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faktorer samverkar för att bidra till elevernas läsmotivation och inställning till litteratur 
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eleverna. Studien visar dock att fritidsläsningen för de medverkande inte är en grundläggande 
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1. Inledning 
Skolverket (2018, s. 252) skriver om betydelsen av att elever i skolan får möta texter och 

skönlitteratur för att främja elevernas intresse för läsning. Läsningen ska gynna elevernas 

läsförståelse och i sin tur leda till att eleverna skapar en större förståelse för sin omvärld och 

identitet. Samtidigt noterar Ekengren (2014, s. 26) att många elever endast kopplar samman 

läsning med en aktivitet som utförs i skolan. Vad blir följden för elevernas intresse och 

motivation om läsningen endast förknippas med ett krav som ställs på dem i skolan? Den 

senaste internationella undersökningen från PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study), visar att fritidsläsningen i hemmen minskar både bland vårdnadshavare och 

elever och att många av eleverna anser att läsning är mindre roligt. Dominkovic (2006, s. 14) 

menar att mötet med skönlitteratur i tidig ålder gynnar elevens läsprestation i skolan. För att i 

sådana fall bibehålla intresset för litteratur och motivationen till att läsa borde det vara av 

yttersta vikt att eleven fortsätter med fritidsläsningen under hela sin livsutveckling.  

         Vi vill med vår studie få större kunskap om hur fritidsläsningen i hemmet ter sig hos 

sex elever i årskurs 2 och 3 samt hur eleverna motiveras till att läsa. Vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning mött elever som har skilda erfarenheter av fritidsläsningen i 

hemmet och vill därför få större kunskap om hur denna skillnad visar sig i motivationen till 

läsning i skolan och i allmänhet.  

 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 
Utifrån PIRLS undersökning och egna erfarenheter från vår respektive verksamhetsförlagda 

utbildning har vi fått erfara betydelsen av läsning i hemmet som en viktig faktor till elevernas 

motivation och ökad lust för läsning i skolan. Syftet med vår studie är således att undersöka 

hur elevernas skilda fritidsläsning och hemmets olika påverkande faktorer samverkar för att 

bidra till elevernas läsmotivation och inställning till litteratur överlag.  

 

Syftet uppnås genom att besvara de konkreta forskningsfrågorna:  

● Vilka faktorer motiverar respektive hindrar eleverna att fritidsläsa? 

● Har elever som fritidsläser en större motivation och intresse för litteratur överlag?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Kapitel 1 presenterar en inledning där studiens problemområde, syfte samt forskningsfrågor 

framkommer. Kapitel 2 belyser bakgrunden i arbetet och begrepp och definitioner förklaras, 



aktuell och relevant bakgrundslitteratur och forskning för området redogörs och kopplingar 

till styrdokument bearbetas. Kapitel 3 behandlar studiens metod där urval, metodval, 

genomförande och databearbetningsmetod presenteras, studiens etiska överväganden 

framhävs och begreppen reliabilitet och validitet som ligger till grund för studien klargörs. 

Kapitel 4 redogör för studiens resultat och analys. Kapitel 5 framför diskussioner rörande 

studiens resultat och metoder. Kapitel 6 avslutar studien med en slutsats och förslag på 

fortsatt forskning framkommer. 

2. Bakgrund 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden och presenterar relevant tidigare forskning och 

litteratur inom området, samt förekommande begrepp och definitioner. Bakgrunden är 

uppdelad i olika avsnitt som berör barns kunskaper och inställning till läsning, läsutveckling 

och läsförståelse, motivation till läsning, högläsning och tyst läsning. Kapitlet tar även upp 

betydelsen av vårdnadshavarens inställning till litteratur och dess påverkan på elevens 

motivation till läsning.  

 

2.1 Begrepp och definitioner  
I detta avsnitt vill vi förtydliga några av de förekommande begreppen som tas upp i denna 

studie. Clark och Rumbold (2006, s. 17) skriver om olika begrepp som är kopplade till 

läsningen. De skriver att attityder till läsning refererar till vilka känslor som uppstår för en 

individ vid och gentemot läsning. En känsla som kan vara kopplad till läsning är glädje, 

frustration eller annat beroende på vad personen anser om läsningen. Läsintresse handlar om 

vilken slags litteratur individen engagerar sig för, exempelvis en viss genre eller ett visst 

ämne medan läsmotivation är det inre tillstånd som gör att en individ vill läsa av egen vilja. 

