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Syftet med föreliggande studie är att ta reda på elevers inställning till läsning i olika 

situationer och under olika förutsättningar samt se om deras inställning har något 

samband med deras läsflyt och läsförståelse. Studien byggs på en kvantitativ 

undersökning i en klass med 20 elever och enkät används som metod. Ett lästest 

används också för att kunna mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Resultatet visar att 

majoriteten av eleverna med god läsförmåga även upplever läsning som något lustfyllt. 

Men samtliga elever med sämre resultat i både läsflyt och läsförståelse svarar även de 

att läsning är roligt i alla situationer och under alla förutsättningar. 
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1 Inledning      

I dagens samhälle är det viktigt att vara en god läsare och för att kunna nå dit krävs 

motivation och läslust. Läroplanen säger att undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att läsa (Skolverket, 2011, s. 247). Skolans uppdrag är alltså inte bara att lära eleverna att 

läsa utan också lägga energi på att skapa ett intresse för läsning. Med senaste rapporten från 

PIRLS (Skolverket, 2012) som visar ett försämrat resultat för Sverige när det gäller elevers 

läsförmåga är det viktigare än någonsin att göra vad som krävs för att höja läsintresset hos 

eleverna.  

     Vi som gjort denna studie har alltid haft ett läsintresse med oss från tidig ålder och har 

därför alltid upplevt läsning som en belöning snarare än något som måste göras. Vi har haft en 

hemmiljö där läsning varit en naturlig del av vardagen och där ett stort urval av olika slags 

böcker alltid funnits nära till hands. Vi har även haft föräldrar som läst högt en stund varje 

dag. Vi är dock väl medvetna om att långt ifrån alla har haft den turen. 

     Enligt Lundberg & Herrlin (2014, s. 19-20) så har läsförståelse och läslust en koppling till 

varandra då läsförståelse leder till läslust och läslust på samma sätt förbättrar läsförståelsen. 

Det finns även forskare som kopplar samman läslust med läsflyt (Morgan & Fuchs, 2009). 

Förutom läraren så har hemmet också ett ansvar. Körling (2003, s. 17) säger att barn som 

kommer från läsande hemmiljöer med läsande föräldrar ofta är barn som sedan har läslust och 

läser mycket. 

     Även om det finns forskning om sambandet mellan läsförmågor och läslust så är det inte 

allt för många som studerat om läsflyt och läsförståelse har någon inverkan på läslusten. 

PIRLS är en internationell studie som tagits fram för att undersöka elevers läsförmåga och 

attityder till läsning. Vi kommer i föreliggande studie genomföra en snarlik undersökning med 

fokus på elevernas inställning till läsning men har valt att även undersöka elevernas 

inställning till läsning i olika situationer och under olika förutsättningar. Dessa begrepp kan 

tolkas på många sätt. I föreliggande studie väljer vi att tolka olika situationer främst som 

miljöer för läsning så som hemma eller i skolan. Begreppet under olika förutsättningar tolkas 

främst som omgivningen under läsning, om det till exempel är tyst eller högljutt. Begreppet 

inställning till läsning kommer vi i föreliggande studie koppla samman med läslust där en 

positiv inställning till läsning också innebär läslust och vice versa.  
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1.1 Syfte och frågeställningar      

Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers inställning till läsning i olika 

situationer och under olika förutsättningar och se om deras inställning har något samband med 

läsflyt och läsförståelse. 

För att besvara syftet har vi valt följande forskningsfrågor: 

- Vad har eleverna för inställning till läsning i olika situationer och under olika 

förutsättningar? 

- Har elevernas inställning till läsning någon inverkan på deras läsförmågor? 

- I så fall, vilka samband kan vi se vad gäller läslust, läsflyt och läsförståelse?  
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2 Bakgrund     

I detta avsnitt presenteras vad litteraturen och tidigare forskning säger om läsning, 

läsförståelse, läsflyt och läslust. Senaste resultaten från PIRLS presenteras också med deras 

internationella studie över elevers läsförmågor och attityder till läsning. Vi kommer i 

föreliggande studie se på läsning främst som avkodning men också som tolkning i form av 

läsförståelse.  

2.1 Läsning 

Läsning är något som inte bara bidrar till ett rikare ordförråd och nya sätt att se på 

omgivningen utan även något som ger avkoppling och underhållning. Rosén & Gustafsson 

(2006, s. 30) säger att läsning hjälper elever att utveckla kunskaper inom alla ämnen. 

Läskompetensen har även en avgörande betydelse i ett större perspektiv, till exempel för ett 

lands sociala och ekonomiska utveckling.  

     För att lära sig läsa så behöver man kunna bokstäverna men även ha fonologisk 

medvetenhet (Fylking 2003, s. 26). När man har fonologisk medvetenhet förstår man att alla 

ord i språket kan delas upp i mindre segment. Man måste kunna se ordets form och inte bara 

förstå vad ordet betyder. Fylking tar vidare upp de tillvägagångssätt som används när man lär 

sig läsa. Den första är syntetisk och kallas Ljudmetoden. Man börjar då med två ljud och 

bygger på med ljud tills hela alfabetet är färdigt. Det är viktigt att varje bokstav och ljud får ta 

tid och att flera metoder används så som klippa, måla och följa formen på bokstaven i sand. 

Den andra metoden är analytisk och kallas Helordsmetoden. Där startar man med hela ord och 

utgår ifrån ord som intresserar barnet. Lärare använder ofta en blandning av dessa metoder då 

de stödjer varandra. Fylking belyser att det viktigaste inte är vilken metod man använder utan 

att all inlärning sker i en trygg miljö där en vuxen finns med och vägleder på ett positivt sätt. 

     Rosén & Gustafsson (2006, s. 32) säger att de skillnader som finns i barns läsutveckling 

när de börjar skolan till stor del beror på de erfarenheter av läsning barnet har sedan tidigare. 

Elever som ägnat mycket tid till läsning och ord- och bokstavslekar har högre grad av 

fonologisk medvetenhet, ett större ordförråd och större intresse av läsning än elever som inte 

ägnat den tiden till läsaktiviteter. 

     Läsinlärning sker i olika utvecklingsstadier. Fylking (2003, s. 28-31) beskriver de fyra 

stadierna som är pseudoläsning, logografisk läsning, fonologisk läsning och ortografisk 

läsning. Det finns många olika sätt att lära sig läsa på och Fylking belyser det viktiga i att 
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möta språket i alla former så som lek, sånger, sagor, högläsning, rim, ramsor och spännande 

böcker för barnet att läsa på egen hand.  

     För godtagbara kunskaper i läsning i slutet av årskurs 3 krävs att ”Eleven kan läsa bekanta 

och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Genom att kommunicera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt 

sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.” (Skolverket, 2011, s. 252). 

2.1.1 Läsförståelse  

Förutom att kunna läsa så är det också minst lika viktigt att förstå vad man läser, något som 

inte alltid varit självklart. Rosén & Gustafsson (2006, s. 31-35) säger att läsförmågan idag är 

starkt kopplad till läsförståelse. Det är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för 

samhällets utveckling att kunna läsa med förståelse. Alatalo (2011, s. 37) menar att om 

antingen ordavkodning eller läsförståelse uteblir så förekommer ingen läsning. 

     Reichenberg (2006, s. 214) beskriver läsning som ett möte mellan text och läsare. För att 

det ska resultera i full förståelse så måste läsaren vara en aktiv medskapare och kunna ta fram 

sina förkunskaper för att kunna läsa mellan raderna i en text. Hur är man då en aktiv läsare? 

