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Abstract  
This study aims to investigate reading interest and motivation of pupils in grade 3 in 

relation to multilingualism and gender. The methods used are quantitative methods 

through surveys and qualitative methods through follow-up interviews that investigate 

what attitude to fiction the pupils express and what the pupils themselves think affect 

their attitude. The results of the study show that pupils multilingualism and gender 

affiliation have no significance for their reading interest and reading motivation. 

Multilingual pupils and monolingual pupils showed equal reading interest and 

motivation and the results of the study showed no differences between girls and boys 

reading interest and motivation. The result of the study is however not a generalizable 

result due to the low participation as it only was 41 out of 56 pupils that participated in 

the survey.  
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1 Inledning 
Skönlitterära texter är väsentliga för att skapa inre bilder, fantisera, få inblick i andras 

tankesätt och öva på det svenska språket. Som individ i det svenska samhället behöver 

man kunna läsa olika sorters texter och för att kunna göra det behöver man en god 

läsförståelse. På grund av detta är det viktigt att lyfta fram läsintresse och läsmotivation 

redan i tidig ålder. Vikten av att öka elevernas läsmotivation slås fast i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011:222) där det står att 

elever ska möta olika slags skönlitterära texter för att kunna utveckla en god läsförmåga. 

Studiens syfte är att undersöka elevernas läsmotivation och läsintresse. Det är viktigt 

eftersom det i studier har framkommit att läsmotivation och läsvanor är kopplade till 

elevernas läsförståelse (McGeown et al., 2015:566). Studien undersöker och analyserar 

vilka skillnader det finns beträffande läsmotivation och läsintresse i relation till 

flerspråkighet och kön. Om skillnaderna uppmärksammas kan personal i skolan fånga 

upp elever som behöver stöttning och hjälpa dem att öka deras läsintresse och 

läsmotivation samt på sikt ge eleverna lämpliga förutsättningar för att utveckla sin 

läsförmåga (Skolverket 2011:222). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Läsintresse och läsmotivation undersöks med fokus på skönlitterära texter. Syftet med 

studien är att undersöka barns läsintresse och läsmotivation och att ställa dem i relation 

till flerspråkighet och kön.  

 

Undersökningen utgår från tre forskningsfrågor: 

Vilken inställning till läsning av litterära/fiktiva texter ger elever i årskurs 3 uttryck för? 

Vad tror eleverna själva påverkar deras inställning till läsning?       

Hur förhåller sig elevernas inställning till läsning till aspekterna flerspråkighet och kön? 

 
2 Forskningsbakgrund  
Det här avsnittet presenterar tidigare forskning om hur läsmotivation kan komma till 

uttryck hos barn. Avsnittet inleds med en beskrivning av inre och yttre motivation (2.1). 

Därefter redogörs för läsmotivation i relation till läsförmåga (2.2).  
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2.1 Inre och yttre motivation   

Läsmotivation är ett svårt begrepp att förklara och för lärare är det svårt att upptäcka 

ifall eleverna är motiverade till att läsa eller inte. Giota (2006:95) beskriver att 

motivation handlar om drift, behov, intresse, inre och yttre motivation samt 

förväntningar. Eftersom dessa motivationsaspekter inte går att se hos eleverna måste en 

tolkning göras. Tolkningarna i denna undersökning görs utifrån muntliga och skriftliga 

utsagor från eleverna i studien.  

 

Flera studier (Guthrie, Wigfield, Perencevich 2004:48,50; Budge 2000:27; Jenner 

2004:42) menar att inre motivation är när en person gör något av egen vilja, till exempel 

att ett barn läser för sin egen skull. De läser för den njutning det ger, det lärande det 

möjliggör eller för de känslor som framkallas. En inre motivation kan ge känslor som 

glädje och stolthet. När barn har inre motivation till att läsa och tror på sig själva är de 

mer benägna att bli engagerade läsare. En följd av inre motivation är att läsarna 

vanligtvis blir högpresterande och presterar bra på olika prov och lästester i skolan 

(Guthrie, Wigfield, Perencevich 2004:48,50; Budge 2000:27; Jenner 2004:42). Elever 

som drivs av inre motivation blir uppslukade av böckerna och glömmer bort tid och 

rum. De läser eftersom de är nyfikna, vill ha ny kunskap och de är villiga att anstränga 

sig för att vinna förståelse (Varga, Hultgren och Widhe 2015:6). Deci och Ryan 

(1985:154-159) har beskrivit tre komponenter om inre motivation som är viktiga. Den 

första komponenten är autonomi där det centrala är det fria valet. Det handlar om att 

eleven vill känna att han eller hon handlar utifrån ett fritt val. Elever som visar på hög 

autonomi brukar söka efter aktiviteter som är intressanta och utmanande. De tar även ett 

större ansvar för sitt eget beteende. Den andra komponenten är känsla av kompetens 

vilket innebär att eleven blir motiverad av att känna sig kompetent och av att klara saker 

på ett bättre sätt. En förutsättning för denna komponent är att elevens uppgift är optimal, 

det vill säga att uppgiften inte är för enkel och inte för svår (Deci & Ryan 1985:154-

159). Ytterligare en förutsättning är att eleven behöver få återkoppling rörande sina 

eventuella framsteg. Den tredje komponenten är samhörighet som handlar om att 

eleverna har ett behov att relatera till personer i sin omgivning, att de bryr sig om andra 

samtidigt som de känner att andra bryr sig om dem (Deci & Ryan 1985:154-159). 

 

Yttre motivation innebär att en elev har drivkrafter som grundar sig i något utanför 

elevens vilja (Guthrie, Wigfield, Perencevich 2004:48,50; Budge 2000:27; Jenner 
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2004:42). Det finns en målsträvan hos eleven när de läser och de arbetar för någon 

annans skull. Yttre motivationsfaktorer kan röra sig om mål och belöningar som betyg, 

pengar, klistermärken eller andra människors uppskattning (Varga, Hultgren och Widhe 

2015:6; Jenner 2004:42; Budge 2000:27). Jenner (2004:42) menar att yttre motivation 

är negativt när eleverna ska arbeta med skolarbeten. Om tyngdpunkten ligger på yttre 

mål som betyg studerar inte eleven för att skaffa sig långsiktiga kunskaper utan inriktar 

sig på att skaffa kunskaper som ger höga betyg (Jenner 2004:42). Jenner (2004:60) 

förklarar dessutom att om eleverna fokuserar på yttre mål kan den inre motivationen bli 

hämmad. Därför är det viktigt att lärare fokuserar på att stärka elevernas inre motivation 

istället för på yttre mål vilket kan åstadkommas genom att göra undervisningen 

meningsfull. Meningsfull undervisning sker bäst om man utgår från elevernas 

förkunskaper, erbjuder dem flera uppgifter som är tillräckligt utmanande och intressanta 

då det stimulerar elevernas kreativitet (Jenner 2004:60).  

 

2.2 Läsmotivation i relation till läsförmåga  

Flera studier om läsmotivation har genomförts men denna undersökning utgår från tre 

tidigare studier som har gjorts i USA och England. Två av studierna undersökte om 

motivation påverkar elevernas läsförmåga eller om deras läsförmåga påverkade deras 

motivation till läsning (Morgan et al., 2008; Logan & Medford 2011). Studierna 

undersökte även om genus har någon betydelse när det gäller läsmotivation. De kom 

fram till att elevers misslyckanden och framgångar har en koppling till deras motivation 

samt att elevernas motivation har ett samband med deras läsförmåga. Om en elev 

exempelvis har en positiv läsmotivation blir läsförmågan bättre. Har eleven en negativ 

läsmotivation blir läsförmågan försvagad (Morgan et al., 2008; Logan & Medford 

2011). Den tredje studien är genomförd i USA och är en litteraturstudie vilket innebär 

att forskarna har analyserat tidigare forskning och dragit slutsatser från detta (Meece, 

Beverly Bower och Burg 2006). Studien tar utgångspunkt i olika teorier kring genus och 

motivation och den berör barn i åldrarna sju till sexton år. Den beskriver hur pojkar och 

flickor har olika intressen och att flickor lägger mer energi på läsning än pojkar (Meece, 

Beverly Bower och Burg 2006). Detta kan kopplas till socialkonstruktivismens 

grundtanke att samhället är socialt konstruerat genom samspel mellan människor, där 

det finns normer om vad som är normalt och onormalt, till exempel att det är mer 

kvinnligt att läsa än manligt (Allwood & Erikson 2010:122-123). Detta betyder att det 

kan vara socialt konstruerat att pojkar i mindre utsträckning tycker om läsning av 
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skönlitteratur jämfört med flickor. Meece, Beverly Bower och Burg (2006) beskriver 

dessutom att föräldrar och skola spelar en viktig roll för elevernas läsmotivation genom 

att uppmuntra eleverna till läsning genom olika aktiviteter och genom stöttning. I 

studien beskrivs samtidigt hur elevernas etniska och sociokulturella bakgrund kan 

påverka deras motivation till läsning och skolarbete då studien tolkar tidigare forskning 

som handlar om att föräldrar har olika förväntningar på barn beroende på vilken 

etnicitet de tillhör. Elever med olika etniciteter kan även uppleva diskriminering i 

skolan vilket kan påverka deras motivation (Meece, Beverly Bower och Burg 2006).  