När en individ finner läsmotivation så framkommer det i många fall att personen kommer 

läsa på sin fritid, vilket är sammankopplat med vår utgångspunkt i denna studie, det vill säga 

fritidsläsningen. Fritidsläsning är den litteratur en individ läser på sin fritid. I vårt fall handlar 

det om den litteratur som elever läser efter skoltid. Jönsson (s. 237) skriver att 

fritidsläsningen inte är samma sak som den enskilda läsningen i skolan vilket innebär att 

läsningen i hemmet kan innebära att eleven läser serietidningar eller annan litteratur som hen 

inte möter i skolan. Vår studie grundar sig även i fritidsläsning tillsammans med 

vårdnadshavare i form av högläsning. Högläsningen är en delad språkupplevelse mellan barn 

och vuxna i form av skriven text, menar Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006, s. 13). 



Högläsningen är i vissa familjer en stor del av elevens uppväxt när föräldern läser för dem 

och tycks ha stor betydelse för eleven på olika plan. Vidare in i detta kapitel går vi djupare in 

på de olika begreppen.  

 

2.2 Internationell studie om elevers läsförmåga 
Sverige är ett av de deltagande länderna i en studie vid namn PIRLS, som Skolverket 

ansvarar för. Studien undersöker elevers kunskaper och attityder till läsning i årskurs 4. Det 

första testet genomfördes 2001 och därefter har tester genomförts vart femte år. Genom 

testerna kan vi se att resultaten för läsning av skönlitteratur och sakprosa sjönk de kommande 

åren efter 2001 för att sedan öka igen till 2016 (Skolverket 2017, s. 20). Åren 2001 och 2016 

låg elevernas snittpoäng över 550 vilket representerar kategorin hög nivå. Åren däremellan 

hamnade elevernas snittpoäng strax under föregående nämnda kategori och hamnade istället i 

kategorin medelgod nivå. (Skolverket 2017, s. 22, 23) 

         Av den senaste genomförda studien 2016 kan vi se att elever inte tycker om att läsa lika 

mycket som de gjorde vid testet 2001, samt att eleverna procentuellt ägnar mindre tid åt 

läsning generellt. Tabellen visar att läsning av böcker, serier, faktaböcker, tidsskrifter och 

dagstidningar har minskat procentuellt. 2016 har exempelvis läsning av böcker minskat med 

8% och läsning av dagstidningar har minskat med 23% (Skolverket 2017, s. 39) Studien visar 

även att Sverige har störst andel elever, tillsammans med Norge, som inte tycker om att läsa 

men samtidigt har Sveriges elever det bästa självförtroendet inom läsning av alla deltagande 

länder (Skolverket, s. 40, 41) 

         Studien påpekar betydelsen av vårdnadshavarens påverkan för elevens läsutveckling. 

Elever som har vårdnadshavare som läser och använder ramsor samt sånger innan skolstart, 

har goda förutsättningar för sin språkliga medvetenhet (Skolverket 2017, s. 43). Med studien 

har det framkommit att både elever och vårdnadshavare läser mindre men 42% av Sveriges 

vårdnadshavare tycker mycket om läsning, vilket är ett högt resultat i jämförelse med 

resterande länder utanför Norden (Skolverket 2017, s. 42). 

 

2.3 Bidragande faktorer till god läsmotivation 
Enligt skollagen har vårdnadshavare en enda skyldighet i förhållande till skolan och det är att 

se till att barnet är i skolan och utför sin skolplikt (Skollagen SFS 2010:800, 7 kap § 20). 

Däremot menar Pihlgren (2017, s. 14) att vårdnadshavares samverkan med skolan har en 

betydelsefull roll i barnets utveckling och lärande. Genom historien har skolarbetet successivt 



utvecklats till en process som inte endast anses vara styrd av lärarens profession. Föräldrarnas 

inflytande i skolmiljön har blivit allt vanligare och ett samarbete mellan skolan och hemmet 

är något som eftersträvas.  

         Myndigheten för skolutveckling (2008, s. 108) framhåller i sin studie att 80 % av de 

tillfrågade lärarna anser att föräldrarna borde engagera sig och ta mer ansvar för sina barns 

skolgång. Vårdnadshavare eller andra vuxna har en stor roll i barnets lärande redan innan 

skolstart. Med inspiration och stöd från familjemedlemmar socialiseras barnet in i 

skriftspråket i tidig ålder menar Duek (2017, s. 38). Om barnet ser sin mamma och pappa läsa 

för nöjes skull så skaffar sig barnet en förebild inom läsningen. Författaren nämner några 

faktorer som är betydelsefulla för elevernas läsutveckling, så som läsmiljön, läsande 

förebilder, vårdnadshavarnas förväntningar, motivation samt praktiska aktiviteter som 

exempelvis läxhjälp. Du Toit (2004, s. 53) skriver att motivation och intresse för läsning hos 

barnet är nära sammankopplat med miljön hen möter. Vårdnadshavare som stöttar läsningen 

samt en skola som uppmuntrar läsning är en fördel för att barnet ska få goda förutsättningar 

för sin läsutveckling.  

