39). Då finns 

dessutom större utrymme att upptäcka saker som man inte har för avsikt att undersöka 

(Bryman 2002:440). 

 

Var intervjuerna äger rum kan påverka informanternas svar, hur bekanta de är med 

miljön avgör deras trygghet (Ryen 2004:97). Någonting annat som kan förändra 

informantens sinnesstämning är den främmande situationen. En intervju har en annan 

struktur än ett vardagligt samtal, vilket kan leda till att informanten inte agerar som 

vanligt (Svenning 2003:164). Även det som diskuteras under intervjun kan vara ovant 

för informanten.”[A]tt man frågar människor om deras inställning kan i själva verket 

innebära att man tvingar fram ett svar på en fråga, som intervjupersonen aldrig själv 

funderat över” (2003:164), vilket kan bli extra påtagligt vid intervjuer med barn. Om ett 

barn inte får berätta om sina erfarenheter kan de glömma bort vad de varit med om 
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(Øvreeide 2010:13). Skulle barnet däremot återberätta vad det upplevt i anslutning till 

händelsen kan erfarnheterna förmedlas (a.a.).   

 

4.3.1 Problematiken i att intervjua barn 
Som nämnts ovan finns problem med att intervjua barn. En av dessa är att barn inte kan 

analysera sina känslor på samma vis som vuxna (Krag Jacobsen 1993:167). På grund av 

detta kan det vara svårt för barnen att uppfatta vad en intervju har för syfte, ofta 

efterfrågas känslor eller uppfattningar (a.a.). Barnens förståelse bygger på deras 

erfarenheter, vilket gör att den förändras över tid (Doverborg 2012:8). Deras sätt att 

tänka är konkret, vilket gör att de har svårt att resonera kring abstrakta företeelser 

(1993:164). Samtidigt vill barnen gärna svara som den vuxne vill, vilket gör att den kan 

fokusera på det snarare än sin egen uppfattning (2012:47). För att minska den här 

problematiken är det fördelaktigt om den vuxne har barnets förtroende, då det är större 

chans att barnet ger uttryck för sina egna uppfattningar utan att försöka blidka 

intervjuaren (2012:28).  

 

4.4 Analysmetod 
Det som följer på att samla in data är att analysera det, läsa igenom och tänka tillbaka 

till intervjutillfället samt fånga intressanta infallsvinklar (Trost 2010:147). När 

transkriptionerna lästs flera gånger kan man finna intressanta teman som kan användas i 

analysen (Brinkmann & Kvale 2015:270). Under tiden som empirin läses kan den 

kodas, med detta menas att man skriver ord eller fraser som passar till den ursprungliga 

källan (Miles, Huberman & Saldaña 2014:71-73). Författarna menar att denna process 

stärker empirin i och med att endast det användbara finns kvar (a.a.). Ytterligare ett sätt 

att beskriva kodningen är ett sätt att identifiera variationer inom ett fenomen (Corbin & 

Strauss 2008:74). Med hjälp av kodningen kan man göra jämförelser som bidrar till att 

åskådliggöra företeelser som man troligen inte lagt märke till annars (2008:75). Genom 

att analysera det som sagts i intervjun kan man tolka vad det betyder (2015:235) och via 

jämförelser kan man hitta möjliga ingångar till analys (Fredriksson & Taube 2012:40). 

Däremot är det viktigt att inte övertolka sitt material, man ska inte läsa för mycket 

mellan raderna (Trost 2010:152). Många analyser av intervjuer följer ingen specifik 

analysteknik, man gör det som passar bäst för syftet och innehållet (2015:267). 
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I och med att vi har använt semistrukturerade intervjuer har informanterna svarat på 

ungefär samma frågor. Det förenklar möjligheten att sortera deras svar baserat på 

innehållet. För att få en tydlig bild av informanternas svar finns en tabell (se Bilaga C) 

som i kombination med transkriptionerna användes till analysen. I tabellen finns de 

viktigaste kategorierna och informanternas kortfattade svar sammanställda. 

Användandet av tabellen gör materialet överskådligt och det blev mindre komplicerat 

för oss att göra relevanta jämförelser. 
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5 Resultat och analys 
Nedan beskrivs intervjusvaren i tematiserad form och kapitlet avslutas med en analys av 

dem. Analysen utförs enligt den tidigare beskrivna analysmetoden, som är en 

kombination av flera metoder. I samband med detta problematiseras empirin.   