 

Tidigare forskning visar alltså att läsmotivation kan påverka läsförmågan. Lästester från 

PISA och PIRLS visar att läsförmågan hos svenska elever i årskurs 3 och 4 har 

försämrats under 5 år (PIRLS 2012). 2001 genomfördes en undersökning om elevers 

läsförmåga och Sveriges resultat var bäst av 35 deltagande länder. När studien 

genomfördes igen 2006 hade Sveriges resultat försämrats och Sverige låg på sjunde 

plats av 43 deltagande länder (PIRLS 2012:13).  

 

I undersökningarna framkommer det att elever som är födda i Sverige eller utomlands 

och har två föräldrar som är födda utomlands presterar sämre än elever som är födda i 

Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige (PIRLS 2012:45). Resultaten 

från PIRLS undersökning visar att det ofta är pojkar med utlandsfödda föräldrar som 

misslyckas i skolan om de inte får aktivt stöd (Skolverket 2016:76). PIRLS (2012:45) 

kan dock inte hänföra de försämrade resultaten till elever som har utländsk bakgrund. 

Resultaten visar istället att det är flickorna som har försämrat sitt resultat genom att 

skillnaderna mellan flickor och pojkar har minskat (PIRLS 2012:45). Detta kan bero på 

att flickorna har fått sämre läsmotivation samtidigt som pojkarna behåller samma 

läsmotivation som innan (McGeown et al., 2015:549).  

 

Resultaten från PIRLS visar att läsförmågan behöver bli bättre för att eleverna ska 

kunna lära sig att läsa mellan raderna och kunna ta ut relevant information samt värdera 

och visualisera skönlitterära texter (PIRLS 2012:81). När eleverna har en god 

läsförmåga kan de aktivt delta i olika sammanhang där texter används och därmed 

kunna ta del av informationen som ges ut vid olika sammanhang (PIRLS 2012:12). För 

att läsförmågan ska bli bättre behöver eleverna läsa mycket både i och utanför skolan. 

Hemmiljön är viktig för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga även utanför 
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skolans värld och då behöver eleverna ha tillgång till böcker i hemmet och föräldrarna 

behöver hjälpa barnet att läsa (Sullivan & Brown 2013:37). Läsförmågan påverkar 

elevernas inställning och deras motivation till att läsa, möjligen mer hos elever med 

svenska som andraspråk. Enligt Torpsten (2012:76) tycker lärare generellt att elever 

med svenska som andra språk har en problematisk läsförståelseförmåga då de pratar 

eller läser på ett annat språk än svenska (Torpsten 2012:76). Denna studie undersöker 

om detta påstående överensstämmer med tidigare forskning genom att intervjua 

flerspråkiga elever och jämföra deras svar med de enspråkiga elevernas. På så sätt ser 

man om elevernas inställning skiljer sig åt beroende på om eleverna har flerspråkig 

bakgrund eller inte. 

 

3 Metod och material  
I följande avsnitt beskrivs studiens metoder och material. Avsnittet inleds med en 

metodologisk diskussion där en motivation av vald metod görs (3.1). Därnäst beskrivs 

informanterna som deltagit i studien (3.2) och därefter presenteras hur elevenkäter (3.3) 

och elevintervjuer (3.4) genomfördes. Sedan redogörs för analysmetoden som har 

använts för att tolka enkäter och intervjuer (3.5) och avslutningsvis presenteras de 

forskningsetiska principerna arbetet utgått från (3.6).  

 

3.1 Metodologisk diskussion 

För att besvara forskningsfrågorna utgår arbetet ifrån kvantitativ metod genom enkäter 

och fördjupad kvalitativ metod i form av intervjuer. Undersökningen använder både 

kvantitativ och kvalitativ metod eftersom en kombination av dessa strategier är positivt. 

Genom att använda båda metoderna brukar man ta fasta på fördelarna och undvika 

nackdelarna med respektive metod (Hwang & Nilsson 2011:85). Frågan om elevernas 

inställning till litterära texter undersöks genom flertalet frågor i enkäten som berör 

elevernas inställning till läsning och i intervjuerna fördjupas dessa frågor. Frågan om 

vad eleverna själva tror påverkar deras inställning till läsning besvaras även den genom 

enkäter och intervjuer. Enligt vår erfarenhet har eleverna i årskurs 3 lättare för att 

berätta vad de tänker än de har för att skriva ner sina tankar. Studiens sista fråga om hur 

elevernas inställning förhåller sig till flerspråkighet och kön analyserades utifrån 

resultaten som framkommit i enkäter och intervjuer.  
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3.2 Informanter 

Det var två årskurs 3 klasser från två olika skolor som deltog i undersökningen. Varje 

klass hade cirka 30 elever men sammanlagt deltog 41 elever i undersökningen. En av 

klasserna är en mångkulturell klass och har elever med flera olika språkliga bakgrunder. 

Den andra klassen var dock inte mångkulturell. Skolorna som deltog i undersökningen 

valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Båda skolorna var platser där tidigare arbeten 

eller verksamhetsförlagd utbildning har genomförts. Fördelen med att vara bekant med 

skolans personal, elever och föräldrar sedan tidigare är att det underlättade möjligheten 

att få tillstånd att genomföra undersökningen där. En annan fördel med valet av skolorna 

är att det var möjligt att analysera om det fanns några skillnader på läsmotivationen 

mellan eleverna på en mångkulturell skola jämfört med en icke mångkulturell skola.   

 
Det var 55 elever som tillfrågades om medverkan i undersökningen men endast 41 

elever lämnade tillbaka informationsbrevet med ett godkännande från vårdnadshavare. 

De 14 elever som inte medverkade i undersökningen tackade antingen nej eller glömde 

lämna in lappen om samtycke.  

 

3.3 Elevenkäter 

Studien inleddes med en enkät som genomfördes i två klasser i årskurs 3 för att få en 

allmän bild av elevernas inställning till läsning av skönlitteratur. Enkäterna underlättade 

även när urvalet till intervjuerna skulle göras eftersom vi blev upplysta om vilka elever 

som bröt normerna kring läsning och kunde därmed välja ut dessa elever för intervjuer. 

Innan eleverna fick genomföra enkäten skickades ett informationsbrev med frågan om 

medverkan i undersökning hem till vårdnadshavarna. Endast de elever vars 

vårdnadshavare hade sänt tillbaka informationsbrevet med ett godkännande deltog i 

undersökningen. Eleverna fick information om undersökningen och enkäten innan de 

fyllde i den och de fick information om varför undersökningen genomfördes. Eleverna 

fick instruktioner om hur enkäten skulle genomföras, att de skulle vara noggranna när 

de läste instruktioner och frågor, att de kunde ställa frågor om de ville och att det var 

helt frivilligt att göra enkäten samt att de kunde avsluta när de ville. Eleverna fick sedan 

fylla i enkäten under skoltid. Enkätfrågorna utgår från enkäten Om din läsning som är 

framtagen av Skolverket (2015). Skolverkets enkät är en del av projektet Läslyftet. 