         Du Toit (2004, s. 50) talar även om motivation till läsning hos barn och lyfter då fram 

skillnaden mellan yttre och inre motivation. Ett barn som har en yttre motivation till läsning 

är beroende av att få uppmärksamhet från exempelvis lärare eller vårdnadshavare när barnet 

har läst eller lyckats väl med läsningen, medan ett barn med inre motivation anser att 

läsningen i sig är belöning nog. Barn med inre motivation kan exempelvis fastna för en viss 

genre eller ett visst ämne i litteraturen som gör att barnet söker mer information i andra 

böcker eller texter. Clark och Rumbold (2006, s. 16) betonar att motivationen för läsning är 

en av de viktigaste faktorerna för god läsutveckling. Författarna beskriver motivation till 

läsning som en part i Matteuseffekten, vilken hänvisar till förhållandet mellan övning och 

prestation. Barn som är motiverade till att läsa kommer läsa mer vilket gör att barnen övar på 

läsning som i sin tur leder till bättre resultat.  

         Gambrell (2011) skriver utifrån sin forskning om betydande faktorer som krävs för att 

ett barn ska utveckla en läsmotivation. Barn behöver läsa texter och litteratur som de anser är 

relevanta för deras liv för att de ska bli engagerade. Det är viktigt att barnet har tillgång till ett 

stort utbud av läsmaterial inom olika genrer samt olika format av texter som exempelvis 

tidningar och böcker. Barnet behöver få möjlighet att lägga ner mycket tid på läsningen och 

välja själv vilken litteratur hen vill läsa för att kunna skapa läsmotivation. Barnet behöver 

även utmaning i sitt läsande i form av krävande texter som dock samtidigt är hanterbara för 



att hen inte ska förlora självförtroendet. Det är en fördel om barnet även får interagera med 

andra vid läsning för att skapa en större förståelse samt att förstå vikten av läsningen.  

 

2.4 Fritidsläsning i hemmet 
När fritidsläsningen i hemmet får stöttning från vårdnadshavare kan barnet möta en viss 

genre eller ett visst intresse i litteraturen som får barnet att motiveras till att vilja lära sig läsa 

på egen hand hävdar Dominkovic m.fl. (2006, s. 23).  

        Taube (citerad i Dominkovic m.fl. 2006, s. 14) menar att “elevers hembakgrund betyder 

mer för skillnaderna mellan olika elevers läsprestation än skolans och lärarens insatser”. 

Vårdnadshavare som uttrycker läsningens betydelse genom att själva använda och läsa 

litteratur till vardags kommer förmedla den kunskapen till sina barn. Genom läsning i 

hemmet får barnet större möjlighet, i mötet med litteratur, att utveckla kunskaper om olika 

företeelser i världen. Barnen kan lära om relationer, människor och miljöer och på så sätt se 

saker ur ett annat perspektiv och även kunna identifiera sig med karaktärer från litteraturen, 

menar Dominkovic m.fl. (2006, s. 20). Skjöld och Strandberg (2001, s. 52) menar att 

fritidsläsningen skapar en möjlighet för barn att uppleva spänning, gemenskap och en 

förståelse för omvärlden, vilket är något barnen eftersträvar i deras studie. Ekengren (2014, s. 

26) skriver däremot att det visar sig tydligt i hennes studie att många barn förknippar läsning 

med en företeelse som utförs endast i skolsammanhang. Om barnet sätter ett likhetstecken 

mellan läsning och skolan så kommer läsningen som sker på fritiden, det vill säga 

fritidsläsningen, förbises och inte anses viktig för barnet.  

         Jönsson (2007, s. 237) menar att läsningen i skolan skiljer sig från läsningen i hemmet 

och på fritiden. Vidare menar författaren att fritidsläsning kan vara mycket mer än läsning av 

exempelvis skönlitteratur och sakprosa, vilket visar sig i hennes studie där elever även läser 

serietidningar. Resultaten från studien gjord av PIRLS (2016, s. 67) lyfter fram en orsak till 

den minskade läsningen i hemmet. Orsaken kan vara att vårdnadshavare och elever läser på 

ett annat sätt nu i den digitala världen. I dagens samhälle möter vi läsning ständigt i vardagen 

genom texter på internet samt andra korta texter i vardagssammanhang. 

 

2.5 Högläsning i hemmet 
Fritidsläsningen är något som utförs genom att eleverna läser litteratur efter skoltid. En viktig 

del av fritidsläsningen kan dock också bestå av högläsning med vårdnadshavare eller annan 

vuxen. Läsning i hemmet kan skapa en nära kontakt mellan vårdnadshavare och barn som 



medför att inlärningen kan underlätta, med det menar Dominkovic m.fl. (2006, s. 14) att 

inlärningsmiljön har stor betydelse för elevens lärande.  