 

5.1 Resultat 
I resultatet har intervjuerna tematiserats, i Bilaga C finns resultatet sammanställt i en 

tabell för att ge överskådlighet. Tematiseringarna är gjorda utifrån barnens svar på 

intervjufrågorna och vår kodning. Samtliga informanters namn har i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 2002) fingerats.  

 

5.1.1 Högläsning hemma, förr och nu 
Hur ofta barnen blir lästa för hemma, enligt deras beskrivning, varierar i stor grad. Erik, 

Julia och Lars blir inte lästa för hemma men har däremot erfarit högläsning i yngre år. 

Erik berättar att hans familj fått en sagobok som hans pappa läste för honom två gånger 

när han var liten. Julia å andra sidan blev läst för varje kväll när hon var yngre, idag vill 

hon inte att någon ska läsa högt för henne. 
Sarah: Skulle du vilja att de läste högt för dig? Du sa att de gjorde det när du var liten.. 
Julia: Nej. […] 
Sofia: Du vet inte varför? 
Julia: Därför jag vill läsa själv. Lära mig mer.  

Precis som Julia vill Lars hellre läsa själv än bli läst för. Till skillnad från Julia och Lars 

är Anna en av de som uppskattar högläsning. Hennes mamma brukar läsa för henne, 

liksom brodern. Den bästa högläsningsboken är en sagobok som hennes mamma läste 

som barn. Högläsningen sker, enligt Anna, ungefär en gång i veckan. Även Emma 

berättar att hennes föräldrar läser högt för henne en gång i veckan. I vissa fall diskuteras 

innehållet i boken efteråt, speciellt om det är någon dialog som Emma inte förstått. 

Gemensamt för de båda är att högläsningen sker på kvällen innan de ska sova. En annan 

som blir läst för vid denna tidpunkt är Wilma. Hon är med i en bokklubb och får böcker 

hon upplever som spännande hemskickade. Dessa läser hennes föräldrar högt för henne.  
Sarah: Men hur ofta brukar de läsa högt för dig? 
Wilma: Inte så jätteofta. 
Sarah: Någon gång i veckan? Eller någon gång i månaden? 
Wilma: Det har faktiskt inte vi koll på.  
Sarah: Näe? Okej. Men vad tycker du om att de läser för dig?  
Wilma: Bra. 
Sarah: Är det bra? Vad är det som är bra med det? 
Wilma: Att man lär sig många, att de läser många ord och så lär man sig många ord. 
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Till skillnad från Wilma uppger Per och Maria att de blir lästa för varje dag. Då är det 

läsläxan som blir läst. I Marias fall berättar mamman, efter läsningen, vad texten handlat 

om på ett sätt så att Maria förstår.  

 

5.1.2 Bokval och den egna läsningen 
Barnens val av böcker skiljer sig åt, de boktyper barnen nämner mest är sagoböcker, 

faktaböcker och läsläxan. Anna beskriver att boken hon brukar läsa själv handlar om ett 

djur. ”Det är nästan som bävrar, dom bygger rätt mycket”. Det är en faktabok och den 

gillar hon. Även Erik, Wilma, Emma, Julia och Lars beskriver att de uppskattar 

faktaböcker.  
Sarah: Erik, har du någon favoritbok? 
Erik: Ja, en Minecraftbok. 
Sarah: Jaha. 
Erik: Det gillar jag. 
Sarah: Vad är det som är bra med den? 
Erik: Man kan bygga och saker. 
Sarah: Mm.  
Erik: Det har vi hemma tror jag.  
Sarah: Så den handlar om Minecraft och hur man bygger? 
Erik: Ja. 
Sarah: I spelet då? 
Erik: Ja. Det finns ett skitstort slott som jag inte har byggt. 

Något som däremot särskiljer Erik och Lars från de andra är att de benämner just 

faktaböcker som sina favoritböcker.  

 

Den mest omnämnda boktypen är, trots intresset för faktaböcker, sagoböcker. Maria 

läser varje dag i serietidningen Bamse. Emma berättar upprymt att hennes favoritböcker 

handlar om älvor, de böckerna läser hon varje dag. Hon läser ibland högt för sina 

familjemedlemmar, vilket enligt henne är bra. Någon annan som läser högt för sina 

föräldrar är Julia, men hon tycker bäst om att läsa själv. Julia läser många typer av 

böcker, däribland sagoböcker. Däremot säger Julia att hon aldrig läser på lördagar. 
Sarah: Är det som en läsfri dag? 
Julia: Ja, för då kan man slippa att läsa. 
Sarah: Är det jobbigt att läsa? 
Julia: Ja, ibland.  
Sarah: Vad är det som är jobbigt då? 
Julia: För att [paus] det vet jag faktiskt inte.  
Sarah: Nej. Om du funderar [paus] Är det något speciellt som blir lite jobbigt? 
Julia: Det är att [paus] eeh, om vi har läsläxa så brukar jag glömma bort lite, 
vad heter det, ord när jag redan läst det.  
Sofia: Det är då det blir jobbigt? 
Julia: Mmm.  
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Trots att Julia gärna läser själv upplever hon det alltså ibland som ansträngande. Erik 

beskriver också att han kan stöta på problem i läsningen, då ropar han på sin pappa som 

hjälper honom.  