Enkäten är anpassad för att genomföras med elever i åldrarna 7-11 år vilket är samma 

åldersgrupp som informanterna i föreliggande studie. Studiens enkätfrågor handlar om 
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elevernas läsvanor och läsintresse. Eleverna får svara på hur ofta de läser skönlitteratur, 

om de tycker det är roligt att läsa, hur ofta de läser och andra liknande frågor vilket ger 

en bild av elevernas läsmotivation och läsintresse. När eleverna svarat på enkäten 

sammanställdes svaren i ett Google formulär1.  

 
3.4 Elevintervjuer 

För att få en djupare inblick i elevernas inställning till läsning av litterära texter 

genomfördes 16 intervjuer med 8 pojkar och 8 flickor som hade svarat på enkäten. 

Eftersom eleverna var uppdelade på 2 olika skolor genomfördes 8 intervjuer per skola. 3 

pojkar och 5 flickor hade angett att de inte tyckte om att läsa skönlitteratur och 5 pojkar 

och 3 flickor hade angett att de tyckte om att läsa skönlitteratur. Intervjuerna 

genomfördes under skoltid och tog ungefär 5–10 minuter per elev och skedde på en 

avskild plats i skolan. Före intervjun fick eleverna ta del av information om hur 

intervjun skulle gå till och att det var helt frivilligt att vara med. Under intervjuerna 

användes inspelningsprogrammet Audacity2 för att spela in intervjun så att det var 

möjligt att gå tillbaka och lyssna på elevernas svar samt transkribera intervjuerna. Till 

transkriberingen användes hemsidan Transcribe3. 

 

Urvalet av eleverna gjordes genom en analys av enkäterna för att uppnå en jämn 

fördelning mellan elever som angivit att de tyckte om att läsa skönlitterära böcker och 

elever som angivit att de inte gjorde det. Några elever angav spännande svar i enkäten 

som var intressant att fråga mer om och valdes därför till intervjun. Enkäterna 

analyserades även för att undersöka om några av eleverna bryter normerna för 

skönlitterär läsning, det vill säga att flickor tycker om att läsa skönlitteratur och pojkar 

inte tycker om att läsa skönlitteratur. Dessa elever valdes eftersom det är relevant för 

undersökningen att lyssna på dem som bryter normerna kring läsning. Det genomfördes 

även intervjuer med elever som följer normen för att se hur deras svar skiljer sig från 

dem som bryter normen.  

3.5 Teoretisk utgångspunkt för analys  

För att tolka elevsvaren i enkäter och intervjuer används en form av hermeneutik. 

Studiens analysmetod grundar sig i hermeneutisk metod där tolkning är utgångspunkten. 

                                                
1 Google formulär är ett online verktyg för att skapa och sammanställa enkäter. 
2 Ett program för att spela in ljud https://www.audacityteam.org/  
3 Ett program för att transkribera ljudfiler https://transcribe.wreally.com/  
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Hermeneutiken används då intervjuaren tolkar elevernas uttalande om deras inställning 

och motivation till läsning (Stensmo 2002:113). Begreppet hermeneutik handlar om att 

ens tidigare kunskaper hjälper till att se det som ännu är outtalat (Allwood & Erikson 

2010:91). I föreliggande studie är det i elevernas enkätsvar det outtalade söks. För att ta 

del av det outtalade som i detta fall är elevernas erfarenheter av läsintresse och 

läsmotivation behöver en helhet skapas. Detta görs genom att genomföra intervjuer och 

därefter läsa de transkriberade intervjuerna som fördjupar sig i elevernas berättelser om 

deras inställning och motivation till läsning.  

 

En hermeneutisk analys grundar sig i en fyrastegsprocess för att få ett helhetsintryck av 

det som eleverna säger i intervjun (Stensmo 2002:113). Det första steget i den 

hermeneutiska analysen är att tolka och skapa en helhet av vad som sägs i  

intervjuerna. Därefter har vi sökt efter olika teman som fokuserar på en förståelse av 

elevernas upplevda läsintresse och läsmotivation. Detta följs av att en förståelse skapas 

genom att elevernas intervjusvar jämförs med elevernas enkätsvar för att upptäcka 

utstickande mönster, exempelvis ifall eleven uttryckt sig annorlunda i intervjun än 

eleven gjorde i enkäten. Slutligen skapas en helhet och en djupare förståelse av vad 

eleverna upplever som roligt eller tråkigt med läsning samt vad det är som motiverar 

eller icke motiverat dem att tycka som de gör om läsning av skönlitterära böcker 

(Stensmo 2002:113-117). 

 
3.6 Forskningsetiska reflektioner  

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Eftersom 

undersökningen fokuserar på minderåriga barn behöver vårdnadshavarna ge sitt 

medgivande om att deras barn får delta i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet är en princip som måste tas på stort allvar, speciellt när det 

gäller minderåriga barn. Personuppgifterna, intervjuerna och information om skolan 

kommer bara finnas dokumenterade på privata datorer och anteckningsblock. Ingen 

annan har tillträde till datorerna eftersom de har lösenord och anteckningar förvaras på 

en säker plats. Ingen information om barnen eller skolorna kommer delas över internet. 

Med det menas att inget kommer att skrivas om barnen eller skolorna på någon 
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molntjänst som Google docs4. Information om barnen eller skolorna sker endast genom 

verbal kommunikation. 

 

Informationskravet innebär att elever som deltar i studien har rätt att få veta av vilken 

anledning studien genomfördes. Före enkätundersökningen blev eleverna informerade 

om varför enkäten genomförs och att det inte är obligatoriskt att svara på den. Före 

intervjuerna skedde samma process. Eleven som intervjuas får information om varför 

intervjun genomförs, hur det kommer att gå till och att det är frivilligt att delta. 

Studien förhåller sig till nyttjandekravet vilket innebär att alla personuppgifter och 

andra insamlade uppgifter endast kommer att användas i forskningssyfte. 

 

4 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analyser från undersökningen. Avsnittet inleds 

med resultat och analys av elevernas inställning till läsning av skönlitterära texter (4.1) 

samt vilken tillgång till böcker eleverna har (4.1.1). Därnäst beskrivs vad eleverna 

själva tror påverkar deras inställning till läsning (4.2) och sedan presenteras en analys av 

resultatet utifrån ett flerspråkighetsperspektiv och ett könsperspektiv (4.3). 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet (4.4).  

 
4.1 Elevers inställning till läsning av litterära texter 

I enkäten fick eleverna svara på frågan Hur mycket tycker du om att läsa skönlitterära 

böcker? genom att kryssa i en siffra på en 1-5 skala där 5 betyder att de tycker om att 

läsa skönlitterära böcker väldigt mycket, och 1 betyder att de inte alls tycker om att läsa 

skönlitterära böcker. 

                                                
4 Ett skrivverktyg på internet  
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Figur 1: Hur mycket tycker du om att läsa skönlitterära böcker. 41 av 41 elever har svarat på frågan. 

Resultatet visar att 73,2% av de deltagande eleverna är positiva till att läsa skönlitterära 

böcker då de svarade en 4:a eller högre. 9,8% svarade en 2:a eller mindre vilket betyder 

att de inte tycker om att läsa skönlitterära böcker. Resterande 17,1% har inte en stark 

åsikt om de gillar eller ogillar läsning av skönlitterära böcker. 

 

En annan sak som kan visa vilken inställning eleverna har till läsning av skönlitteratur 

är hur ofta de läser sådana böcker på sin fritid. Därför fick eleverna svara på frågan Hur 

ofta läser du skönlitterära böcker på din fritid (inte läxor)? 

 
Figur 2: Hur ofta läser du skönlitterära böcker på din fritid? 41 av 41 elever har svart på frågan. 

Resultatet visar att det är 73,2% av eleverna som läser skönlitterära böcker varje vecka. 