Man har först och främst kunskap i hur och varför man ska använda olika lässtrategier och 

man förstår också hur man kan anpassa de strategierna efter målet med läsningen. En aktiv 

läsare förstår också att utan ansträngning att förstå texten så kan inte en djupare förståelse 

uppstå. En ansträngning kan till exempel innebära att man som läsare först skummar igenom 

texten för att få ett grepp om vad den handlar om innan man fördjupar sig i det viktiga i 

texten. Man kan även göra förutsägelser om vad som kommer att ske för att sedan upptäcka 

om man haft rätt eller inte. En aktiv läsare utvecklar även strategier för att fördjupa sin 

förståelse. Det kan till exempel innebära att läsa om något om det är svårt att förstå eller 

försöka lista ut vad svåra ord betyder genom att se till helheten och sammanhanget.  

     Rosén & Gustafsson (2006, s. 35-36) fortsätter med att säga att läsförståelse är något som 

inte är helt enkelt att mäta då en persons förståelse huvudsakligen är dold för andra. Det är 

dock en viktig uppgift för läraren att kunna bedöma elevers läsförståelse och det finns goda 

möjligheter till det genom till exempel textrelaterade frågor eller samtal om texter. 

     Lundberg & Herrlin (2014, s. 17) säger att man tidigt måste börja motivera eleverna att 

läsa aktivt och upptäcka om det är något som är svårt att förstå samt göra något åt det.  
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2.1.2 Läsflyt 

    

Taube (2007, s. 39-41) definierar läsflyt som en utveckling av automatiserad ordavkodning. 

När man i början lär sig känna igen ord är det svårt att identifiera bokstäverna och hålla dem i 

minnet samt ljuda samman ljuden. Vidare skriver hon att risken är stor att läsförståelsen 

påverkas negativt om läsaren möter allt för många ord som kräver dessa arbetsinsatser. När 

ordigenkänningen sker inom en sekund och utan misstag säger man att den är automatiserad. 

Lundberg & Herrlin (2014, s. 16) säger också att den som läser knaggligt och utan flyt får 

svårigheter med att ta till sig och förstå en text.  

     Det mest effektiva sättet att hjälpa eleverna på deras väg mot läsflyt är att så mycket som 

möjligt låta dem läsa sammanhängande text. Läraren måste uppmuntra eleverna att läsa olika 

slags texter som är både enkla och mer utmanande. Eleverna behöver också höra läraren läsa 

för att själva lära sig och kunna se kopplingar mellan talat och skrivet språk. När en elev får 

läsa om ett kort stycke flera gånger tills hastighet och förståelse uppnåtts så ökar läsflytet. 

     Frekvent läsning är den ena faktorn som medverkar till läsflyt och den andra som lyfts 

fram är motivation (Morgan & Fuchs, 2009). Det viktigaste för att uppnå frekvent läsning är 

motivation. Studier visar att det uppstår en god cirkel där läsning ger färdighet och färdighet 

ger läsning. Om man är en god läsare har man oftast motivationen till att läsa medan svaga 

läsare sällan är lika motiverade. Alatalos (2011) studie visar att lärare själva anser att läsa ofta 

och läsa en kort stund varje dag är bra sätt för att öka läsflytet (s. 179).  

     Taube (2007, s. 44-45) beskriver en studie genomförd på Nya Zeeland där forskarna 

studerat 42 elever med svag läsförmåga. Eleverna delades upp i tre grupper där den ena 

gruppen fick träna på att snabbt känna igen ord, den andra fick läsa meningar där samma ord 

ingick och den tredje fick diskutera ordens betydelser men inte se orden. Samtliga elever fick 

sedan läsa fem texter innehållande de aktuella orden följt av frågor på texterna. Resultatet 

visade att den första gruppen som övat ordigenkänning klarade fler frågor än de övriga 

grupperna. Snabb ordigenkänning är alltså av betydelse för läsförståelseförmågan. Läsflyt är 

nödvändigt för en god läsförståelse men dock inte det enda som krävs.  

2.1.3 Läsmiljö 

  

Var vi läser någonstans och vilka förutsättningar vi har när vi läser är viktiga aspekter i själva 

läsningen. Chambers (2011, s. 13) menar att var vi läser även påverkar hur vi läser. Det 
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viktigaste är först att få tag i en bok att läsa och då spelar det stor roll hur böckerna 

presenteras för oss och hur tillgängliga de är. Det andra handlar, enligt Chambers (2011), om 

att faktiskt läsa det man valt och välja en passande plats till det. Det viktiga är att hitta en plats 

där man kan koncentrera sig och det är vanligtvis en lugn och tyst plats. I skolan kan det vara 

svårt att hitta sådana platser då det är mycket människor som ägnar sig åt olika aktiviteter. 

Man kan till exempel få till läshörnor eller liknande som endast är avsedda för läsning. En 

sådan plats får gärna vara på en matta, i en soffa eller sittsäckar för att göra det bekvämt och 

inbjudande. Även om inte alla elever skulle vilja läsa i dessa läshörnor är det ändå viktigt att 

de får finnas, främst för att visa att läsning är något betydelsefullt som är prioriterat på skolan. 

Om möjlighet till speciella ställen för läsning inte finns är ändå det viktiga att skapa tid till 

läsning som kan ske ostört. Läsning bör ske ostört eftersom det är en aktivitet som kräver vår 

fulla uppmärksamhet så vi kan dras in i boken och handlingen. Även Clark och Rumbold 

(2006) nämner en lugn läsmiljö som en viktig faktor för en god läsning.   

     Nyström (2002, s. 179) säger att lärandemiljön är komplex och att det är flera olika 

faktorer som bidrar till läsutvecklingen. Det beror också på individen, de olika miljöer som 

hon studerat passar bättre för vissa elever än vad de gör för andra. Hon anser att eleverna i en 

klass med friare arbetssätt skulle kunna utvecklas på ett annorlunda sätt om en mer 

strukturerad miljö får ta plats på samma sätt som eleverna i den mer strukturerade miljön 

skulle gynnas av ett mer fritt arbetssätt. För att minska gapet mellan eleverna kan en mer 

varierad miljö vara att föredra.  

2.1.4 Hur skapar man läslust? 

Det finns som nämnt ovan viktiga delar att lära sig för att bli en god läsare men en aspekt som 

är minst lika viktig är lust och glädje. Alatalo (2011, s. 37) lyfter fram forskning som visar att 

en viktig faktor för god läsförmåga är motivation. Lundberg & Herrlin (2014, s. 19) säger att 

läraren har ett stort ansvar i att skapa intresse och motivation när det gäller läsning. Eleverna 

måste få upptäcka det positiva med läsning och få uppleva det som en möjlighet till en ny 

värld av kunskap, spänning och äventyr. Fridolfsson (2008, s. 34) säger att många nybörjare 

inom läsning saknar förståelse för hur de kommer att kunna ha någon glädje av att kunna läsa. 

Det är därför viktigt att förmedla hur viktigt det är att behärska läsning både i och utanför 

skolan. När man förstår meningen och betydelsen med att lära sig något så ökar också 

motivationen. Det finns olika slags motivation – inre och yttre. Inre motivation innebär att 

eleven drivs och läser av egen vilja medan yttre motivation innebär att eleven läser för att få 
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någon slags belöning. Lärare använder ofta både inre och yttre motivation i läsundervisningen 

men man bör dock sträva efter att skapa en inre motivation hos eleverna så att de vill läsa för 

sin egen skull (Westlund, 2009, s. 28-29).  