         Jönsson (2007, s. 11) skriver att högläsningen bidrar till att skapa en gemenskap och att 

alla barn oavsett läsförmåga kan vara delaktiga. Vid högläsningen kan läsaren få barnet 

intresserad av innehållet genom att använda mimik för att skapa spänning, vilket kan få 

barnet att finna glädje i läsningen. Om barnet har mött högläsning i hemmet och bekantat sig 

med den typen av talspråk så har de större chans att senare lyckas med läs- och 

skrivutvecklingen, menar Duek (2017, s. 41). Dominkovic m.fl. (2006, s. 13) skriver att 

barnen genom ett tidigt möte med litteratur i form av högläsning även kan lära sig hur böcker 

fungerar, få en läsförståelse samt se att tal och text har en särskild relation. Högläsning 

gynnar även barnens fantasi, ordkunskap och kunskapen om hur en text är uppbyggd med 

handlingar och karaktärer.  

         Förutom att högläsningen skapar goda förutsättningar för barnens kunskapsutveckling 

så är det även ett tillfälle för barnen och vårdnadshavare att spendera gemensam tid 

tillsammans genom att föra dialoger och skapa närhet till varandra, vilket är viktigt i sig, 

menar Dominkovic m.fl. (2006, s. 17). 

 

3. Metod 
Detta kapitel behandlar de delar som lagt grunden för insamling av material och som därmed 

möjliggjort skapandet av det slutgiltiga resultatet. Kapitlet inleds med en sammanfattning av 

hur undersökningen planerats och utförts för att sedan presentera det urval som tillämpats i 

studien. Vidare redogör vi för studiens metodval. Därefter presenteras en beskrivning av 

genomförandet och avslutningsvis berättar vi om hur datainsamlingen bearbetades.  

 

3.1 Metodsammanfattning 
Startpunkten för vår datainsamling var att vi utformade enkäter som vi skickade ut till 

vårdnadshavare till elever från två klasser för att ta reda på hur läsningen sker i hemmet 

utifrån vårdnadshavarnas perspektiv. När vi hade samlat in enkäterna gjorde vi ett urval 

genom att välja ut sex enkäter att gå vidare med för att sedan intervjua eleverna som 

respektive enkät handlade om. Efter att elevintervjuerna hade genomförts och transkriberats 

utformade vi även intervjuunderlag för att intervjua deras respektive lärare för att få 

ytterligare information om de sex elevers läsvanor och motivation till läsning.  

 



3.2 Urval 
Vi har valt att utföra studien i två klasser, på två olika skolor, med mål att nå studiens syfte 

som är att undersöka vad elevernas fritidsläsning gör för deras motivation och inställning till 

läsning i skolan. När det kom till att välja vilka skolor vi skulle utgå ifrån bestämde vi oss för 

att vi ville utföra studien med hjälp av elever och lärare som sedan tidigare känner oss, det i 

och med att vi har valt datainsamlingsmetoder som innebär direkta personliga möten med sex 

elever samt två lärare. Därför kommer vi utföra studien med elever och lärare vi känner till 

sedan tidigare. För att möjliggöra undersökningen rörande elevernas läsning utanför skolan 

har vi även valt att skicka ut en enkätundersökning till elevernas vårdnadshavare där de 

besvarar en rad olika frågor kring området.   

 

3.3 Metodval 
För att få ett djup i undersökningen har vi i enlighet med Patel och Davidsons (2011, s. 73) 

beskrivning valt att basera studien på två olika metoder, enkäter och intervjuer. Utifrån 

studiens forskningsfrågor, “Vilka faktorer motiverar respektive hindrar eleverna att 

fritidsläsa?” och “Har elever som fritidsläser en större motivation och intresse för litteratur 

överlag?”, samt studien syfte som är att redogöra för hur elevernas skilda fritidsläsning yttrar 

sig i deras läsmotivation och inställning till litteratur överlag, anser vi att metodvalen är 

relevanta. Genom att tillämpa enkäter och intervjuer belyser vi forskningsfrågorna ur två 

skilda perspektiv där enkäterna lägger en grund för intervjuerna, således menar vi att 

metodvalen kompletterar varandra.  

         Patel och Davidson (2011, s. 105) framhåller att en kvalitativ studie kännetecknas av att 

de frågor som ställs undersöker människors syn på verkligheten. Enkätundersökningen som 

används i studien består av en rad olika svarsalternativ där informanten kan kryssa för det 

eller de alternativ som de anser lämpar sig som svar på frågan. Varje fråga lämnar även plats 

för informanterna att ge ytterligare skriftligt svar i en tom ruta, utifrån deras egna erfarenheter 

och tankar, vilket därmed gör enkäten kvalitativ. Med intervju som metod får vi möjlighet att 

på ännu ett kvalitativt sätt samla in djupgående data, då genom ett personligt möte med 

respektive informant, vilket således hjälper oss att undersöka området ytterligare.   