 

Många av barnen beskriver att de ljudar och vissa berättar att de känner igen korta ord. 

Maria tittar på bilderna i Bamse och letar efter ord som hon kan läsa. 
Maria: Och kan jag och är kan jag. 
Sofia: Du letar efter ord som du känner igen? 
Maria: Mm. Jag har en röd penna som jag kan inte, då kan mamma säga till mig vad det är.   

Wilma känner också igen kortare ord, de övriga ljudas.  

 

När den egna läsningen sker varierar, Erik i likhet med flera andra läser på kvällen. Han 

beskriver att läsningen därför är bättre hemma än i skolan. Maria uppskattar också 

läsningen hemma mer men då handlar det om att hon vill läsa Bamse. Per däremot 

beskriver att han ibland får leka innan han läser, men att läsläxan alltid ska vara gjord 

innan han får spela datorspel. Han läser den och en annan bok, när han är klar med den 

får han en godisbit. Lars läser istället när han är uttråkad och inte har någonting annat 

att göra. 

 

5.1.3 Familjens läsning 
Mer än hälften av barnen har läsande förebilder. I första hand är det barnens mammor 

som läser, men läsande syskon och fäder förekommer också. Annas mamma och 

storebror läser mycket själva. Hemma hos Erik är det syskonen som läser ”både tjocka 

och smala böcker”. Hos Maria läser mamma en körkortsbok eftersom hon ska ta 

körkort. Wilma berättar att hennes mamma ibland läser tjocka böcker i soffan, medan 

hennes pappa ofta läser tidningar om bilar. Samtliga familjemedlemmar hos Emma 

läser, systern läser egna böcker men ibland även Emmas. Hennes föräldrar ”läser svåra 

böcker” som de enligt Emma läser en gång i månaden. Julia, Lars och Per har inga 

läsande förebilder hemma. 

 

5.1.4 Inställning till läsning 
För att försöka fånga barnens inställning till läsning har de fått berätta vad man kan lära 

sig genom läsning och om det är viktigt att kunna läsa. Maria berättar att man kan ”lära 

sig jättemycket” av att läsa och preciserar detta med att ”[m]an kan lära sig bokstäverna. 

Eller lära sig [att] läsa”. Genom att läsa kan man lära sig fler ord och hur de skrivs, 
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berättar Per. Han säger att man ”kan lära sig en massa grejer” av att läsa, men han har 

svårt att förklara vad grejerna är. Julia berättar också att man kan lära sig nya saker, 

främst genom att läsa faktaböcker och sagoböcker. Genom att läsa kan man lära sig vad 

som helst som finns i böcker, tycker Lars. Medan Wilma säger att ”[m]an kan lära sig 

ord”. Emma däremot ser läsningen som ett medel för att bli bättre på att läsa och skriva, 

eftersom man ser hur orden är skrivna i texten. Även Erik tycker att läsfärdigheten är 

det som förbättras genom läsningen. 

 

Alla utom två barn svarade ja på frågan om det är viktigt att kunna läsa. Anledningen 

till att det är viktigt menar de flesta är för att kunna läsa skyltar med ortnamn för att 

kunna hitta dit man ska. Det Emma säger är att skyltarna i trafiken är viktiga,”[o]m det 

till exempel står på någon skylt att man ska ditåt istället för ditåt”. Per fokuserar inte på 

ortnamnen utan tänker på ett annat sätt. 
Per: Om det står såhär: genväg, och man inte kan läsa det, då, då kanske man bara inte åker 
dit och då tar det längre tid att åka dit. Om det står [paus] Träsk där, då kanske de inte kan 
läsa det och då åker de ner i träsket och sjunker [paus] och måste hoppa ut eller om det inte 
går måste de ringa till någon som drar upp en.  

I förlängningen verkar det som att han tycker att det är viktigt att läsa för att kunna ta 

rätt väg när man kör för att inte hamna i komplicerade situationer. 