     Norberg (2003, s. 41) anser att ett klassrum ska vara försett med böcker av alla olika slag, 

både äldre och nya, för att ge eleverna lust till att läsa. Läraren bör ha en tillåtande attityd när 

eleverna väljer böcker och läraren ska även själv välja böcker som läses tillsammans då och 

då. Läsundervisningen ska vara strukturerad men skolan ska även erbjuda stunder där 

eleverna kan få sitta i lugn och ro och läsa på en skön plats.  

     I Alatalo (2011, s. 25) lyfts olika studier som alla kommit fram till att lärarens kompetens 

och undervisning är de viktigaste faktorerna för elevers utveckling och prestation. Resurser i 

form av fina lokaler, nya läroplaner eller mindre elevgrupper är inte avgörande för goda 

elevresultat utan det handlar om läraren. De viktigaste egenskaperna för en lärare är förmågan 

att anpassa undervisningen efter elevernas behov, viljan att hjälpa eleverna att utvecklas och 

den personliga relationen till eleverna.   

     Även om läraren också har ett huvudansvar i att skapa läslust så måste lusten även 

stimuleras utanför skolan och ske med hemmens hjälp. Frank (2009, s. 126) tar upp att en lång 

rad undersökningar visar på sambandet mellan elevers hembakgrund och studieresultat. 

Förutsättningarna för att lära sig läsa men också för att bli en säker läsare ökar om barnet 

kommer från en familj där läsning har en central betydelse. Hon säger även att det har gett 

positivt utfall när föräldrar involverats i sitt barns läsning och att man kan underlätta det 

genom att till exempel ge föräldrar information om böcker och ge möjligheter till hemlån. 

     En annan metod som ofta lyfts som viktig i barns läsutveckling är högläsning av en vuxen. 

Det är en stor hjälp när man vill skapa intresse och lust för läsning. Det är heller inte bara 

något spännande och roligt utan underlättar även sedan när barn själv ska lära sig läsa. 

Högläsning är även något som ska följa med genom hela barnets läsutveckling och gärna få ta 

stor plats i skolan. Detta är dock inget vi lyfter i denna studie utan vi fokuserar på högläsning 

då eleven själv läser högt. Prior (2011) har i sin studie undersökt elevers förståelse efter tyst 

respektive högläsning. Resultatet varierade mellan årskurserna men högläsning visade sig 

vara det som gav bäst förståelse hos elever på lågstadiet. Prior menar då att högläsning i tidiga 

årskurser fungerar som ett redskap när eleverna ska avkoda ord och skapa mening av texten. 
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2.2 PIRLS  

  

PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers attityd till läsning samt deras 

läsförståelse och läsförmåga. Studien genomförs i årskurs 4. Sverige har deltagit fyra gånger; 

2001, 2006, 2011 och senast år 2016. Senast medverkade 6500 elever från 190 olika skolor, 

resultatet presenteras i december år 2017. Under studien som genomfördes år 2011 

medverkade 4622 svenska elever. PIRLS går ut på att eleverna får göra ett läsprov 

innehållande både skönlitterära texter och faktatexter. Utöver dessa prov får eleverna också 

svara på en enkät med frågor som rör elevernas attityd till läsning, deras bakgrund, skolgång 

och även deras lärande. I PIRLS studie svarar även lärare och rektorer på frågor som rör 

undervisning, lärandemiljö, utbildning, engagemang och elevernas inställning. Elevernas 

föräldrar besvarar också en enkät innehållande frågor om hemmiljö och barnens aktiviteter 

kopplade till läsning (Skolverket, 2012).  

     Enligt PIRLS (Skolverket, 2012, s. 6) studie läser svenska elever i årskurs 4 bättre än 

elever i många andra länder, något som dock har visats mellan samtliga mätningar är att 

resultatet har försämrats lite för var gång. Här utmärker sig Sverige då vi är ett av få länder 

som visat försämrade resultat efter samtliga mätningar. Trots detta ligger eleverna i årkurs 4 

fortfarande på genomsnittet vad gäller läsförmågan. Vidare skriver Skolverket (2012, s. 7) att 

flickor läser bättre än pojkar men att även detta resultat har förändrats då flickornas resultat 

försämrats mer än pojkarnas. Skolverket (2012, s. 7) skriver också att inställningen till läsning 

har förändrats till det negativa med hela tio procent sedan 2001 och menar att detta är oroande 

då inställningen spelar en stor roll i elevernas läsutveckling. Elever som inte tycker om att 

läsa har sämre provresultat än de elever som tycker om läsning. PIRLS studieresultat visade 

även att föräldrarnas läsvanor och inställning till läsning har betydelse när det kommer till 

elevernas resultat. Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar också en viktig roll för 

elevernas läsförmåga. I PIRLS studie från 2012 fick föräldrar och elever svara på frågor 

angående föräldrarnas utbildningsnivå och yrkesstatus, antal böcker i hemmet och så vidare, 

detta för att kunna bedöma vad eleverna har för hemresurser. Det finns ett tydligt samband 

mellan resultaten på PIRLS läsprov och hemresurser. Elever med en låg grad av hemresurser 

har sämre resultat på läsproven i jämförelse med elever med hög grad av hemresurser.  

     När det kommer till elevernas attityd till läsning visar det sig i PIRLS studie att majoriteten 

av eleverna har en positiv inställning till läsning. De skriver att fyra elever av fem i viss mån 

är förtjusta i läsning. Vidare kan vi läsa att flickor läser oftare och hellre än vad pojkarna gör. 
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Studien har också visat att de elever som tycker om att läsa når högst provresultat. Ett gott 

självförtroende är också viktigt för att nå höga provresultat, det visade sig att ungefär hälften 

av eleverna som medverkade i studien har gott självförtroende vad gäller sin egen läsförmåga. 

De elever som inte hade gott självförtroende var bara ett fåtal. Föräldrarna påverkar sina barn 

i hög grad. Både vad gäller deras egen inställning och intresse för läsning men också när det 

kommer till deras förväntningar på sina barn. Elever till föräldrar med höga förväntningar gör 

bättre ifrån sig på PIRLS läsprov.  

     Det visar sig i PIRLS studie att svenska lärare i lägre utsträckning använder sig av olika 

lässtrategier i sin undervisning än vad lärare i andra länder gör. De hävdar att det är 

oroväckande och menar att lärarna måste hjälpa eleverna att lära sig olika lässtrategier för att 

bli bättre på avkodning och förståelse. Något som också är viktigt för elevernas läsutveckling 

är uppföljningen av elevernas arbeten. Oftast sker detta genom att elever ska svara på frågor 

om en text de läst, samtal kring olika texter förekommer sällan.  

     Vad gäller skolmiljön framkommer det i studien att ungefär femtio procent av de svenska 

eleverna som medverkat i studien har tillgång till ett klassrumsbibliotek eller en läshörna och 

nästintill alla använder något av dessa två minst en gång i veckan (Skolverket, 2012, s. 74).  

3 Metod  

I följande avsnitt presenteras utformningen och genomförandet av studiens datainsamling. Vi 

inleder med val av metod för att sedan gå in på urval, genomförande, databearbetning och 

analysmetod samt validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas med etiskt ställningstagande.  

3.1 Val av metod 

Utifrån syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod till denna studie. Trost (2012, s. 

18) säger att när det rör sig om kvantitet så använder man sig av siffror. Det innefattar inte 

endast siffror i sig utan även siffror i överförd betydelse som till exempel när man använder 

ord som fler och färre. I denna studie är det fokus på frågor som hur ofta och hur mycket samt 

sambandet mellan enkätsvaren och lästesten och därför är en kvantitativ studie att föredra.  