 

3.3.1 Enkät 
Med syftet att skapa ett underlag som undersöker elevernas fritidsläsning har vi tagit fram en 

enkät som elevernas vårdnadshavare ska besvara. Enkäten (se Bilaga 2) är framtagen för att 



undersöka elevernas, likaväl som vårdnadshavarnas, läsvanor och inställning till läsning i 

hemmet. Valet av att utföra en enkätundersökning motiveras av att vi under tidspress skapar 

möjlighet att samla in ett stort omfång svar av vårdnadshavare. En enkätundersökning 

innebär mindre resurser för oss trots att ett stort antal informanter kan nås, vilket även är till 

stor hjälp rent praktiskt.  

        I vårt fall är enkäten skapad i pappersformat och skickas med eleverna hem i samband 

med deras läxor. Totalt är det 56 enkäter som skickas ut. Vi räknar med ett visst bortfall vid 

insamlingen av enkäterna, samt att vissa inte kommer vara utförligt besvarade och därmed 

vara svåra för oss att arbeta vidare med. Målet är att samla in tillräckligt med enkäter för att 

ha ett stort utbud att välja mellan när vi ska gå vidare med sex enkäter i undersökningen. 

         Inledningsvis skickar vi ett kort och formellt missivbrev (se Bilaga 1) till 

vårdnadshavarna där vi berättar vilka vi är, delger information om studien och dess syfte samt 

upplyser om de etiska principer som vi förhåller oss till i studien. Därefter skickar vi ut 

enkäten till vårdnadshavarna där första sidan består av en förklaring kring varför vi skapat 

enkäten och vad den syftar till då vi anser att det är mer motiverande för dem att delta om de 

vet varför de gör det. Det framgår även en redogörelse för hur vårdnadshavarna ska gå 

tillväga när de besvarar enkäten. Kontaktuppgifter till oss om det skulle uppstå frågor 

framkommer och forskningsetiska principer nämns även då informanterna ska få vetskap om 

att de deltar av fri vilja och har rätt att avstå om de inte vill delta.  

         Patel och Davidson (2011, s. 78) förespråkar att man ska hålla frågorna korta och enkla 

samt undvika att ställa dubbelfrågor och då istället ha med följdfrågor. Med deras 

rekommendation som utgångsläge skapade vi frågor som berör studiens syfte och 

forskningsfrågor. Enkäten består av 15 öppna frågor med flera svarsalternativ samt tomma 

rutor vid varje fråga för att informanterna ska ha möjlighet att svara ytterligare med sina egna 

tankar och erfarenheter. Vi strävar efter att vara så objektiva som möjligt till undersökningen 

och enkäten är därmed utformad på så sätt att våra åsikter och tankar inte kommer fram. Det 

är av stor vikt att informanterna inte känner att något svar är rätt eller fel då vi helt och 

fullständigt vill få svar som avspeglar informanternas egna tankar, upplevelser och 

erfarenheter. 

 

3.3.2 Intervju  
För att göra studien så innehållsrik som möjligt har vi valt att även, utöver 

enkätundersökningen, följa upp undersökningen med att intervjua elever och lärare. De 



intervjuade informanternas egna erfarenheter och tankar ligger som utgångspunkt i studien. 

Likt vad som nämnts tidigare i studien menar Bryman (2011, s. 340) i enlighet med Patel och 

Davidson (2011, s. 105) att kvalitativ forskning lägger fokus i att undersöka hur människor 

uppfattar verkligheten. Vi har som mål att få fram personliga och genuina svar av 

informanterna då vi vill att studien ska avspegla hur det är i verkligheten, inte hur det skulle 

kunna vara. Med det i åtanke väljer vi att utföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att informanterna besvarar öppna frågor som redan är bestämda utifrån ämnet som 

ska beröras. Intervjuerna skapar således liknande underlag från samtliga intervjuer, då vi 

utgår ifrån samma frågor.  

         Något vi tar i beaktande vid skapandet av intervjufrågorna är det Bryman (2011, s. 415) 

talar om då han nämner vikten av att ställa öppna frågor till informanterna. Författaren menar 

att det skapar ett gott diskussionsklimat och ger utrymme för informanterna att svara med 

frihet. Frågorna kommer därför vara öppna och lämnar därmed en frihet till respektive 

informant att besvara frågan helt utifrån egna erfarenheter och tankar. Det möjliggör även för 

vidare diskussioner där följdfrågor kan uppkomma som kan komma att skilja sig åt mellan de 

olika intervjuerna. 

         Då intervjuerna kommer ske individuellt med elever anser vi att det är av stor vikt att vi 

tar elevernas känsla och integritet i beaktning. Intervjuerna kommer genomföras med elever i 

en årskurs 2 och en årskurs 3. Eleverna som ska intervjuas känner oss sedan tidigare vilket vi 

tror bidrar till att intervjuerna kan ske mer avslappnat. Vi strävar efter ett öppet 

diskussionsklimat där informanterna känner sig bekväma och trygga.   