12,2% av eleverna läser 2-3 gånger i månaden och 14,7% av eleverna läser 

skönlitteratur mer sällan eller aldrig.  
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I undersökningen har 34 svar angivits som tyder på att eleverna tycker det är roligt och 

spännande att läsa skönlitteratur.  
Att det är roliga och mycket mer spänande en en vanliga böker som typ hänt på redigt (F) 

Jag gillar Kalle Anka böcker. Dom är roliga och man förstår mycket (P) 

Bökerna jag läser blir roligare och roligare till sist blev det kul (F) 

För att skönlitterära böcker är spännande jag har till och med en skönlitterär bok som favorit bok 

(F) 

Det är kul, roligt och spenande (P) 

Här ovan beskriver eleverna att de tycker på detta vis eftersom skönlitterära böcker 

innehåller roliga och spännande berättelser. I undersökning framkom det att eleverna 

läser humoristiska böcker, till exempel Sune, Kapten Kalsong och Kalle Anka men att 

de även läser spännande böcker inom fantasy till exempel Harry Potter.  

 

6 elever uttryckte även att läsning är mysigt och avkopplande.  
Det är roligt och spännande och skönt (F) 

Jag gilar att läsa får det är kul och de är ett set att kopla av (P) 

Dem [böcker] kan vara väldigt mysiga ibland. Det är kul när man inte har något att göra hemma (F) 

 
I: varför tycker du om att läsa?   

Elev 6: för det är nog lugnt och skönt  

I: det är lugnt och skönt 

I: när brukar du läsa var det på kvällarna sa du? 

Elev 6: mm 

I: när på kvällen läser du? 

Elev 6: när man ligger i sängen innan man ska lägga sig (P) 
Elevernas svar visar att de tycker läsning är mysigt och avkopplande då det är ett sätt att 

koppla bort verkligheten och få tänka på något annat en stund. De beskriver även att de 

läser för att motverka tristess och för att lättare kunna somna på kvällen.  

 

I 8 svar uttryckte eleverna att de utvecklas genom läsning.  
För att man lär sig mycket  (P) 

Jag tycker det är roligt för att jag blir bättre och bättre hela tiden  (F) 

Det är spännande att lära sig nya saker. Man vill ju vara duktig. Och så får man ett väldigt bra 

ordförråd  (F) 

 



  
 

12 

I5: okej… kan du berätta varför du tycker om att läsa?  
Elev 1: jag vet… jag tycker det är kul… och det är bra för hjärnan och det... och att jag då tänker 

att jag sett det där ordet i en bok så då vet jag hur det stavas... (F) 

 

I: eh... läser du endast för att lära dig nya saker eller läser du ibland för att du... 
Elev 2: för att lära mig saker, att läsa flytandes … jag vill läsa utan att stanna och så 
I: ah okej… läser du mycket böcker? Hur har du gjort för att lära dig att läsa flytande?  
Elev 2: ah… jag går till biblioteket och läser lite överallt… typ när mamma kör läser jag på skyltar 

eller kollar på tvn (F) 

I utdragen ovan uttryckte eleverna att de läser för att lära sig saker. Genom läsning 

utvecklar eleverna sin läsförmåga eftersom de får ett ökat ordförråd, de lär sig att läsa 

flytande och de får kunskaper om hur ord stavas. Dessa elever uppvisar även en av Deci 

& Ryans (1985:5) komponenter för inre motivation, nämligen autonomi. Det vill säga 

de känner att de agerar utifrån ett fritt val genom att de tar ett ansvar för sin läsning.  
 

Det var 4 elever som uttryckte att de fick inre bilder när de läser skönlitteratur.  
För att det är lätt och då får jag bra bilder i huvudet (F) 

 

I: [ah… okej] enligt din enkät så tycker du om att läsa, varför tycker du om det?  
Elev 3: jag tycker… ah.. man får känslor… och om det handlar om som i Simmysteriet så får jag 

bilder från simhallen här i (ortens namn) (P) 

 

Elev 8: det kan bli ganska spännande, man tycker om att det bli, alltså det blir spännande därför att 

man får så himla många tankar och om man inte vet vad man ska drömma om kan man ju läsa.  (F) 
Citaten ovan visar att eleverna får inre bilder vilket leder till att de fantiserar och skapar 

egna världar som i sin tur kan påverka elevernas inställning till läsning positivt (Marx 

Åberg 2016:160).  

 

Några elever svarade även att tidsbrist påverkar deras inställning till läsning då de har 

andra saker att göra på fritiden.  
I: [mhm] eh… kan du berätta varför du inte brukar läsa? 
Elev 9: mhm… jag tycker inte att det är så kul… 
I: [nej] vad är som är kul istället då?...Vad brukar du göra på fritiden? 
Elev 9: spela fiol... träna  (F) 

                                                
5 I citat från intervjuer står bokstaven I för intervjuare. Tre punkter är en längre paus. Varje elev 
har fått en siffra mellan 1-16 och om samma siffra repeteras vid flera tillfällen är citatet taget 
från samma intervju. 
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I: brukar du läsa? 

Elev 10: inte så mycket hemma fast i skolan så klart fast om jag ska va ärlig så brukar jag inte 

läsa…bara läsläxan  

I: {mm} 

I: så att då brukar du bara läsa läsläxan eller läser du någonting annat nån gång?  

Elev 10: jaa jag brukar…ja har inte läsit på flera månader nu…bara läsläxan 

I: kan du berätta varför du inte brukar läsa?  

Elev 10: för att…hemma brukar jag mer typ antingen göra kemi eller så brukar jag hålla på och typ 

testa olika slime eller så gör jag läxan (F) 

Utifrån citaten kan man tyda att eleverna har andra fritidsintressen än att läsa och 

prioriterar därför inte tid till det. I enkäterna framkom det att eleverna inte hittar några 

böcker som intresserar dem vilket kan vara en annan faktor till att de inte läser på 

fritiden. 

 

4.1.1 Tillgång till skönlitteratur  

Studien undersöker även elevernas tillgång till skönlitterära böcker eftersom tillgången 

av böcker kan påverka elevernas inställning till dem. Eleverna fick först svara på frågan 

Har du skönlitterära böcker hemma? 87,8% av eleverna svarade att de har skönlitteratur 

hemma och 12,2% av eleverna svarade att de inte har skönlitterära böcker hemma. För 

att få veta om eleverna har tillgång till skönlitteratur på fler ställen än hemmet fick de 

svara på frågorna Hur ofta besöker du ett bibliotek? och Har er skola ett bibliotek? 

 
Figur 3: Hur ofta besöker du ett bibliotek? 41 av 41elever har svarat på frågan 

Resultatet av första frågan visar att 24,4% av eleverna besöker ett bibliotek en gång i 

veckan. 22% besöker biblioteket en gång i månaden och 43,9% är på biblioteket några 
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gånger per år. 12,2% svarade att de aldrig besöker ett bibliotek vilket betyder att 12,2% 

av eleverna inte har tillgång till skönlitteratur hemma eller genom ett bibliotek. 

Resultatet av andra frågan visar att 58,5% av eleverna har tillgång till ett skolbibliotek 

och 41,5% hävdar att de inte har tillgång till det. Eftersom frågan om skolbibliotek gav 

så skilda svar fördjupades denna fråga i intervjuerna. Där framkom det att 3 elever anser 

att skolbiblioteket är dåligt och att de inte har tillgång till det så ofta.  
I: vilken är din smak? 
Elev 2: skräck he… 
I: skräck… aha… fy vad läskigt.. 
Elev 2: nej det tycker jag inte oftast… 
I: väljer du dem på biblioteket då eller?  
Elev 2: nej för det finns inte alls mycket på biblioteket som går att låna i vår ålder ... men dem som 

jag läst är lite läskiga men inte för läskiga…(F) 
 

I: eh… jag tänkte på det hur ofta besöker du ett bibliotek eller köper dina föräldrar till dig eller… 
Elev 4: ibland i skolbiblioteket men det är inte ofta vi är där… i stanbiblioteket är jag mest..  
I: lånar du hem böcker från skolbiblioteket här i skolan?  
Elev 4: ja ibland… väldigt sällan… (P) 

 
I: eh… hur ofta går ni till biblioteket här i skolan? 
Elev 5: eh... ja... inte så ofta... hon är ofta sjuk...  
I: [ah] men då väljer ni ... då får ni ni välja… gå och låna en ny bok då? 
Elev 5: Ja... mhm... Om man säger till... (P) 

 

Ovanstående citat visar att eleverna tycker utbudet av böcker på skolbiblioteket är för 

dåligt. De uttrycker även att skolbibliotekarien inte är där så ofta och kan därför inte 

hjälpa dem att hitta böcker. Detta kan påverka elevernas inställning till läsning eftersom 

elever i årskurs 3 kan ha svårt för att upptäcka böcker på egen hand. Det är dock 30 

elever som läser skönlitteratur varje vecka. Det är även 19 elever som besöker ett 

bibliotek minst en gång i månaden. Detta tyder på att eleverna har en god tillgång till 

skönlitterära böcker även om de inte har tillgång till ett fullständigt skolbibliotek.     