 

Andra orsaker till att läsningen är viktig rör arbetsliv och vardagsliv. Anna och Wilma 

beskriver att läsningen är viktig i arbetslivet. ”Typ om chefen skrivit någonting och så 

gör man inte det. Då kanske man blir utsparkad” (Wilma).  En annan betydelse som 

Anna lyfter är att hitta rätt produkt i affären. Lars berättar istället att läsningen blir 

viktig när man ska läsa för sina föräldrar eller läsa sina favoritböcker. Ytterligare ett sätt 

att se på det är att läsa för att det är roligt och just detta nämner Maria som det viktiga 

med läsning. 

 

De två barnen som inte upplever läsningen som viktig är Emma och Erik. Emma säger 

att det är ”[s]ådär” viktigt att kunna läsa. Erik tycker inte heller att det är så viktigt att 

kunna läsa, samtidigt ska man kunna det:  
Sarah: Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 
Erik: Nej, inte så mycket.  
Sarah: Nej, hur kommer det sig? 
Erik: Man försöker bara orden och sen så kan man det! 
Sarah: Så man ska ändå kunna det? 
Erik: Ja.  
Sarah: Ja, fast det är inte så viktigt? 
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Erik: Nej. Så viktigt är det inte.  
Någon som trycker på att det är viktigt att kunna läsa är Per. Han berättar att ”det är 

väldigt viktigt att man lär sig att läsa”. 

 

5.2 Analys 
Nedan presenteras analysen som besvarar frågeställningarna till denna studie. För att 

strukturera analysen är den uppdelad i sju rubriker med olika teman. Jämförelserna är 

gjorda utifrån transkriberingarna i kombination med tabellen i Bilaga C. 

 

5.2.1 Läsa för att lära? 
Varken Erik, Lars eller Julia blir lästa för hemma. Gemensamt för Erik och Lars är att 

deras favoritböcker är faktaböcker. Erik spelar Minecraft på datorn och berättar att han 

lär sig bygga i spelet med hjälp av sin faktabok. Ett liknande förhållande till sin 

faktabok har Lars, som förklarar att han lär sig nya saker om dinosaurier från den. 

Eftersom de läser för att lära sig något kan vi utläsa att deras läsning är efferent. Julia 

blir visserligen inte heller läst för, men hon läser tillsammans med andra. Hon läser inte 

bara faktaböcker utan även andra typer av böcker och hon tar inte upp lärandeaspekten 

på samma sätt som Erik och Lars. Genom att Erik och Lars främst verkar läsa efferent 

kan deras träning av den estetiska läsningen bli lidande. 

 

5.2.2 Läsa för att känna? 
Anna, Emma, Maria, Per och Wilma blir lästa för regelbundet. Samtliga uppskattar 

skönlitterära texter, såsom sagoböcker och böcker om bland annat djur. Tack vare att 

någon annan läser undviks avkodningsproblem som kan uppstå när barnen läser själva. 

Föräldrarnas inlevelse under läsningen gör tolkningen mer eller mindre lätt för barnen. 

Genom deras högläsning får barnen hjälp att levandegöra innehållet, vilket kan göra att 

barnens tolkning av texten blir estetisk.  

 

När Emma, Anna och Julia beskriver vilka böcker de läser nämner de inte läsläxan. 

Däremot tar Emma och Julia upp läxan i samband med att vi frågar om den, Anna blir 

inte tillfrågad. I och med att läsläxan är en praktisk färdighetsträning kan man förvänta 

sig att den oftast läses efferent. Eftersom Emma, Anna och Julia inte nämner läsläxan 

självmant kan det tyda på att de oftare läser estetiskt än efferent och inte räknar den 

efferenta läsningen som läsning. Det skulle kunna vara så att njutningen i läsningen är 

deras mål. Inget av barnen säger direkt att de läser för upplevelsens skull, vilket snarare 
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kan bero på deras oförmåga att tänka abstrakt än bristande förmåga att visualisera 

texten. Om den skönlitterära textens handling utspelar sig i en, för barnet, bekant miljö 

ökar möjligheterna att relatera till texten och levandegöra den. Den estetiska läsningen 

förutsätter att läsaren kan förhålla sig personlig till texten, vilket verkar vara en 

svårighet för de tillfrågade barnen. 

 

5.2.3 Avkodning 
Innan man har automatiserat sin läsning läggs mycket energi på att avkoda den lästa 

texten. Lundberg (2010:109) beskriver att mindre vana läsare kan uppleva att 

avkodningen kräver stor ansträngning. Om läsaren finner påfrestningen för stor i 

förhållande till vinsten med läsningen finns risken att de avstår från att läsa (a.a.). Julia 

beskriver exempelvis lördagar som läsfria dagar då hon ”slipper läsa”. Hon verkar tycka 

att läsning är roligt, men ansträngande. Troligtvis upplever Julia, trots påfrestningarna, 

att vinsten från läsningen är tillräckligt stor för att skapa motivation till att vilja läsa. 