     I föreliggande studie undersöks hur elever i en årskurs 3 upplever läsning i olika miljöer 

och situationer och om deras inställning till läsning har ett samband med läsflyt och 

läsförståelse. För att få reda på detta har en enkät använts och sedan följts upp av ett lästest. 
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3.1.1 Enkät 

För att få reda på elevers inställning till läsning i olika miljöer och situationer valde vi att 

använda oss av en enkät. En enkätundersökning kan göras på ett stort urval samtidigt som det 

inte behöver ta alltför lång tid. Respondenterna påverkas inte heller av intervjuarens sätt att 

ställa frågor som det finns risk för under en intervju (Ejlertsson, 2014, s. 11-12). Vi ansåg 

därför att en enkät passade bra då vi ville samla in relativt korta svar från en hel klass. 

Ejlertsson (2014, s. 12) nämner att en nackdel med enkät som metod är att det inte finns 

möjlighet för respondenterna att ställa följdfrågor eller få ytterligare information. Vi var 

medvetna om det och fanns med i klassrummet för att kunna svara på eventuella frågor om 

enkätfrågorna. Vi valde att genomföra studien i en klass med 20 elever. På ett sätt hade det 

varit önskvärt med flera klasser för att få ett bredare resultat men det skulle bli allt för 

tidskrävande. Enkäten innefattade tio frågor med två till fyra svarsalternativ till varje fråga (se 

bilaga 1). Frågorna ämnade ta reda på elevernas inställning till läsning. Sista frågan var inte 

kopplad till studiens syfte utan var med för att vi var nyfikna på vad eleverna i en årskurs 3 

läser. Det fanns även möjlighet till att utveckla svaret på några frågor samt skriva dit annat 

svar om det önskades.  

     När vi skapade enkäten hade vi våra forskningsfrågor med oss hela tiden för att begränsa 

oss och bara ta med det som vi ville undersöka vilket var elevernas inställning till läsning i 

olika situationer och under olika förutsättningar. Därför valde vi att ställa frågor om vad 

eleverna tycker om läsning, var de helst läser och om de föredrar lugn och ro eller kan läsa 

trots ljud i bakgrunden. Vi skickade enkäten till läraren först för att få eventuella synpunkter 

huruvida hon ansåg att språket var passande för klassen eller inte.  

3.1.2 Lästest 

Vi ville även ta reda på om elevernas inställning till läsning hade något samband med deras 

läsflyt och läsförståelse. För att kunna upptäcka eventuella samband behövde vi bilda oss en 

uppfattning om på vilken nivå de enskilda eleverna låg. Vi använde oss då av ett lästest 

framtaget av Skolverket i deras nya bedömningsmaterial (Skolverket, 2016). Testet var en 

sida text om elefanter och deras sätt att kommunicera. Det var även sex till sju frågor om 

texten där den första frågan var vad texten handlade om och resterande frågor var mer 

detaljerade, som till exempel hur elefanter mår om deras öron står rätt ut (se bilaga 2 & 3). 
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Det bedömningsstöd som medföljer testet använde vi oss av för att bedöma elevernas läsnivå, 

vi fokuserade på avstämning C (se bilaga 4).  

3.2 Urval 

Vi valde att genomföra studien i en årskurs 3 med 20 elever på en skola i mellansverige. Vi 

hade sedan tidigare kontakt med skolan och de visade ett intresse att delta i studien. Då 

studien innehåller ett lästest med fokus på läsflyt och läsförståelse var en årskurs 3 optimalt då 

elever i årskurs 3 generellt sett har kommit längre i sin läsning än tidigare årskurser och därför 

valdes just den klassen. Varför vi valde att enbart använda oss av en klass och inte fler var för 

att resultatet ändå inte skulle kunna bli generaliseras. 

3.3 Genomförande 

Den första kontakten med skolan togs via telefon med klassläraren. När vi fått godkännande 

att få genomföra studien skickade vi ut brev till alla föräldrar som alla godkände sina barns 

deltagande genom att svara på brevet (se bilaga 5). Studien delades sedan upp i två besök 

under två veckor där enkäten genomfördes under första besöket och testerna under andra 

besöket. Skälet till att det blev besök vid två tillfällen var för att det passade läraren och 

klassen bäst. 

3.3.1 Enkät 

Under vårt första besök genomförde vi enkäten med eleverna. De svarade enskilt förutom tre 

elever som ville gå ut till ett annat rum och gå igenom enkäten med läraren. Det var två elever 

som var frånvarande och de fick svara vid ett annat tillfälle. Eleverna skulle svara enskilt men 

vi fanns till hands för att svara på eventuella frågor. Vi valde att vara med i klassrummet om 

det var någon fråga som eleverna inte förstod. För att kunna jämföra deras enkätsvar med 

lästesterna så fick eleverna skriva namn på enkäten. 

3.3.2 Lästest 

Under vårt andra besök genomförde vi lästesterna med eleverna. Tanken med lästesterna var 

att mäta deras läsflyt och läsförståelse. Det var 20 elever och vi tog in en elev åt gången till ett 
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grupprum i anslutning till klassrummet. Eleven fick börja med att läsa texten högt. Vi mätte 

läsflytet genom att ta tid under läsningen och antecknade om eleven fastnade på något ord 

eller helt hoppade över ord. Efter läsningen ställde vi frågor på texten och började med vad 

texten handlade om. Om eleven direkt gav en detaljerad beskrivning av vad hela texten 

handlade om så behövde vi inte ställa alla frågor. Vi antecknade vad eleven svarade och skrev 

även ner korta kommentarer om huruvida eleven kändes säker eller till exempel kikade i 

texten för att minnas. Vi noterade även om eleven svarade med samma ord som i texten eller 

om de använde synonymer. Vi funderade mycket kring huruvida vi skulle spela in de lästest 

vi genomförde eller ej, men bestämde till sist att inte göra det. Anledningen till att vi avstod 

var för att vi tänkte att det kunde göra eleverna mer obekväma än nödvändigt. Dessutom är 

transkriberingen ett väldigt arbetsamt och tidskrävande moment som vi kände att vi inte 

riktigt hade tid med. Vi ansåg att det räckte med att vi båda var observanta och antecknade 

under genomförandet av lästesterna. Det som kunde bli problematiskt hade varit om eleverna 

känt sig obekväma med oss, två nya personer, som ska komma och lyssna till deras läsning 

men vi upplevde att det inte blev ett problem. Vi gav möjligheten att låta eleverna stå över 

helt eller läsa för läraren istället om det kändes för läskigt men samtliga elever valde att läsa 

för oss. 

3.4 Databearbetning och analysmetod   

För att sammanställa elevernas svar på enkätfrågorna gjorde vi ett Exceldokument där vi 

registrerade alla de olika svaren på samtliga tio frågor. Detta gjorde det sedan enkelt för oss 

att göra diagram av det insamlade materialet. Varje fråga presenteras med ett enskilt diagram. 

Vi valde även ut tre elever som utmärkte sig i sina enkätsvar för att koppla samman dessa med 

deras läsförmågor.  