 

4.2 Vad eleverna tror påverkar deras inställning till läsning 

Eleverna fick svara på frågan Vad tror du påverkar din inställning till läsning? när de 

genomförde enkäten. Tanken med frågan var att se vad eleverna själva tror påverkar 

deras inställning till läsning men eleverna förstod inte frågan. Istället svarade dem 

varför de tycker det är roligt, spännande, mysigt och avkopplande och de resultatet har 
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därför redovisats under rubrik 4.1 Elevers inställning till läsning av litterära texter. 

Eftersom eleverna inte förstod frågan fick de en liknande fråga under intervjun och då 

framkom en tydlig påverkansfaktor. Några elever berättade att deras föräldrar motiverar 

och påverkar dem till att läsa böcker.  
I: […] eh... vad tror du kan ha påverkat att du tycker om att läsa? Vad har gjort att du tycker om att 

läsa?  

Elev 3: Bilderna jag får i huvudet… mamma har gjort ett eget läslopp till mig… som går ut den 21 

december tror jag det var och då får jag paketer (P) 

Här ovan ser vi ett citat från en av eleverna som berättar om hur han blir påverkad av 

hans mamma till att läsa. Det var också några elever som berättade att deras föräldrar 

köper böcker till dem för att uppmuntra till läsning.  
I: är det dina föräldrar som köper Lassemaja och Kalle skavank, de är ju en serie... 

Elev 3: ja… 

I: brukar dem… brukar du säga att du vill läsa nästa bok då? 

Elev 3: dem brukar bara köpa in böcker som de tror att jag ska gilla så...  
Några svar visar även att föräldrarna besöker bibliotek med eleverna för att även på 

detta sätt uppmuntra till läsning. Eleverna berättade också att deras föräldrar brukar läsa 

högt för dem och att de brukar prata om böcker tillsammans. Resultatet från denna fråga 

visar att eleverna tror att deras inställning till läsning påverkas av deras föräldrar.   

 

4.3 Analys utifrån flerspråkighetsperspektiv och könsperspektiv   

Av 41 deltagande elever är det endast 5 som är födda i ett annat land än Sverige. 

Däremot finns det flera elever som talar ett annat språk än svenska hemma. Eleverna 

fick svara på frågan Vilket språk pratar du hemma? Deras svar har delats upp i 3 

kategorier: elever som endast talar svenska hemma, elever som talar både svenska och 

ett annat språk hemma och elever som endast pratar ett annat språk än svenska hemma. 

 
Figur 4: Vilket språk pratar du hemma? 38 av 41 elever har svarat på frågan 

23
60,5%

8
21%

7
18,4%

0
10
20
30

Endast	svenska Svenska	och	ett	annat	
språk

Endast	ett	annat	språk	än	
svenska

Vilket	språk	pratar	du	hemma?	

Antal



  
 

16 

Resultatet utgår från 38 svar då 3 elever inte svarade på frågan. Resultatet visar att 

60,5% av eleverna endast talar svenska hemma, 21% av eleverna talar svenska och ett 

annat språk hemma och 18,4% av eleverna talar endast ett annat språk hemma.    

 

Studien undersöker om flerspråkighet kan kopplas till elevernas läsintresse och 

läsmotivation. Analysen genomförs för att se om elever med flerspråkig bakgrund har 

enklare eller svårare för att läsa och om de läser mer eller mindre än elever med ett 

språk samt om de läser böcker på flera språk. För att undersöka detta fick alla elever 

svara på frågan Läser du på ett annat språk? Om eleverna svara ja på denna fråga fick 

de svara på följd frågan Om du läser på ett annat språk, vilket språk är det?  

 
Figur 5: Om du läser på ett annat språk, vilket språk är det? 24 av 41 elever har svarat på frågan. 

53,6% av de deltagande eleverna läser på ett annat språk än svenska. Många av eleverna 

läser på sitt modersmål men andra läser på ett annat språk för att utmana sig själva. Det 

som är intressant för studien är att 63,6% av eleverna läser böcker på engelska fastän 

ingen av dem har det som modersmål. Det är ett förvånande resultat då eleverna går i 

årskurs 3 och därför inte har så mycket engelskundervisning än. Det är även positivt att 

eleverna med annat modersmål läser böcker på sitt modersmål eftersom det utvecklar 

deras språkkunskaper.  

 

6 intervjuer genomfördes med flerspråkiga elever, som ombads berätta om sin läsning 

på andra språk än svenska. En elev berättar att hon ibland läser på albanska.  
I: [ah spännande] du kryssade i din enkät att du läser lite på albanska… hur ofta läser du på det 

språket? 
Elev 7: typ aldrig 
I: typ aldrig.. har ni några albanska böcker hemma? 
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Elev 7: nej 
I: nej... pratar ni svenska hemma? 
Elev 7: och albanska… (F) 

I enkäten svarade eleven att hon läser på albanska men i intervjun framkommer det att 

hon nästan aldrig läser på det språket vilket kan bero på att hon inte har tillgång till 

albanska böcker hemma. Detta kan betyda att hon har förmågan att läsa böcker på 

albanska men inte har tillgång till de böckerna.  

 

Elev 11 som talar svenska och spanska hemma berättar under intervjun att det har blivit 

roligare med läsning. 
I: du tycker det är roligt att läsa men hur tror du att du har kommit dit har du alltid tyckt att det var 

roligt att läsa?  
Elev 11: förut tyckte jag inte så mycket det men sen när jag började läsa mer och mer så tyckte 

jag… för ibland när någon säger att jag ska läsa så läser jag  
I: [mm] så då när du började läsa mer så började du tycka att det var roligare? 
Elev 11: va?  
I: så menar du att när du började läsa mer så tyckte du också att det blev roligare? 
Elev 11: [Nickar] (P)  

När intervjun var färdig gav eleven ytterligare en kommentar där han berättade att 

läsningen har blivit enklare och roligare för att han har blivit bättre på det svenska 

språket.  

 

Resultatet av undersökningen visar inte att elevernas flerspråkighet har någon koppling 

till deras läsintresse och läsmotivation. Detta framkom genom jämförelser mellan de 

flerspråkiga och enspråkiga elevernas resultat av läsintresse och läsmotivation. Denna 

jämförelse gjordes för att se om någon av grupperna kunde sägas ha högre eller lägre 

läsintresse och läsmotivation. Utifrån resultaten kan ingen sådan skillnad ses. Båda 

grupperna har lika stort läsintresse och motivation för läsning. 

 

I undersökningen analyserades även resultaten utifrån ett könsperspektiv där 41 elever 

medverkade varav 24 elever var flickor och 17 elever var pojkar. Resultatet av 

enkäterna visar att 19 flickor och 13 pojkar tycker om att läsa skönlitterära texter och att 

5 flickor och 4 pojkar inte tycker om att läsa skönlitterära texter. Eftersom underlaget 

var relativt litet och resultatet visade mycket små skillnader mellan könen tyder det på 

en allmän positiv inställning till läsning i klasserna. 
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4.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att en majoritet av eleverna har en positiv inställning till läsning av 

skönlitteratur och att de ofta läser sådana böcker på sin fritid. Eleverna uttryckte att 

skönlitteratur är roligt och spännande men också avkopplande och mysigt. De elever 

som svarade att de inte läser skönlitteratur så ofta beskrev att detta till viss del beror på 

tidsbrist då de prioriterar andra fritidsintressen före läsning. För att undersöka om 

tillgången till böcker kan påverkar elevernas inställning fick eleverna svara på vilken 

tillgång av skönlitteratur de har. Resultatet visar att 87,8% av eleverna har tillgång till 

skönlitterära böcker hemma och att 12,2% av eleverna inte har tillgång till det. Det 

intressanta är att det var 87,8% av eleverna som svarade att de besöker ett bibliotek 

minst några gånger per år, och att 12,2% av eleverna svarade att de aldrig besöker ett 

bibliotek. Detta visar att 12,2% av eleverna inte har någon tillgång till skönlitteratur 

vilket kan påverka deras inställning till läsning av skönlitteratur negativt.  