Hon säger att hon ”vill läsa själv. Lära [s]ig mer”, det potentiella lärandet verkar alltså 

vara hennes drivkraft. 

 

De flesta barnen berättar att de ljudar när de läser, samtidigt är det flera som säger att de 

känner igen vissa ord. Bland annat Julia som berättar att hon känner igen ordet vi, det är 

ett kort vanligt ord som verkar vara automatiserat för henne. Det tyder på att hon har 

påbörjat automatiseringen av sin läsning. Maria verkar däremot inte ha kommit lika 

långt i sin läsning, eftersom hon berättar att hon söker efter de få ord som hon kan läsa. 

Huruvida hon avkodar orden eller läser de som ortografiska ordbilder kan vi inte svara 

på eftersom vi inte nogrannare har undersökt hennes läsning. Så länge stora delar av 

läsningen inte är automatiserade blir det svårt för läsaren att läsa estetiskt, det blir 

svårare att skapa sig en föreställningsvärld om stora mängder energi går till 

avkodningen av texten. 

 

5.2.4 Läsande förebilder? 
Julia, Lars och Per är de enda barnen som inte har läsande förebilder. Skillnaden mellan 

dem är att Julia läser tillsammans med andra medan Per och Lars läser själva. Bristen på 

läsande förebilder kan vara en riskfaktor för att hamna i en negativ Matteuseffekt 

gällande läsning. Om Per eller Lars får bekymmer med sin läsning kan det vara svårt för 

dem att ta sig ur svårigheterna utan hjälp. Julia däremot har vuxna i hemmet som är 

delaktiga och visar intresse för hennes läsning. Det gör att hon lättare kan få hjälp när 
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behov uppstår. Roe (2011:164) beskriver högläsningen som ett sätt för läsare att få 

bättre förståelse för textens innehåll. När man hör texten kan det bli lättare att tolka den 

(a.a.). Eftersom Julia läser texter högt tillsammans med andra kan det tyda på att hon har 

en fungerande strategi för att tolka innehållet. 

 

Den som har flest läsande förebilder är Emma och hon verkar läsa egenvalda böcker 

oftare än de andra barnen. Föräldrars inställning till läsning skapar oftast större 

läsintresse hos deras barn (Bolander & Boström 2008:79). Samtidigt verkar alla familjer 

vara positivt inställda till läsning, det finns inget i barnens svar som tyder på en negativ 

attityd hemifrån. 

 

5.2.5 Tidsuppfattning 
Flera av barnen har tillfrågats om frekvensen av deras och andras läsning. Exempelvis 

säger Maria att hennes mamma läser för henne ”[l]ite. Ibland” för att senare berätta att 

läsningen sker ”[e]n gång om dagen”. Emma berättar att hennes föräldrar läser någon 

gång i månaden. Ytterligare ett exempel på tveksam tidsuppfattning är när Erik säger att 

han ”inte [brukar] läsa så mycket” varpå han beskriver att han brukar läsa när han 

kommer in i klassrummet. Man kan ställa sig frågande till barnens tidsuppfattning, det 

kan vara svårt för dem att uppskatta hur ofta något händer. Mått på tid är abstrakt, vilket 

gör det extra komplicerat för så här små barn. Som redan nämnts har barn under 12 års 

ålder ofta svårt med abstrakt tänkande, vilket gör att man kan ifrågasätta svaren som 

kopplas till deras tidsuppfattning. 

 

5.2.6 Läsmiljö 
Samtliga barn nämner att de gärna läser hemma. Enligt Erik är det bättre att läsa 

hemma, då han kan välja var läsningen ska äga rum. Även Maria föredrar att läsa där 

eftersom hon då själv får välja vad hon ska läsa. Anledningen till att de flesta hellre 

läser hemma kan vara att det ofta är lugnare där och att barnen kan påverka läsmiljön i 

större utsträckning än i skolan. De yttre faktorerna påverkar hur läsningen upplevs (Roe 

2011:30). Ljud, ljus och hur bekväm man är vid lästillfället är exempel som kan avgöra 

hur framgångsrik läsningen blir (a.a.) Alltså påverkar det transaktionen mellan läsare 

och text. Om barnen befinner sig i en miljö där de trivs finns större möjligheter för dem 

att uppskatta läsningen och interagera med texten. 
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5.2.7 Läsningens användningsområden 
Emma och Erik är de enda som svarar att det är inte är så viktigt att kunna läsa. De och 