     Lästesterna bearbetades genom att vi noterade alla elevers lästider och antal stakningar och 

förde in dessa i en tabell. I bedömningsmaterialet fanns inga tydliga riktlinjer på vad läsflyt 

innebär så vi valde att dela upp tabellen i tre grupper utefter antalet gånger eleverna fastnade 

på ett ord. Den första gruppen bestod av de elever som fastnade på sex ord eller färre och i 

den andra gruppen var de som fastnade på sex till tio ord. Den sista gruppen bestod av de 

elever som fastnade på tio ord eller fler. Vi hade med lästiden som stöd för att kunna bedöma 

läsflytet då vi ansåg att det gjorde det mer rättvist än om vi bara utgått från en faktor. 

Resultatet av textfrågorna delades också in i tre grupper där den första gruppen var de elever 

som inte kunde svara och de elever som uppgav ett felaktigt svar. Andra gruppen var de 
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elever som svarade rätt men tog stöd i texten och den tredje och sista gruppen var de elever 

som svarade med egna ord utan att ta stöd i texten. Vi jämförde grupperna med varandra och 

valde sedan ut de tre elever med bäst respektive sämst resultat för att kunna koppla samman 

deras läsförmåga med deras enkätsvar.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

För oss har det varit viktigt att uppnå så hög trovärdighet som möjligt i en sådan här 

begränsad studie, för att åstadkomma detta har vi lagt stor vikt vid validitet och reliabilitet. 

Validiteten avser bevisa att undersökningen faktiskt utreder studiens syfte och frågeställningar 

medan reliabiliteten redovisar tillförlitligheten i undersökningen. I Ejlertsson (2014, s. 12) 

beskrivs det hur betydande frågeställningarna är för undersökningen. Om utformningen av 

frågor är korrekt är det större chans att det blir ett lättolkat resultat. De frågor vi hade för 

avsikt att få svar på var vi därför noga med att förklara för informanterna, det vill säga 

eleverna, för att undvika missförstånd. Det var viktigt för oss att vara säkra på att alla 

uppfattade frågorna korrekt. Vi bedömer att vi fick svar på våra frågeställningar då 

informanternas inställning till läsning i olika miljöer och situationer gick att utläsa i deras 

enkätsvar.  

     Genom att noga formulera enkätfrågorna utifrån det område vi ämnat undersöka samt med 

anledning av att alla lästest genomfördes på precis samma sätt anser vi att vi uppnår en hög 

reliabilitet. Något som dock kan diskuteras ur reliabilitetssynpunkt är att resultatet inte kan 

generaliseras. Vår avsikt har emellertid inte varit att dra generella slutsatser utifrån vårt 

insamlade material. Med detta i beaktande vill vi hävda att föreliggande studie innehar både 

god validitet samt reliabilitet. 

3.6 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra 

grundläggande forskningsetiska krav. Dessa fyra krav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde vi 

genom att informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare gällande villkoren för deras 

deltagande samt vad som förväntades av dem i projektet. Vi upplyste även om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens 

gång. Vad gäller samtyckeskravet erhölls uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
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samtycke. Då de medverkande var under 15 år inhämtades även samtycke från förälder eller 

vårdnadshavare. Krav nummer tre, konfidentialitetskravet, uppfylldes genom att de 

medverkande i undersökningen kunde avbryta sin medverkan utan att detta skulle leda till 

några negativa följder för dem. De bestämde själva om, hur länge och på vilka villkor de 

skulle delta på och det förmedlades både innan och under studiens gång. Nyttjandekravet är 

det sista av de fyra kraven och gäller påtryckning och påverkan. Om en medverkande valt att 

avbryta sin medverkan i undersökningen får detta beslut inte påverkas på något vis.   

4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de enkäter och lästest vi genomfört. Totalt deltog 20 

elever som vi fortsättningsvis kommer att kalla för slumpmässigt utvalda namn. Syftet med 

enkäterna har varit att ta reda på elevernas inställning till läsning i olika miljöer och 

situationer.  

4.1 Enkätfrågor   

Den första frågan i enkäten var: ”Vad tycker du om läsning?”. Vi ville här få reda på deras 

generella attityd till läsning. De svarsalternativ vi hade kan jämställas med negativ, neutral 

och positiv. Alla utom fem svarade att de har en positiv inställning till läsning. Fyra elever 

svarade att deras inställning till läsning är neutral. En elev utmärkte sig från mängden och 

svarade att hens inställning till läsning är negativ:  
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Diagram 4.1.1  

 

Eftersom syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers inställning till läsning i olika 

situationer och under olika förutsättningar valde vi att i frågeställning nummer två fråga var 

eleverna läser allra helst. Alternativen som fanns att välja på var hemma, skolan, båda eller 

ingenstans. Här var svaren lite mer spridda. Fem stycken läser helst hemma, en läser helst i 

skolan och två läser helst ingenstans. Resterande tolv elever läser gärna både i hemmet och i 

skolan:  

 

Diagram 4.1.2  
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För att få ytterligare information om i vilken miljö eleverna helst läser frågade vi om de vill 

ha lugn och ro eller om de kan läsa trots högre ljudnivå. Svarsalternativen på denna fråga var 

musik/ljud, lugn och ro, båda eller inget. Majoriteten svarade i lugn och ro. Några få svarade 

att de kan läsa både med musik eller ljud i bakgrunden men också i lugn och ro:  

 

Diagram 4.1.3 

 

Vi var också nyfikna på hur eleverna föredrar att läsa och frågade därför vilket de gillar bäst; 

läsa högt, läsa tyst, båda eller inget. Här fick vi lite mer varierade svar. En elev föredrog att 

läsa högt medan en annan föredrog att inte läsa alls. Nio elever läser gärna tyst medan 

resterande nio både gillar att läsa högt men också gillar att läsa tyst:  
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Diagram 4.1.4  

 

På fråga fem fick eleverna svara på om de föredrar att läsa för sin egen del eller om de vill 

läsa för någon. Nio stycken föredrog att inte läsa för någon annan medan tre stycken gärna 

läste till för en mottagare. Resterande åtta föredrog både och: 

 

Diagram 4.1.5  
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”Är det någon skillnad på att läsa hemma och i skolan?” var vår nästa fråga. Här kunde 

eleverna välja att svara ja eller nej. Tretton stycken ansåg att det var skillnad medan sju 

stycken ansåg att det inte var någon skillnad: 

 

Diagram 4.1.6  

 

Nästa fråga handlade om vem som väljer ut böckerna eleverna läser i skolan. 

Svarsalternativen som fanns att välja på var du själv, din lärare eller båda. Alla utom fem 

svarade att de själva väljer böckerna de läser. De övriga fem svarade att både läraren och 

eleven själv väljer: 
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Diagram 4.1.7  

 

Vi undrade också vem som väljer ut böckerna eleverna läser i hemmet. Svarsalternativen är 

inte riktigt lika, här kunde eleverna även välja att svara att de inte läser hemma. De som själva 

väljer böckerna de läser hemma var 17 stycken. Svarsalternativ två var att en vuxen väljer 

bok, vilket en elev svarade. Två elever svarade att både de och en vuxen väljer. Ingen svarade 

att de inte läser hemma:  

Diagram 4.1.8  
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Slutligen ville vi veta när eleverna tycker att det är roligast att läsa, när de själva väljer bok 

eller när någon vuxen varit med och hjälp till. Alla utom en föredrar att själv välja bok medan 

en elev helst vill att någon vuxen ska vara med och hjälpa till att välja:  