 

När eleverna fick frågan om vad de tror påverkar deras inställning till läsning framkom 

det att föräldrarna har en stor påverkan på elevernas inställning. Eleverna berättade att 

deras föräldrar påverkar deras inställning då föräldrarna köper böcker till dem och 

besöker bibliotek med dem.  

 

Resultatet av undersökningen analyserades utifrån flerspråkighet men ingen koppling 

mellan flerspråkighet och elevernas läsintresse och läsmotivation kunde hittas. 

Flerspråkiga elever och enspråkiga elever visade lika stort läsintresse och läsmotivation. 

Det genomfördes även en analys utifrån könsskillnader men inte heller där kunde några 

skillnader uppmärksammas. Pojkarna och flickorna i undersökningen var lika 

intresserade och motiverade till att läsa skönlitteratur.    

 

5 Diskussion  
I följande avsnitt förs en diskussion om metoder och resultat. Inledningsvis presenteras 

en metoddiskussion om de olika metoderna (5.1). Därefter diskuteras elevernas 

inställning till läsning av skönlitteratur (5.2). Sedan förs en diskussion om elevernas 

inre och yttre motivation (5.3) där föräldrastöd är en motivationsfaktor (5.3.1) och 

tillgången till böcker en annan faktor (5.3.2). Därnäst presenteras studiens slutsatser 
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(5.4) och sedan beskrivs didaktiska implikationer (5.5) Avslutningsvis delges tips på 

vidare forskning (5.6).  

 

5.1 Metoddiskussion  

I undersökningen medverkade endast 41 elever uppdelat på två klasser vilket är ett litet 

antal av elever. Undersökningen gjordes enbart i två klasser då enkäterna och 

intervjuerna förmodades ta längre tid än de gjorde. Detta innebär att tid hade funnits för 

att genomföra enkäter och intervjuer i fler klasser. Om fler klasser hade deltagit i 

undersökningen hade både mer enkäter och intervjuer med elever kunnat genomföras 

vilket hade ökat resultatets giltighet då man hade fått in fler svar.  

 

Undersökningen genomfördes med elever som var kända för oss, vilket har påverkat 

studien när det gäller insamling och analys. Hade eleverna inte varit bekanta för oss 

sedan tidigare hade deras svar kunnat tolkas och analyserats på ett mer objektivt sätt då 

tidigare erfarenheter och förutfattade meningar inte hade funnits. Under intervjuerna var 

det bra att eleverna kände oss eftersom de vågade öppna sig och prata fritt. En negativ 

följd av att eleverna kände oss är att svaren kan ha påverkats då eleverna kanske svarade 

på ett visst sätt för att göra oss nöjda och därmed inte var sanningsenliga. Emellertid 

tycks det ändå ha varit positivt att eleverna kände oss sedan tidigare då de var villiga att 

delta i undersökningen. Det var även positivt att rektor, lärare och föräldrar kände oss 

sedan tidigare då det var enkelt att få tillstånd om att genomföra undersökningen.  

 

5.2 Elevernas inställning till läsning av skönlitteratur 

Resultatet av undersökningen visade både i elevenkäter och elevintervjuer att eleverna 

har en positiv inställning till läsning av skönlitteratur. Det var endast 9 av 41 elever som 

uttryckte att läsning av skönlitteratur var ointressant. Av dessa 9 elever var det 4 pojkar 

som inte tycker om att läsa. Tidigare forskning med elever i årskurs 4 har visat att 

pojkar i mindre utsträckning tycker om läsning jämfört med flickor (PIRLS 2011:50). 

Vår undersökning förmodades få samma resultat men så blev inte fallet. Studien visar 

att de medverkande eleverna tycker om läsning i lika stor utsträckning oberoende av 

vilket kön de tillhör. Tidigare forskning har även visat att elever med flerspråkig 

bakgrund har en mindre chans att lyckas i skolan (Skolverket 2016:78). Misslyckanden i 

skolan kan påverka elevers motivation vilket i sin tur kan påverka elevernas läsintresse 

och läsförmåga negativt (Morgan et al., 2008; Logan & Medford 2011). Vår 



  
 

20 

undersökning bekräftade inte tidigare forskning genom att elever med flerspråkig 

bakgrund gav uttryck för att de tycker om läsning av skönlitteratur i lika hög grad som 

enspråkiga elever. Resultatet visade alltså inte några tydliga samband mellan 

flerspråkighet och läsintresse eller bristen på läsintresse. 

 

Det faktum att studiens resultat skiljer sig från tidigare undersökningar kan bero på att 

antalet deltagande elever är relativt litet med endast 41 elever. Om deltagarantalet hade 

varit större hade resultatet kunnat se annorlunda ut. En annan faktor som kan ha 

påverkat resultatet är att eleverna kände oss sedan tidigare och kanske ville göra ett gott 

intryck och därmed svarade mer positivt än vad de skulle gjort annars. Eleverna som 

medverkade i undersökningen visade en positiv inställning till läsning av skönlitteratur 

då det framkom att de läser för att lära sig nya saker och för att få en bättre läsförmåga. 

Detta kan refereras till Deci & Ryans (1985:154-159) tidigare forskning om känsla av 

kompetens som innebär att eleverna vill öka sina förmågor inom olika områden. Enligt 

Morgan et al., (2008) och Logan & Medford (2011) kan elevernas positiva inställning 

till läsning leda till ett större läsintresse vilket i sin tur leder till bättre läsförmåga. Att 

detta var en motivationsfaktor framkom tydligt i studien då eleverna uttryckte att de 

ville förbättra sin läsförmåga genom att lära sig läsa flytande eller öka sitt ordförråd. 

Några andra elever visade en positiv inställning till läsning då de berättade att de får 

inre bilder när de läser. De inre bilderna skapas under läsningen och kan framkalla olika 

känslor hos läsaren (Marx Åberg 2016:160). Vi tror att intresset för skönlitteratur ökar 

om eleverna upplever inre bilder när de läser eftersom de får fantisera, leva sig in i en 

annan värld och koppla bort verkligheten för en stund. Detta kan resultera i en positiv 

inställning till läsning och vara en motivationsfaktor då de pratar om att lära sig saker 

eller att de kan skapa inre bilder.  

 

5.3 Elevernas inre och yttre motivation  

I undersökningen framkom det att eleverna visar motivation till läsning på olika sätt. 

Det framkom emellertid inte någon tydlig bild av alla elevers motivation men några av 

eleverna kunde ge utförliga svar som tyder på att de drivs av antingen inre eller yttre 

motivation. Inre motivation är när eleverna är fokuserade på läsningen och läser för att 

hon eller han vill det. Genom enkäter och intervjuer kunde aspekter från inre motivation 

komma till uttryck. Eleverna berättade om sin inställning till läsning och uttryckte sig 

positivt om skönlitteratur. Några elever förklarade att de väljer skönlitterära böcker efter 
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hur mycket och hur stor text det är i böckerna. Några av eleverna uttryckte även att de 

blir motiverade till läsning av yttre faktorer såsom lärare och föräldrar. Yttre motivation 

är när eleverna inte har någon inre drivkraft men kan motiveras av yttre faktorer. Detta 

kan ske genom belöningar som betyg, pengar, klistermärken och uppskattning från 

föräldrar och lärare (Varga, Hultgren och Widhe 2015:6; Jenner 2004:42; Budge 

2000:27). Jenner (2004:20) skriver att vid yttre motivation kan pygmalioneffekten vara 

effektfull. Denna effekt handlar om hur förväntningar kan påverka eleverna. Om 

föräldrar och lärare har positiva förväntningar på eleverna leder det i högre grad till bra 

resultat i läsningen medan negativa förväntningar på eleverna kan leda till sämre resultat 

i läsningen (Jenner 2004:20). Slutsatsen utifrån elevernas svar på enkäterna och 

intervjuerna är att föräldrastöd och tillgång till böcker kan påverka motivationen till 

läsning av skönlitteratur.   