Maria ser läsningen som en väg till förbättrade skriv- och läskunskaper. Att de 

framförallt ser läsningen som ett mål i sig kan vara orsaken till att de upplever läsningen 

som mindre viktig. Som tidigare nämnts är läsning av trafikskyltar med ortnamn, att 

kunna läsa i arbetslivet, att kunna läsa högt och läsa på förpackningar i affären enligt 

barnen viktiga användningsområden för läsningen. Alla dessa utövas genom den 

efferenta läsningen. Detta kan bero på att barnen än så länge saknar förmågan att 

abstrahera textinnehållet och reflektera över sin relation till texten. Barn i den här åldern 

har svårt att analysera sina känslor (Krag Jacobsen 1993:164) vilket kan ge en fördel till 

den efferenta läsningen.  

 

Med tanke på att alla barn utom två nämner trafikskyltar som anledningen till att det är 

viktigt att kunna läsa, kan man fråga sig var dessa tankar kommit ifrån. Barnen går i 

samma klass, vilket gör att man kan dra slutsatsen att de sannolikt hört det i 

skolsammanhang. Samtidigt kan man fråga sig hur relevant detta exempel är i deras 

läsutveckling, särskilt med tanke på att de själva inte kör bil. Trafikskyltar används 

enbart för att sprida information till berörda, vilket tyder på att den efferenta läsningen 

är den som lyfts fram i skolan. 

 

Trots att barnen inte ser så många orsaker till varför läsning är viktigt kan de nämna 

desto fler saker man kan lära sig genom läsning. Barnen verkar inte dra parallellen 

mellan vad som är viktigt och vad de lär sig av läsning. Även detta kan troligen kopplas 

till skolan och vad som sägs där. Det kan vara så att lärarens fokus ligger vid lärandet 

snarare än vikten av läsning.    
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6 Diskussion 
De undersökta barnen har överlag en positiv inställning till läsning, de flesta läser eller 

blir lästa för dagligen. Barnen ser användningsområden för läsning, om än inte alltid 

anpassade efter deras behov. De berättar att trafikskyltar är viktiga att kunna läsa och att 

man kan lära sig nya saker genom läsningen. Samtliga beskriver användningen på ett 

sätt som främst kan tolkas som efferent och konsekvenserna av detta kan vara att barnen 

lägger mindre fokus vid den estetiska läsningen. Barnen som främst läser faktaböcker 

med avsikt att lära sig får följaktligen mindre övning i att läsa estetiskt. Resultatet pekar 

mot att orsaken kan vara bristen på högläsning hemifrån. För att kunna läsa estetiskt 

behöver man tränas i det och som tidigare nämnts får barnen hjälp med detta vid 

högläsning. De flesta skönlitterära verk gör sig bäst om de läses estetiskt då läsaren kan 

maximera läsupplevelsen. Fördelarna med läsning, som nämnts tidigare, handlar till 

största delen om de som vinns ur estetisk läsning. Om barnen inte läser estetiskt går de 

miste om dessa fördelar. Att tro att man lär sig samma saker av all läsning är således 

felaktigt eftersom man inte får ut de personliga vinsterna ur den efferenta läsningen. 

Samtidigt är det viktigt att kunna läsa efferent för att snabbt ta till sig nödvändig fakta.  

 

Vad skulle då hända om en van efferent läsare tilldelas en skönlitterär bok som ställer 

andra krav på läsförmågan? I dessa typer av texter beskriver Iser att det finns tomrum 

som läsaren fyller i med hjälp av sina tidigare erfarenheter. En skönlitterär text kan 

därför upplevas som bristfällig av en faktasökande läsare. Barnen verkar ha för vana att 

läsa efferent och de kan därför ha svårt att läsa en text med stora luckor. Barnen 

beskriver, som tidigare framförts, att läsningen främst är till för att lära sig något. Det 

kan bero på att mycket av barnens energi under läsning går åt till avkodningen samt att 

deras abstrakta tänkande inte är fullt utvecklat, vilket alltså försvårar den estetiska 

läsningen.  