Diagram 4.1.9  

4.2 Samband mellan enkätresultat och lästest med utgångspunkt i 

enkäterna 

Resultatet på första enkätfrågan visar tydligt att elevernas inställning till läsning är positiv. På 

fråga 1 kan vi i tabell 4.2.1 nedan se att 15 av 20 elever valt svarsalternativ 3, att de gillar att 

läsa. Fyra elever valde svarsalternativ 3, att deras inställning till läsning är neutral. Endast en 

elev har valt svarsalternativ 1, att hen inte gillar att läsa. Vi kommer i följande avsnitt titta 

närmre på tre elever som utmärker sig från majoriteten eller uppvisar en negativ inställning 

till läsning. För att få en överskådlig bild av den valda elevens svar har vi markerat dennes 

svarsalternativ i tabellen över enkätsvaren. Anledningen till att vi inte kopplade alla 

enkätresultat till lästesten var för att det hade blivit ett för omfattande arbete, dessutom var 

resultaten väldigt likvärdiga vilket hade blivit för upprepande. Fortsättningsvis benämns 

eleverna med slumpmässigt utvalda namn.  
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Anton: 

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxem (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.2.1 

 

”Ingenstans” svarar Anton på frågan ”Var gillar du bäst att läsa?” han tillägger också att ”Jag 

blir trött av att läsa”. Anton är den enda eleven som svarar att han har en negativ inställning 

till läsning. Utöver dessa svar har Anton svarat att han helst läser tyst och i lugn och ro men 

att han också gärna läser för någon annan. Vid lästestet visar Anton på god läsförståelse och 

svarar på frågorna med egna ord. Anton har sämre förmåga vad gäller läsflytet, han stakade 

sig vid ett flertal tillfällen och tog även god tid på sig. Anton utstrålade en viss osäkerhet och 

sa saker så som ”jag är så kass på att läsa högt” och så vidare.   
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Bella: 

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.2.2 

 

Det framkommer tydligt att Bella inte är förtjust i läsning. I enkäten väljer hon att svara 

”ingenstans” och ”inget” på de flesta frågor. Bella är också den enda som svarat att någon 

vuxen väljer böckerna hon läser hemma. Hon är också den enda som svarat att det är roligast 

att läsa när någon vuxen hjälpt till att välja bok. I lästestet vi genomförde läste Bella med bra 

flyt och stakade sig endast ett fåtal gånger. Bella påvisar god läsförståelse men har svårt att 

fokusera.   
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Charlie: 

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.2.3 

 

Charlie utmärker sig också från majoriteten och var ensam om att svara att han föredrar att 

läsa högt. Charlie var också en av få som föredrar att läsa hemma. I övrigt var hans svar inte 

nämnvärt utmärkande. Charlie uppvisade god läsförståelse och läsflyt men missade vid några 

tillfällen att stanna vid punkt.   

4.3 Samband mellan enkätresultat och lästest med utgångspunkt i 

lästesterna 

I detta stycke kommer vi att på samma sätt som ovan redovisa elevernas enkätsvar. Istället för 

att utgå från enkäterna kommer vi här ta avstamp i lästesterna vi genomfört med eleverna. Vi 

har valt att ta ut tre av de elever med bäst resultat och tre av de elever med sämst resultat på 

de lästest vi genomfört.  
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Denice: 

Denna elev hade inget riktigt bra flyt i sin läsning, missade punkt och stakade sig väldigt ofta. 

På läsförståelsemomentet hade Denice fel på nästan samtliga frågor. I enkäten har eleven 

svarat att hon är neutralt inställd till läsning men att hon föredrar att läsa tyst för sig själv. 

Denice är en av få som svarat båda på frågan om hon har lättast för att läsa med eller utan ljud 

i bakgrunden: 

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.3.1 

Ebbe: 

Ytterligare en elev som hade svårt med läsningen och läsförståelsen var Ebbe, han ljudade 

många ord vilket bidrog till att läsflytet försämrades. På läsförståelsen visar eleven att han har 

mindre goda kunskaper. Ebbe svarade fel på flertalet frågor och var väldigt osäker på sina 

svar. I enkäten har Ebbe svarat att han har en positiv inställning till läsning och att han gärna 

läser högt för någon annan:  
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Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.3.2 

Anton: 

Denna elev utmärkte sig inte bara i enkätresultatet utan även under lästestet. Som vi nämnde 

ovan visar eleven på god läsförståelse och svarar på frågorna med egna ord. Anton har 

däremot mindre goda kunskaper vad gäller läsflytet. Han stakade sig vid ett flertal tillfällen 

vilket gjorde att läsningen tog väldigt lång tid. I enkäten svarar eleven att han har en negativ 

inställning till läsning. Utöver detta svarar Anton att han helst läser tyst och i lugn och ro men 

att han också gärna läser för någon annan. För att se enkätsvaren från Anton, (se tabell 4.2.1).  

Frida: 

Vidare till en av de elever med bäst resultat på lästestet. Frida uppvisade under läsförståelsen 

att hon har mycket goda läsförståelsekunskaper, hon svarade rätt på alla frågor och använde 

egna ord. Frida läste med väldigt bra flyt och inlevelse. I enkäten svarade Frida att hon har en 
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positiv inställning till läsning och att bara det är lugn och ro kan hon läsa vart hon vill. Frida 

svarade att hon föredrar att läsa tyst för sig själv:  

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.3.3 

Gustav: 

Nästa elev som visade att han har ett bra läsflyt var Gustav. Han läste högt och tydligt utan att 

staka sig eller missa något ord. På läsförståelsen svarade han rätt på samtliga frågor. I enkäten 

svarar Gustav att han helst läser hemma. Gustav svarar att han har en positiv inställning till 

läsning: 
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Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 

Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.3.4 

Hanna: 

En av de tre elever med bäst resultat på lästestet är Hanna, hon uppvisade mycket god 

läsförståelse samt läsflyt. Hanna sa vid flera tillfällen att hon inte kan läsa högt. I enkäten 

svarade hon att hon har en positiv inställning till läsning och att hon föredrar att läsa tyst för 

sig själv i lugn och ro.  

Vad tycker du om 

läsning? 

(1) Negativ (4) Neutral (15) Positiv  

Var gillar du bäst 

att läsa? 

(5) Hemma (1) Skolan (12) Båda (2) Ingenstans 

När har du lättast 

för att läsa? 

(0) Med 

musik/Ljud 

(15) I lugn och 

ro 

(4) Båda (1) Aldrig 

Vad gillar du bäst? (1) Läsa högt (9) Läsa tyst (9) Båda (1) Inget 

Vad gillar du bäst (9) Läsa för dig 

själv 

(3) Läsa för 

någon 

(8) Båda (0) Inget 
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Är det någon 

skillnad på att läsa 

hemma och i 

skolan? 

(13) Ja (7) Nej   

Vem väljer 

böckerna du laser i 

skolan? 

(15) Du själv (0) Din lärare (5) Båda  

Vem väljer 

böckerna du läser 

hemma? 

(17) Du själv (1) En vuxen (2) Båda (0) Läser inte 

hemma 

När är det roligast 

att läsa? 

(19) När du valt 

bok själv 

(1) När någon 

vuxen hjälpt till 

  

Tabell 4.3.5 

5 Diskussion 

I följande avsnitt redovisas resultatanalys, metoddiskussion och en avslutande del med förslag 

på vidare forskning.  

5.1 Resultatanalys   

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka elevers inställning till läsning i olika 

situationer och under olika förutsättningar och se om deras inställning har något samband med 

deras läsflyt och läsförståelse. Här nedan presenterar vi en analys av vårt resultat.   