 

5.3.1 Föräldrastöd som motivation 

Några elever som deltog i undersökningen berättade att deras föräldrar motiverar dem 

till att läsa skönlitteratur. Detta kan vara en yttre faktor som påverkar elevernas 

läsmotivation. Några elever berättade att deras föräldrar tar med dem till biblioteket, 

köper böcker till dem, pratar om böcker med dem och läser högt för dem. Detta kan 

uppfattas som yttre motivation men behöver inte vara det. Enligt Deci & Ryan 

(1985:154-159) är samhörighet en faktor av inre motivation som innebär att elever vill 

relatera till personer i sin omgivning. Därför är inte alltid föräldrarnas uppmuntran yttre 

motivation. Enligt Marx Åberg (2016:164) kan läsning vara socialt initierad vilket 

innebär att eleverna inte blir frekventa läsare om inte någon uppmuntrar dem till att bli 

det. Uppmuntran kan komma från både föräldrar och lärare, men eleverna uttryckte att 

de mest fick uppmuntran till läsning från föräldrar.  

 

5.3.2 Tillgång till böcker som motivation  

I resultatet framkom att flera elever anser att tillgången till skönlitterära böcker är dålig. 

På en av skolorna svarade nästan alla elever att de inte hade ett skolbibliotek. 

Skolbiblioteket ligger i fritidslokaler och består endast av ett fåtal bokhyllor. När det 

inte är fritidsaktiviteter är lokalerna låsta och eleverna kan därför inte låna några böcker. 

Detta kan leda till att eleverna har svårt att uppfatta lokalen som ett skolbibliotek. På 

den andra skolan tycker eleverna att skolbiblioteket är för dåligt. De berättar att utbudet 

av böcker inte alltid är i deras smak och att de vill ha fler böcker samt fler böcker i olika 
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genrer. Eleverna visar här på en av Deci & Ryans (1985:154-159) komponenter 

autonomi som betyder att eleverna vill bestämma själva och handla utifrån fria val då de 

söker efter böcker som är intressanta och utmanande (Deci & Ryans 1985:154-159). Att 

elever inte har tillgång till en stor omfattning böcker påverkar deras möjlighet att handla 

utifrån det fria valet. Eleverna berättade också att de inte besöker skolbiblioteket ofta 

eftersom skolbibliotekarien sällan är där och kan hjälpa dem att hitta böcker. I skollagen 

(SFS 2010:800) står det att alla elever i skolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek vilket 

dock kan vara allt från några papperskassar och bokhyllor i ett klassrumsförråd till ett 

utvecklat mediotek som är bemannat med minst två heltidsanställda bibliotekarier 

(Varga, Hultgren & Widhe 2015:2). Enligt Vargas, Hultgrens och Widhes (2015:2) 

beskrivning på vad ett skolbibliotek är så kan vi dra slutsatsen att de lokaler som finns 

på skolorna är fungerande skolbibliotek. Eleverna som deltog i undersökningen hade en 

god läsmotivation trots bristande tillgång till skolbibliotek och därför kan man utifrån 

föreliggande studie inte säga att bristen på skolbibliotek påverkar elevernas 

läsmotivation i någon större utsträckning. Däremot har några elever i undersökningen 

svarat att deras motivation för läsning är låg. I deras fall hade ett skolbibliotek med en 

utbildad bibliotekarie eventuellt kunnat bidra till att öka deras läsmotivationen.   

 
5.4 Slutsats 

Vi undersökte vilken inställning elever i årskurs 3 har till skönlitterära texter. Resultatet 

visar att en stor majoritet av eleverna som deltog i undersökningen har en positiv 

inställning till skönlitteratur och att de är motiverade att läsa. Det gjordes även en analys 

för att se om elevernas flerspråkiga bakgrund eller könstillhörighet kunde kopplas till 

deras inställning till läsning av skönlitterära böcker. I undersökningen framkom det inte 

någon tydlig koppling mellan dessa aspekter och elevernas inställning till läsning. Det 

sista som undersöktes var vad eleverna själva tror påverkar deras inställning till läsning 

av skönlitterära böcker. Detta var en fråga eleverna hade svårt att svara på men 

resultatet visade att de blir påverkade av föräldrar och känslan av att lära sig nya saker.   

 

5.5 Didaktiska implikationer 

Genom att ta elevernas perspektiv i beaktande kan vi konstatera att eleverna är positiva 

till läsning av skönlitteratur och därför borde mer fokus kring skönlitteratur finnas i 

undervisningen. En majoritet av eleverna beskrev en positiv inställning till läsning och 

två anledningar till att några elever uttryckte en negativ inställning var att de inte hittar 



  
 

23 

böcker som tilltalar dem eller att tiden till läsning inte finns. Om mer tid till läsning av 

skönlitteratur finns under lektionstid kan eleverna med negativ inställning öka sitt 

intresse och sin motivation för läsning. Det är även viktigt att pojkarna inte förknippas 

med en negativ inställning till läsning då undersöknings resultat visar att pojkar och 

flickor har lika stort intresse och motivation för läsning. Den sista faktorn som bör 

beaktas är att eleverna önskar ett fullständigt och fungerande skolbibliotek. Eleverna vill 

ha ett skolbibliotek som har många böcker i flera olika genrer och där en 

skolbibliotekarie arbetar så de kan få hjälp med att välja intressanta böcker.  

 

5.6 Vidare forskning  

Vid genomförandet av undersökningen har tankar kring lässvårigheter uppkommit. Det 

skulle vara intressant att fortsätta forska om läsintresse och läsmotivation utifrån olika 

lässvårigheter, detta skulle vara intressant eftersom tidigare forskning säger att 

misslyckanden i skolan och i läsning påverkar elevernas läsmotivation (Morgan et al., 

2008; Logan & Medford 2011). Elever med lässvårigheter har med stor sannolikhet 

misslyckats med läsning ett flertal gånger och därför vore det intressant att undersöka 

hur deras läsmotivation och läsintresse kommer till uttryck.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Informationsbrev & samtyckeskrav  
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en undersökning. 
 
Jag heter Anna Olofsson och studerar till grundskollärare vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. I min utbildning ingår det att genomföra en studie som kommer att presenteras i 
en skriftlig rapport. Studiens syfte är att synliggöra barns läsintresse och läsmotivation i 
relation till flerspråkighet och genus.  
 
För att studien ska bli så bra som möjligt behöver jag få höra elevernas tankar och vill 
därför genomföra en enkät med dem. En del kommer jag också att vilja intervjua. 
Eftersom eleverna är under 15 år måste vårdnadshavare godkänna att de deltar i 
undersökningen. Undersökningen sker under skoltid. Intervjun beräknas att ta cirka 10–
15 minuter och kommer att spelas in för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna på 
elevens svar. Intervjuerna sker under tystnadsplikt och elevens personuppgifter är 
sekretessbelagda. Detta innebär att det endast är jag som kommer veta vem eleven som 
intervjuas är. När jag skriver min uppsats kommer elevernas namn och personuppgifter 
inte att stå med. Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 

Jag vill få tillbaka denna lapp oavsett om ni godkänner deltagandet eller inte. 
Godkänner ni att ert barn deltar i studien kryssar ni i rutan JA. Godkänner ni inte att ert 
barn deltar kryssar ni i rutan NEJ. Ni skriver sedan under med ert namn.    
 
 

JA  
 
NEJ  
 

 
_______________________________________________  
 
Namn/Underskrift   
 
Har ni några frågor angående undersökningen kan ni höra av er till mig. Ni kan också 
höra av er till min handledare Angela Marx Åberg.  
 
Anna Olofsson/Emelie Persson                          Angela Marx Åberg 
Mail                                                                    Mail 
Telefonnummer                                                  Telefonnummer  
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Bilaga B Elevenkät 
 
 
Namn:_______________________________ 
 
 

Enkät om läsning.  
På några frågor har vi skrivit skönlitterära böcker, detta betyder påhittade 

böcker/berättelser.  
Fritid är er lediga tid när ni inte är i skolan eller gör läxor.  