 

3.4 Genomförande 
Ett missivbrev (se Bilaga 1) med explicit information och beskrivning av studien skickades ut 

till elevernas vårdnadshavare samt klasslärare, där de även godkände sitt eget samt elevernas 

deltagande i studien. Godkännandet gjorde de genom en underskrift på missivbrevet. En 

enkätundersökning bestående av 15 frågor skickades därefter ut till vårdnadshavare i två olika 

klasser på två skilda skolor, en årskurs 2 och en årskurs 3, för att skapa underlag för hur 

elevernas läsvanor ser ut på fritiden. Utifrån svaren på enkätundersökningarna valde vi sedan 

ut sex enkäter som vi i nästa steg arbetade vidare med och tillämpade som underlag inför 

kommande elevintervjuer. Därefter förberedde vi för att intervjua de sex elever vars 

enkätundersökningar vi hade valt ut.  

         Med hänsyn till att klasslärarna redan hade fullt upp under denna period skickade vi ut 



förslag på möjliga tider för att utföra intervjuerna med eleverna samt klasslärarna själva. De 

fick således välja vilken dag samt tidpunkt som passade dem bäst. För att samtliga 

informanter skulle känna sig bekväma och trygga under intervjuerna fick klasslärarna även 

välja vilka ställen vi skulle utföra intervjuerna på.  

         Vi började med att intervjua de sex eleverna enskilt i ca 15–20 minuter var, vilket även 

spelades in på ljudfil. Vi utgick då ifrån de förutbestämda intervjufrågorna (se Bilaga 3) samt 

enkätfrågorna (se Bilaga 2) och de svar vi fick in berörande aktuell elev. Vi intervjuade 

eleverna enskilt för att se vad de har för upplevelse och tankar kring läsning. Frågorna som 

ställdes var öppna vilket medförde att eleverna kunde tala öppet om sin upplevelse och sina 

tankar kring ämnet. Utifrån det underlag vi fick fram av intervjuerna med eleverna 

intervjuade vi sedan deras klasslärare. Intervjuerna med lärarna hade samma upplägg men 

baserades på elevernas svar och tankar och bestod därmed av andra förutbestämda 

intervjufrågor (se Bilaga 4).  

         Bryman (2011, s. 415) har som vi tidigare nämnt i studien talat om vikten av att ställa 

öppna frågor vid intervjuer för att skapa ett diskussionsklimat där informanterna känner att de 

kan svara med frihet. Vi fick erfara detta under intervjuerna när informanterna besvarade 

frågorna på skilda sätt, som i sin tur ledde till vidare tankar och funderingar. Det gav oss som 

intervjuade möjligheten att ställa vidare individuella följdfrågor. Följdfrågorna öppnade upp 

till mer personliga intervjuer. Diskussionsklimatet blev således tryggare vilket vi ansåg var 

viktigt då det var av stor vikt för oss att ingen av informanterna kände sig obekväm. En 

vidare redogörelse av följdfrågorna framkommer i avsnitt “5.2 Metoddiskussion”. 

 

3.4.1 Bearbetning av enkäter 
När vi samlat in enkäterna valde vi ut sex stycken enkäter vi ansåg var intressanta att gå 

vidare med. Information vi fick fram av de sex enkäterna var bland annat att en tredjedel av 

vårdnadshavarna ansåg att deras barn läser ofta och flera gånger i veckan. Den andra 

tredjedelen svarade att deras barn läser ibland och någon gång i månaden medan den 

resterande tredjedelen skrev att deras barn sällan läser och tar inget eget initiativ till läsning. 

80 % av de utvalda vårdnadshavarna svarade att högläsning sker i hemmet och att de anser att 

läsningen är viktigt. Mer specifikt vad varje vårdnadshavare svarade utifrån deras barns 

läsvanor går att läsa i resultatkapitlet. 

 



3.4.2 Bearbetning av intervjuerna 
I vår studie har vi valt att lägga vårt fokus på eleverna och deras åsikter om fritidsläsning, 

vilket har framgått genom intervjuerna. Vi har även fått betydande data utifrån våra enkäter 

till vårdnadshavarna samt intervjuer med lärarna, vilket vi kommer använda som ytterligare 

stöd i vårt resultat och till diskussion för att besvara våra forskningsfrågor. Utifrån enkäterna 

vi fick in från vårdnadshavarna valde vi ut sex stycken att gå vidare med. Dessa enkäter har 

vi tillämpat som underlag för intervjuerna med eleverna.  