 

Inställningen till läsning har till stor del att göra med barnens upplevelser. Per berättar 

att han måste läsa innan han får spela datorspel och utöver den belöningen får han även 

godis efter avslutad bok. Bolander & Boström (2008:84) menar att det är positivt att fira 

barnens framsteg i läsningen men frågan är om godis är den rätta belöningen. Eftersom 

han måste läsa innan han får spela kan han uppleva det som ett tvång och på Per låter 

det som att läsningen är kravfylld. Genom att tvinga barnen kan det skapa en negativ 

attityd till läsningen (Borgström 2006:100). Pers föräldrar försöker troligen stävja 
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tvånget med belöningar, frågan är hur framgångsrik denna metod är. Samtidigt behöver 

barn läsa mycket för att bli goda läsare och på så vis läsa ännu mer, om inställningen 

blir negativ eller positiv beror till stor del på tidigare erfarenheter. Det gör situationen 

komplicerad för vuxna som önskar att barnen läser mer för att då kunna upptäcka 

läsglädjen. Samtidigt kan tvång göra att det positiva med läsningen trängs undan och 

ersätts med negativa associationer. På så vis är Matteuseffekten närvarande oavsett om 

barnet läser mycket eller lite. 

 

Arenan som påverkar unga barn mest, förutom hemmet, är skolan. Skolan är avgörande 

för hur elevernas läsutveckling fortlöper, från första till sista skoldagen. De flesta 

barnen i den här studien berättar att de hellre läser hemma än i skolan. Skillnaderna som 

de nämner är läsmiljön och bokvalet. Det kan tolkas som att det är mysigare att läsa 

hemma, än i skolan. För att barn ska få en mer positiv inställning till läsning i skolan 

kan läsmiljön förändras. Mysiga soffor, bra ljus och lugn skulle kunna förhöja 

läsupplevelsen. Hemma finns ofta en valfrihet kring bokvalet, som saknas i skolan. 

Skolans uppdrag är, enligt styrdokumenten, att utveckla mångsidiga läsare. Det kan 

innebära att ”bekvämlighetsläsning” undviks, med detta menar vi att läsa utan att 

utmana sig. Det kan därför vara svårt att låta eleverna ha fullkomlig valfrihet, risken 

finns att de väljer för lätta böcker eller böcker utan variation. 

 

I gällande styrdokument beskrivs att eleverna ska kunna läsa både för kunskaps- och 

personlighetsutveckling. För att kunna uppfylla dessa krav behöver eleven förmågan att 

läsa både efferent och estetiskt, som vi tidigare nämnt. Det gör att ingen av dem borde 

ha högre status än den andra, båda är nödvändiga. Undersökningen bekräftar den 

begränsade bild vi fått under våra praktiker, alltså att den efferenta läsningen är den 

mest använda. Vi saknar mer undervisning kring estetiskt läsning, vilket skulle kunna 

underlätta elevernas utveckling av lässtilen. En möjlig åtgärd kan vara att läsa högt för 

eleverna på daglig basis och samtala kring upplevelserna från berättelserna. 

 

Vi valde att inte fråga barnen rakt ut vad de tycker om läsning eftersom de troligen är 

medvetna om normen att man ska uppskatta läsning, vilket hade kunnat påverka deras 

svar. Det kan vara problematiskt att använda intervjuer eftersom alla människor inte 

tänker på samma sätt. Det kan finnas extra stora skillnader mellan vuxna och barn, hur 

barn tolkar frågor kan skilja sig från vad man som vuxen har tänkt. Om barnen inte fått 
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berätta om sina upplevelser tidigare kan de glömmas bort, vilket gör det svårt att berätta 

om det i efterhand. Barn tänker dessutom konkret och konsekvensen blir då att frågor 

om något så abstrakt som inställningen till läsning kan vara svåra att besvara. 

Intervjufrågorna är abstrakta liksom förmågan att resonera kring företeelsen, vilket gör 

det än svårare. Vi upplevde dock att vi fick relevanta svar på våra frågor, kanske beror 

detta på att de tidigare pratat om sina läsupplevelser.  

 

Studien hade förbättrats om fler informanter tillfrågats och längre tid hade avsatts till 

undersökningen. Även om studien är liten och man inte kan dra genrella slutsatser från 

den kan den ändå ge lärare en inblick i hur elever relaterar till läsning. Man kan se vilka 

möjligheter som kan finnas i och med läsning, exempelvis hur undervisningen kan 

struktureras utifrån detta. Därför är den här studien, trots begränsningarna, viktig för 

verksamma och blivande lärare. Den urskiljer den efferenta läsningen som den mest 

använda lässtilen i skolsammanhang. Samtidigt är det, enligt forskningen, den estetiska 

läsningen som ger de flesta vinsterna som kopplas till läsningen. I förlängningen 

innebär det att den estetiska läsningen behöver få större utrymme i undervisningen för 

att skapa empatiska medborgare även om den efferenta läsningen inte får negligeras.  
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7 Sammanfattning 
Det är viktigt för lärare att känna till vad deras elever har för inställning till läsning, så 

de kan anpassa undervisningen efter detta. De åtta barn som intervjuats i denna studie 

går i första klass och har överlag en positiv inställning till läsning. Den läsform som de 

kommit i kontakt med mest är högläsning tillsammans med föräldrar eller äldre syskon. 