 
 
 
1. Är du pojke eller flicka?  
 

¨ Pojke 
¨ Flicka 

 
2. Är du född i Sverige?  
 

¨ Ja 
¨ Nej 

 
3. Vilket språk pratar du hemma?  
 
 
______________________________________________________________________ 
 
4. På vilket språk läser du böcker?  
 

¨ Svenska 
¨ Annat språk 
Om du läser på ett annat språk, vilket språk är det?  
 

___________________________________________________________________ 
 

5. Vilket av detta finns hemma hos dig? Du kan kryssa i flera alternativ.  
 

¨ Ett skrivbord att läsa vid 
¨ Ett eget rum 
¨ Ett lugnt ställe att läsa på  

 
6. Har ni skönlitterära böcker hemma?  
 

¨ Ja 
¨ Nej 
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 7. Hur mycket tycker du om att läsa skönlitterära böcker?  
 
                     1          2          3          4          5 
 
Inte alls                                                                   Väldigt mycket  
 
 
8. Hur mycket tycker du om att läsa andra sorters böcker/texter? (faktaböcker, 
serietidningar osv).  
 
 
                       1          2          3          4          5 
 
Inte alls                                                                   Väldigt mycket  
 
 
9. Hur ofta läser du skönlitterära böcker på din fritid? (inte läxor) 

¨ Varje dag 
¨ 2-3 gånger i veckan 
¨ 2-3 gånger i månaden 
¨ Mera sällan 
¨ Aldrig 

 
10. Jag läser för att…? Kryssa i ett eller flera alternativ.  

¨ För att det är roligt 
¨ För att lära mig saker 
¨ För att det är spännande 
¨ För att få lugn och ro 
¨ För att någon annan ska bli nöjd (mamma/pappa/lärare) 
¨ För att jag måste 
¨ Annat, i så fall vad? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
11. Var gillar du att läsa? Kryssa i ett eller flera alternativ.  

¨ I en soffa eller fåtölj 
¨ I sängen 
¨ Vid ett bord 
¨ Hemma 
¨ I skolan 
¨ På biblioteket 
¨ Där det är lugnt 
¨ Det spelar ingen roll var jag läser 
¨ Någon annanstans, i så fall var?  

 
________________________________________________________________ 

 
12. Jag skulle läsa mer om… Kryssa för ett eller flera alternativ 

¨ Jag hade mer tid 
¨ Jag tyckte det var roligare 
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¨ Böckerna handlade om något som intresserar mig 
¨ Böckerna hade fler bilder 
¨ Jag visste vad jag vill läsa om 
¨ Böcker var kortare 
¨ Skolan uppmuntrade mig 
¨ Familjen uppmuntrade mig 
¨ Det var lättare att läsa 
¨ Någon läste högt för mig 
¨ Mina vänner läser mer  
¨ Jag läser så mycket jag behöver och vill 

 
13. Hur ofta besöker du ett bibliotek?  
 

¨ Flera gånger i veckan 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Några gånger per år 
¨ Aldrig 

 
14. Har er skola ett bibliotek?  
 

¨ Ja 
¨ Nej  

 
15. Vad tycker du om läsning av skönlitterära böcker på en skala 1–5?  
1 betyder att du inte alls håller med, 5 betyder att du håller med helt och hållet. Ringa in 
den siffra som passar bäst till varje påstående.  
 
Läsning är viktigt för mig  
 
  
           1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
 
 
Det är tråkigt att läsa  
 
          1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
 
 
Det är svårt att läsa  
 
          1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
 
Det är roligt att läsa  
 
           1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
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Det är lätt att hitta något intressant/kul att läsa 
 
           1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
 
Jag gillar högläsning  
 
           1          2          3          4          5  
Nej                                                            Ja  
 
16. Nu har du beskrivit din inställning till läsning när det gäller skönlitterära 
böcker. Fundera över hur det kommer sig att du tycker som du gör. Vad tror du 
påverkar din inställning när det gäller läsning av skönlitterära böcker?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IX 

 
Bilaga C Intervjuguide  
 
Intervjuguide 
 
 
Brukar du läsa? 

- Vad brukar du läsa då? (Skönlitteratur, faktaböcker, tidningar, tecknade serier, 
instruktioner, osv) 

- Kan du berätta varför du inte brukar läsa? 
 
Om du tycker om att läsa, kan du berätta varför du tycker om det? 
 
Om du inte tycker om att läsa, kan du berätta varför du tycker så? 
 
Kan du berätta hur du väljer vilka böcker du ska läsa? 
 
Minns du någon bok som du har tyckt om? Kan du berätta någon om den? 
 
Hur känner du dig när du läser? 
 
Brukar du prata med andra om böcker du har läst? 

- Med vilka? Med andra pojkar? Med andra flickor? 
 
Vad tror du kan ha påverkat din inställning till läsning? Berätta. (Föräldrar, kompisar, 
skolan, ) 
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Vad eleverna själva tror påverkar deras inställning till läsning av skönlitteratur:  

Jag tycker det är roligt att läsa för att lära mig läsning.  
Jag gillar att läsa för man lär sig.  
För att det är roligt att läsa, man lär sig jättemycket om man läser.  
Mina intressen att det är roligt att läsa böcker.  
Jag hittar inga böcker som intresserar mig.  
Man kan veta mer och det är spännande att läsa 
För att det är lätt och då får jag bra bilder i huvudet.  
Det är roligt och spännande och skönt.  
För att det finns roliga saker i boken.  
Dem kan vara väldigt mysiga ibland. Det är kul när man inte har något att göra hemma.  
Jag tycker att de är roliga och spännande.  
För att man lär sig mycket.  
Jag tycker om att läsa för då kan jag lära mig en massa saker.  
Dom ser roliga ut.  
Jag tycker det är roligt för att jag blir bättre och bättre hela tiden.  
För att vissa böcker är inte så roliga. Jag läser inte så ofta.  
Jag gillar att läsa böcker för att när jag läser ut en bok blir jag stolt av mig själv.  
Jag gillar att läsa många böcker för att när jag läser tycker jag om att läsa roliga böcker.  
Jag övar på att läsa och det är spännande att göra det.  
För att jag tycker det är roligt att läsa ibland.  
Jag tror att det påverkar att jag har fått glasögon så jag kan läsa bättre 
Jag tycker väldigt mycket om att läsa. Min favorit bok är: KAPTEN KALSONG 
Det är spänande att lära sig nya saker. Man vill ju vara duktig. Och så får man ett väldigt bra 
ordföråd.  
För om det står något läskigt så vet man att det inte är sant. Så blir man inte rädd. 
Jag läser varje kväll så jag gillar att läsa. Jag gillar alla böcker. Min hobby är att läsa och andra 
grejer.  
För att det är kul.  
Bökerna jag läser blir roligare och roligare till sist blev det kul 
Jag jillar roliga böker och sorgliga böker 
Att det är roliga och mycket mer spänande en vanliga böker som typ hänt på redigt. 
Det är kul, roligt och spenande. 
Skönlitterärade böcker är lite så där för mig jag tycker mest om samma böcker vet int varför 
men visa är jätteroliga men inte alla. De flesta är jätteroliga medans några andra är lite tråkiga 
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men det är inte många. en skrek böcker som är skönlitterade är så roligt för om de är sanna så 
blir jag lite rädd att det ska henda mig.  
Jag började läsa när jag såg omslaget till alla Harry- Potterböker.  
Jag började att gilla att läsa för ganska lenge sedan.  
Jag gilar att läsa får det är kul och de är ett set att kopla av 
Jag vet inte varför det är tråkit att läsa. 
Jag gillar att läsa för det är kul men inte så kul. Jo varför de är spänande och ibland är det 
läskiga. 
Jag tycker om sådana böcker för att det är roligt med böcker som det kan finnas och hända 
allting.  
Det är kul att läsa ibland och ibland inte  
För vi har mycket böcker hemma och då sliper jag på massa filmer. 
För att skönlitterära böcker är spännande jag har till och med en skönlitterär bok som favorit bok 
Jag gillar Kalle Anka böcker. Dom är roliga och man förstår mycket 