5.1.1 Enkätfrågor 

I förhållande till studien PIRLS, som visar att inställningen till läsning förändrats till det 

negativa sedan 2001, visar resultatet i föreliggande studie att eleverna i högre utsträckning har 

en positiv inställning till läsning. Majoriteten av eleverna svarade, vilket inte var helt oväntat, 

att de föredrar att läsa i lugn och ro. De flesta svarade att det inte spelar någon roll om de läser 

hemma eller i skolan, viktigast var att de kunde koncentrera sig. Antalet elever som valde att 

svara att de helst läser tyst var lika många till antalet som svarat att de gärna läser både högt 

och tyst. Ungefär hälften av eleverna svarade att de helst läser för sig själva medan resterande 

svarat att de både läser för sig själva men också för en mottagare. Ungefär två tredjedelar av 

eleverna svarade att det var skillnad på att läsa hemma och i skolan medan resterande menade 

att det inte var någon skillnad. Tre fjärdedelar av klassen svarade att de själva väljer sina 

böcker de läser i skolan medan en fjärdedel hävdade att både läraren och eleven hjälps åt. När 
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det kom till böckerna eleverna läste hemma svarade hela sjutton elever att de själva valde bok, 

en elev svarade att någon vuxen väljer bok och resterande två elever menar att de och en 

vuxen hjälps åt. Ingen elev svarade att de inte läser hemma. Totalt 19 av 20 elever tycker att 

det är roligast att läsa när de fått välja bok själv. Endast en föredrar att få hjälp att välja.  

5.1.2 Samband mellan enkätresultat och lästest med utgångspunkt i enkäterna 

I resultatavsnittet presenterade vi tre olika elever som utmärkte sig från resterande i klassen 

utifrån enkäterna. Den första eleven, Anton, hade en negativ inställning till läsning. Som vi 

nämnt tidigare är inställningen avgörande för läsinlärningen (Skolverket, 2012). Anton visar 

att han har god läsförståelse men dessvärre inte lika gott läsflyt (se tabell 4.2.1). Vårt resultat 

här stämmer inte riktigt överens med det Lundberg & Herrlin (2014) menar, att det är läsflytet 

som möjliggör läsförståelse, då denna elev besvarar läsförståelsefrågorna utan problem. Att 

flytet inte riktigt finns bidrar till att eleven upplever läsningen som jobbig i och med att 

avkodningen går trögt. Eleven nämner även vid upprepade tillfällen att han är ”kass” på att 

läsa. Avsaknaden av självförtroende kan också vara en bidragande faktor till att läsflytet inte 

sitter då PIRLS studier har visat att självförtroendet är viktigt för läsningen (Skolverket, 

2012). Vi vill hävda att det är viktigt att så snart som möjligt upptäcka dessa elever och göra 

upp en plan för framtiden. För att göra detta anser vi att det bästa är att arbeta med att få upp 

elevens läsflyt. Här menar vi, precis som Alatalo (2011), att detta på bästa sätt skulle uppnås 

genom att låta eleven läsa ett och samma stycke flera gånger tills hastigheten i läsningen ökar.  

     Precis som Anton visar Bella att hon inte har en så positiv inställning till läsning (se tabell 

4.2.1). Bella uppvisar dock både god läsförståelse samt läsflyt. I detta fall är det enbart 

motivationen och intresset som saknas. Alatalo (2011, s. 37) lyfter fram forskning som visar 

att en viktig faktor för god läsförmåga är motivation. Vårt studieresultat stämmer inte riktigt 

överens med den forskning Alatalo hänvisar till i och med att Bella har goda resultat på 

lästestet trots avsaknaden av motivation.  

     Charlie var ensam om att föredra att läsa upp texten högt. Han visade också goda 

kunskaper på lästesten. Prior (2011) har genomfört en studie som visar att högläsning ger bäst 

förståelse hos elever på lågstadiet. Detta skulle kunna stämma in på Charlie, förutsatt att hans 

resultat är goda av just den anledningen att han läste högt.  
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5.1.3 Samband mellan enkätresultat och lästest med utgångspunkt i lästesterna 

I resultatavsnittet presenterade vi totalt sex stycken elever, tre av dessa med goda 

läskunskaper och resterande tre med mindre goda läskunskaper. Först ut är de elever med 

sämst resultat på de lästest vi genomförde och vi börjar med Denice som har en neutral 

inställning till läsning. Denice svarar att hon helst läser tyst men att det inte har någon 

betydelse om det är lugn och ro eller ljud i bakgrunden (se tabell 4.3.1). Vanligast är, utifrån 

föreliggande studies resultat, att man vill ha lugn och ro för att kunna koncentrera sig på sin 

läsning. Clark och Rumbold (2006) lyfter fram lugna och bekväma platser som en faktor som 

främjar intresse för läsning vilket överensstämmer med vår studie. Även Chambers (2011) 

skriver att en lugn miljö är att föredra och fortsätter med att det i skolan tyvärr kan vara svårt 

att hitta.  

     Vidare till Ebbe (se tabell 4.3.2) som också var en av de elever med sämre resultat på 

lästestet och som samtidigt har en positiv inställning till läsning, detta motsäger mycket av 

den tidigare forskning vi samlat in. Ebbe ljudade sig fram väldigt mycket under lästestet men 

svarade i enkäten att han föredrog att läsa högt för någon.  

     Den tredje och sista eleven med sämre testresultat vi valt att presentera är Anton som i 

motsats till Ebbe har väldigt dåligt självförtroende när det kommer till läsning (se tabell 

4.2.1). Eleven har inget riktigt bra läsflyt och tycker själv att han är dålig på att läsa. Anton 

skriver i enkäten att han blir trött av att läsa. När det kommer till läsförståelsen gör eleven 

däremot bättre ifrån sig. Anton har en negativ inställning till läsning och följer mönstret vad 

gäller tidigare forskning och negativ inställning (Morgan & Fuchs, 2009).  

     De tre elever med bäst resultat på lästestet, Frida, Gustav och Hanna hade alla väldigt lika 

resultat på lästesterna och även likvärdiga enkätsvar. Samtliga av dessa tre elever hade en 

positiv inställning till läsning, detta är även något som PIRLS kom fram till i sin studie. Frida 

(se tabell 4.3.3) skrev i sin enkät att ”bara jag har lugn och ro kan jag läsa vart jag vill”. Detta 

visar återigen att en lugn miljö är att föredra. Något som skiljde Hanna åt från de två andra 

eleverna var självförtroendet (se tabell 4.3.5). Hon hävdade att hon inte kan läsa högt. Vår 

tanke är att detta inte påverkar elevens inställning till läsning tack vare hennes läslust och 

motivation, här tänker vi att lärarens förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevens 

behov har spelat en viktig roll precis som tidigare forskning visat har stor betydelse (Alatalo, 

2011).  

     Sammanfattningsvis har alla elever med bättre resultat på lästesten en positiv inställning 

till läsning, vilket går helt i linje med tidigare forskning. Inställningen hos eleverna med 
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sämre resultat på lästestet varierar däremot kraftigt och följer inte mönstret i tidigare 

forskning.  

 

5.2 Metoddiskussion 

I studien använde vi oss av en kvantitativ undersökning med enkät som metodiskt redskap för 

att få svar på elevernas inställning till läsning i olika situationer och under olika 

förutsättningar. Vi använde också ett lästest för att kunna se om deras inställning kunde 

kopplas ihop med deras läsflyt och läsförståelse. Vi tvivlade på om studien var kvalitativ då 

en stor del av datainsamlingen skedde med hjälp av lästester på individnivå. En studie kan 

med all säkerhet vara både kvalitativ och kvantitativ men då vi fokuserade på enkätsvaren 

samt kopplingen mellan dessa och de lästest vi genomförde är föreliggande studie kvantitativ. 