Nyttoaspekten är det som barnen nämner när de berättar vad man kan använda 

läsningen till. Att läsa för att uppleva är något som inget av barnen nämner. Barnen som 

läser högt för andra är de som har flest uttalade favoritböcker. Vilka böcker barnen helst 

läser skiljer sig åt men det är faktaböcker och sagoböcker som nämns mest frekvent. 

Styrdokumenten lägger vikt vid läsning och det är därför viktigt att eleverna får 

undervisning i olika sorters läsning för att bli så goda läsare som möjligt.  

 

7.1 Vidare forskning 
För att kunna dra generella slutsatser krävs en mer djupgående studie angående barns 

läsning. Bland annat skulle man kunna göra en liknande studie som ovanstående med 

barn i årskurs tre. Den studien skulle kunna ha mer fokus på vilket sätt barnen läser och 

vad de upplever under läsningen. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att undersöka 

hur skolans läsundervisning utförs, genom intervjuer med lärare i kombination med 

observationer.
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Vi kommer ställa frågor till dig om läsning som vi ska använda till ett arbete i skolan. 
Är det så att du känner att du inte vill vara med, när som helst under intervjun, så får du 
bara säga till så slutar vi. Vad vi gör, vilka uppgifter vi har under intervjun. 
 

• Vilka bor hemma hos dig? 
• Brukar någon av dem läsa för dig? (Om inte, gjorde de det när du var liten?) 

o Vad tycker du om det? 
o Hur ofta läser de för dig? 
o När på dagen? 
o Var brukar ni vara? 
o Vad läser de för dig? 
o Pratar ni om det ni läser tillsammans? 
o Har du någon favoritbok? 

§ Var är det som är bra med den? 
• Är det någon hemma hos dig som brukar läsa? 

o Vad läser de? 
o Hur ofta läser de? 

• Brukar du läsa? 
o Vad läser du? 
o Läser du för dig själv eller för någon annan? 
o Läser du i skolan? 

§ Är det någon skillnad på att läsa hemma och i skolan? 
o Hur gör du när du läser? 

• Vad kan man lära sig av att läsa? 
• Är det viktigt att kunna läsa? 

o Berätta hur du tänker? 
 
Tack för att vi fick intervjua dig, du har hjälpt oss mycket. 



  
 

 II 

Bilaga B Missivbrev 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista året på lärarprogrammet med inriktning på 
undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska nu 
skriva en uppsats som undersöker barns upplevelser av läsning. Vi skriver till Dig/Er för 
att fråga om vi får Er tillåtelse att intervjua Ert barn till uppsatsen. 
 
Under intervjuerna kommer läsning att diskuteras, oavsett om Ditt/Ert barn kan eller 
inte kan läsa är det intressant för arbetet. För att underlätta vårt fortsatta arbete kommer 
ljudupptagning att ske under intervjuerna, det är bara vi som kommer lyssna på den. 
Resultaten kommer att analyseras och användas som underlag till vår uppsats. När 
undersökningen är färdig raderar vi filerna. Det barnet berättar kommer användas på så 
sätt att de inte kan kännas igen i den färdiga uppsatsen. Barnets intervju kommer endast 
användas till vår uppsats och barnet kommer under hela intervjun ha möjlighet att 
avbryta sin medverkan utan ytterligare frågor. 
 
Om Ditt/Ert barn vill bli intervjuat enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke för att 
kunna göra det. Lämna in lappen med underskrift senast måndagen den 21 november till 
Jeanette.  
 
 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar  
Sofia Björnsdotter och Sarah Kihlman 
xxx@student.lnu.se             xxx@student.lnu.se  
_________________________________________________________ 
 
För eventuella frågor kontakta oss på våra respektive mailadresser. 
-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
Samtycke för (eleven) _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att mitt barn får intervjuas, med ljudupptagning och att materialet 
får användas vid skrivandet av en uppsats som analyserar barns inställning till läsning. 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
Vårdnadshavarens underskrift  
 
_________________________________________________  



  
 

 III 

Bilaga C Sammanställning av resultatet 
Tabell 1. Barnens olika svar på vissa av frågorna finns angivna i ytterst sammanfattad 

form nedan. 