         Direkt efter intervjuerna med eleverna transkriberade vi data genom att vi lyssnade på 

det inspelade materialet och skrev ner vad som sades. Därefter gick vi igenom de nedskrivna 

citaten och organiserade upp dessa för att se om det fanns några skillnader och likheter 

mellan elevernas svar. Vi valde att organisera upp datamaterialet genom att använda initiala 

koder och kategorikoder, vilket Yin (2013, s. 190) förespråkar. Varje citat från eleverna blev 

tillordnad en initial kod. Dessa olika initiala koder gick att föra samman då de liknade 

varandra i syfte och mening, för att slutligen skapa tre slutgiltiga kategorikoder. Syftet med 

kodningen är att vi skulle få fram olika kategorier som vi kunde presentera och diskutera 

vidare i studien. Denna kodning kom att se ut på följande sätt och tabellen nedan visar ett 

exempel på hur kodningen såg ut: 

 

Elevernas svar: Initial kod: Kategorikod: 

Jag tycker om att läsa i skolan och hemma. Jag 

gillar när man kommer in i boken och får veta. 

(Elev 1) 

Gillar och är 

intresserad av läsning 
De läsmotiverade 

eleverna 

Läsning ger mig äventyr och sånt. (Elev 2) Spännande med 

läsning 
De läsmotiverade 

eleverna 

Alltså ibland kan det vara lite jobbigt för man 

är trött och så men ibland kan det vara ganska 

kul att läsa. (Elev 3) 

Gillar läsning ibland, 

mest i skolan 
Viss motivation till 

fritidsläsning 

Alltså, jag gillar läsning ibland, mest i skolan 

men hemma vill jag inte läsa utan bara lyssna 

på ljudbok. (Elev 4) 

Varierande intresse för 

läsning 
Viss motivation till 

fritidsläsning 



Jag tycker inte om att läsa så jag läser inte 

böcker så ofta. Jag spelar hellre spel. (Elev 5) 
Ingen större 

motivation för 

fritidsläsning 

Lågt motiverade till 

fritidsläsning 

Jag kan läsa bra men det är tråkigt att läsa, jag 

gör det nästan aldrig hemma. Jag spelar hellre 

Fortnite. (Elev 6)  

Ingen motivation för 

fritidsläsning 
Lågt motiverade till 

fritidsläsning 

 

Vi har valt att presentera dessa citat från eleverna eftersom liknande initiala koder uppkom 

under transkriberingen samt att de har stor betydelse för resultatet. Utifrån de initiala koderna 

väljer vi att sammanställa dessa vidare till kategorikoder, vilka presenteras ovan. Dessa 

kategorikoder utgör sedan de tre olika kategorier vi väljer att redovisa i resultatet och 

diskutera vidare i studien. Utifrån de sex elever vi intervjuade hamnade två elever i varje 

kategori, då deras svar var liknande varandra.  

         Utifrån elevernas svar utförde vi även intervjuer med elevernas två lärare. Vi 

transkriberade även dessa intervjuer och sammanställde de till en relevant text som vi kunde 

koppla samman och dra paralleller till elevernas svar. I avsnitt 4. Resultat och analys 

redogörs en vidare presentation av vårdnadshavarnas och lärarnas åsikter och tankar rörande 

respektive elevs läsning.   

 

3.5 Etiska överväganden 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna och meddelat medverkande 

om dessa. Vårdnadshavare och lärare har tagit del av informationen via ett missivbrev som 

skickats ut. Vi delgav även informationen till eleverna för att göra de medvetna om de etiska 

förhållandena vi förhåller oss till. Elever, vårdnadshavare och lärare har fått information om 

anonymiseringen vilket innebär att vi har använt oss av beteckningar på de medverkande i 

studien för att informanterna ska förbli anonyma. Informanterna har även fått kännedom om 

att deras medverkan i studien var helt frivillig och att de haft rätten att avbryta sitt samarbete 

vid vilken tidpunkt de vill. Insamlat material med personuppgifter har endast granskats av oss 

som utfört studien och inget material med eventuell känslig information har varken sparats 

eller blivit utlämnad till någon annan än oss. Den data vi samlat in i form av information från 

informanterna har endast använts i forskningssyfte för vår studie (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

41). 

 



3.6 Reliabilitet och validitet 
För att bibehålla en god kvalité och trovärdighet i studien har vi tagit hänsyn till att låta 

reliabilitet och validitet genomsyra hela studien. I en kvalitativ studie menar Bryman (2011, 

s. 352) att reliabilitet handlar om hur data samlats in samt hur man har valt att bearbeta den, 

reliabilitet mäter alltså studiens tillförlitlighet. Tivenius (2015, s. 18) talar om att validitet står 

för att man använder en eller flera datainsamlingsmetoder som lämpar sig för att mäta det 

som faktiskt ska mätas i studien. Validiteten handlar därtill om att mäta det som är relevant 

för undersökningen. Då vi genomgående under studiens gång har återkopplat till 

problemområdet, syftet och forskningsfrågorna har vi sett till att undersöka det som är 

aktuellt för studien och inget därutöver. 