     Vi känner att frågorna och svaren i enkäten till stor del uppfyllde det vi önskade ta reda på. 

Vi fick svar på elevernas inställning till läsning och läsning i olika situationer, som till 

exempel om de föredrar att läsa tyst eller högt. Vi fick även svar på deras inställning till 

läsning i olika miljöer, som till exempel om de föredrar att läsa hemma eller i skolan 

alternativt någon annanstans. Det var några få elever som gav kommentarer angående varför 

de valde ett visst alternativ men tyvärr inte så många som vi önskat. Det kan också diskuteras 

hur tillförlitliga elevernas enkätsvar var då de kan ha blivit påverkade av till exempel 

kompisen bredvid eller läraren. Det hade därför varit gynnsamt att genomföra kompletterande 

intervjuer. I efterhand hade vi också önskat ändrat några av svarsalternativen då vi insåg att de 

var till viss del ledande. Ejlertsson (2014, s. 56) skriver att det är svårt att undvika ledande 

frågor men att det är viktigt då det finns en risk att respondenterna instämmer i det som antyds 

i frågan. På frågan om när eleven tycker det är roligast att läsa hade vi till exempel endast två 

alternativ. Vi hade behövt ha ett tredje alternativ där man hade kunnat välja att det inte är 

roligt att läsa alls för att ge den valmöjligheten. Vi har även diskuterat om huruvida vi borde 

ha haft fler frågor eller utvecklat dem vi redan hade för att få en större och mer rättvis bild av 

elevernas inställning till läsning. Enkätfrågan som handlade om vad de helst läser för slags 

böcker valde vi att inte göra ett diagram över i resultatdelen då det inte var relevant för 

studiens syfte.  

     Lästestet som var framtaget ur Skolverkets bedömningsmaterial fyllde sin funktion och 

gav oss möjligheten att på ett enkelt sätt mäta elevernas läsflyt och läsförståelse. Det kritiska 

med lästestet i denna studie är att olika faktorer kan spela in så som till exempel elevernas 
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nervositet vilket kan leda till ett missvisande resultat. Vi pratade med läraren både innan och 

efter testerna för att få en bild av hennes bedömning över elevernas läsförmåga och det 

stämde överens med det vi fick fram. Vi är dock medvetna om att det är svårt att mäta elevers 

läsförmåga under endast en träff.  

5.3 Slutord 

Av all forskning och litteratur vi tagit del av har det funnits en gemensam överenskommelse 

att läsning ska vara lustfylld och att ett läsintresse måste skapas för att läsning ska kunna ske 

och utvecklas. Lundberg & Herrlin (2014, s. 19) säger att man tidigt måste motivera eleverna 

att läsa och Morgan & Fuchs (2009) säger att det viktigaste för att uppnå frekvent läsning är 

motivation. Det var även flera som var av samma åsikt och lyfte det viktiga i att ha en 

lustfylld miljö. Vi tänkte därför innan att vi skulle få ett resultat som visade att elever med 

god läsförmåga också skulle ha läslust och att elever med sämre läsförmåga skulle ha mindre 

läslust. Det visade sig att vår hypotes till viss del stämde överens med slutresultatet men till 

viss del inte. Majoriteten av eleverna med sämre läsförmåga hade också motivation och lust 

till läsning vilket vi tyckte var intressant.  

     När det kommer till elevernas attityd till läsning i studien så överensstämmer svaren med 

resultaten från PIRLS som säger att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till 

läsning. PIRLS visar också att elever som gillar att läsa får bättre provresultat vilket stämde 

överens med våra svar. Vår studie visade dock att några elever som uppgav att de inte gillade 

att läsa ändå fick bra resultat.  

5.3.1 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara en studie likt vår fast i flera klasser för ett 

mer rättvisande mätbart material. Skolverket (2012, s. 48) säger att deras studie inte innehåller 

en utförlig analys av hur eller varför läsmiljö samvarierar med elevresultaten. Det hade därför 

varit intressant med en studie likt denna och PIRLS men med mer fokus på varför och hur 

läsning och läsmiljö/läslust hör ihop. PIRLS redovisar också skillnaden mellan flickor och 

pojkars läsning vilket hade varit en intressant synvinkel att addera till en studie likt denna. 

Ytterligare förslag på vidare forskning som framkommit under arbetet är att studera 

skillnaden mellan elever som hellre läser högt eller tyst och se om det beror på läsförmågan, 

läsintresset eller båda. 
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Bilaga 1 

Frågor om läsning 

 

1. Vad tycker du om läsning? Ringa in ditt svar.  
 

☹   😐   😐 

 

2. Var gillar du bäst att läsa? 
 

Hemma         Skolan          Båda               Ingenstans 

 

 

Varför? 

 

 

3. När har du lättast för att läsa? 
 

Med musik/ljud I lugn och ro  Båda                      Aldrig 

 

 

4. Vad gillar du bäst? 
 

Läsa högt          Läsa tyst          Båda  Inget 

 

 

Varför? 

 

 

5. Vad gillar du bäst? 
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Läsa för dig själv Läsa för någon Båda Inget 

 

 

 
6. Är det någon skillnad på att läsa hemma och i skolan?  

 
 

Ja   Nej 

 

Varför? 

 

 

7. Vem väljer böckerna du läser i skolan? 
 

Du själv             Din lärare    Båda  

 

 

 
8. Vem väljer böckerna du läser hemma? 

 

Du själv               En vuxen        Båda Läser inte hemma  

 
 
 
 

9. När är det roligast att läsa? 
 

 

När du valt bok själv           När någon vuxen hjälpt till 

 

10. Vad gillar du att läsa för böcker? 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Information om undersökning i läslust.  
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
 

Vi är två studenter från Grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens högskola som ska skriva ett 

examensarbete om läslust. Syftet med undersökningen är att undersöka elevers inställning till 

läsning i olika situationer och under olika förutsättningar och se om deras inställning har något 

samband med läsflytet.  

För att samla in data till denna undersökning kommer vi att genomföra enkäter och lästest i ditt 

barns klass. Det är viktigt för oss att få höra elevernas egna tankar och åsikter om läsning och läslust 

då det bara är de som kan svara på de frågor vi har.  

Det vi förväntar oss av ert barns deltagande är att hen ska svara på en enkät med frågor som berör 

ämnet läsning samt genomföra ett lästest, sammanlagt beräknas dessa ta ca 20-25 minuter. Vill ni 

kan ni självklart få ta del av ert barns enkätsvar och lästestresultat. 

Den information vi kommer att samla in under vår tid i klassen kommer endast användas till denna 

undersökning och raderas när uppsatsen är färdigställd. Alla elever är och förblir anonyma under 

hela undersökningens gång. De enda som kommer ha tillgång till det insamlade materialet är läraren 

och vi undertecknade.  

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut i databasen DiVA. Om du är intresserad av att läsa vårt färdigställda 

examensarbete så skickar vi det till dig så fort det är klart.  

 

Vi skulle bli otroligt tacksamma om ni godkänner ert barns deltagande och vill därmed tacka på 

förhand.  

 

Med vänliga hälsningar  

Mimmi Högback                     E-post: mhk13001@student.mdh.se 

Emma Andersson Talus        E-post: eas13002@student.mdh.se 

 

Handledare 

Magnus Jansson       E-post: magnus.jansson@mdh.se 

mailto:eas13002@student.mdh.se
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