          För att bibehålla reliabiliteten vid intervjuerna så informerade vi inte eleverna om vad 

deras vårdnadshavare svarat på liknande frågor vid enkätundersökning, för att på så vis ta 

reda på elevens egna uppfattning. Däremot är vi medvetna om att både validiteten och 

reliabiliteten kan få betydelse i och med att det finns begränsningar i urvalet. Vi har 

möjligtvis gått miste om andra reflektioner och åsikter kring läsning i hemmet från andra 

vårdnadshavare och elever som kunnat bidra till andra synpunkter att reflektera över i 

undersökningen.  

         Studiens reliabilitet har ökat då vi har bearbetat insamlad data från intervjuerna samma 

dag som de har ägt rum. Den data som samlades in genom intervjuerna spelades först in, 

transkriberades och kategoriseras sedan i flera steg, för att till slut skapa studiens resultat och 

diskussion. En tillförlitlig studie skapades således genom att vi tolkade och analyserade det 

inspelade materialet. Vi har baserat studien på två datainsamlingsmetoder, enkäter och 

intervjuer, där vi utgått ifrån informanternas erfarenheter och tankar, vilka vi sedan har 

förankrat i relevant litteratur och tidigare forskning som rör ämnet. Genom att vi har tillämpat 

metodtriangulering vill vi hävda att studiens reliabilitet och validitet är hög. 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi presentera de tre kategorier vi fick fram från databearbetningen 

samt en resultatsammanfattning. Avsnitten presenteras och beskrivs utifrån varje elev som 

tillhör en viss kategori. Kategorierna består av De läsmotiverade eleverna (avsnitt 4.1), Viss 

motivation till fritidsläsning (4.2) och Lågt motiverade till fritidsläsning (4.3). Under varje 

kategori presenteras eleverna i underrubriker utifrån informationen vi fått från informanterna. 

Efter det sammanställer vi resultatet i Resultatsammanfattning (4.4). 



 

4.1 De läsmotiverade eleverna 
Den första kategorin De läsmotiverade eleverna kunde sammanställas utifrån två elevers 

svar, vilka visade på att vara motiverade till läsning både i hemmet och i skolan. Vi fann det 

tydligt när vi läste svaren som Elev 1 och Elev 2 gav på våra frågor samt information som vi 

tillgavs från vårdnadshavare och respektive lärare. 

 

4.1.1 Elev 1 
Elev 1 berättar i början av intervjun: “Jag läser några gånger i veckan. Mamma läser också 

för mig och ibland pappa”. Eleven berättar att han läser böcker som han finner intresse för, 

såsom böcker om sport och superhjältar. I elevens hem ser han ofta sina vårdnadshavare läsa 

egna böcker och han har tillgång till ett stort utbud av böcker. När vi frågar eleven om han 

tycker om att läsa svarar han: “Ja” och säger sedan: “Jag tycker om att läsa i skolan och 

hemma. Jag gillar när man kommer in i boken och får veta.”. Eleven berättar även att han har 

andra intressen på vardagarna så som fotboll, hockey och bandy vilka han ofta utövar. Han 

spelar även datorspel vid vissa tillfällen. Utifrån enkäten vi skickade till vårdnadshavarna har 

vi fått underlag för elevens svar. Vårdnadshavarna bekräftar det eleven berättar om att läsning 

sker ett flertal gånger i veckan samt att de själva har ett stort intresse för skönlitteratur. 

Vårdnadshavarna påvisar kunskap om vad läsningen gör för eleven då de skriver utförligt att 

eleven får uppleva fantasi och spänning samt att läs-, skriv- och språkutvecklingen gynnas. 

Elevens lärare berättar att eleven tycker om och är motiverad till att läsa i skolan, samt att han 

är självsäker i sin läsning då han gärna högläser för läraren. Eleven finner också ett intresse i 

att tala om bokens handling och innehåll för att sedan berätta vad han tycker om boken.  

 

4.1.2 Elev 2 
Under intervjun med Elev 2 framgår det att eleven har ett stort intresse för böcker och läsning 

hemma såväl som i skolan. Eleven tycker det är roligt och spännande med böckerna och 

berättar glatt att: “Man lär sig saker när man läser. Jag brukar läsa böcker som handlar om att 

något stjäls och såna andra saker typ. Läsning ger mig äventyr och sånt.” Elevens lärare 

uppger att elevens läsintresse uttrycker sig tydligt och att han med hemmets stöd har 

utvecklats enormt i sin läsutveckling. Vidare berättar läraren att eleven har en generell 

språkstörning som innebär att eleven stöter på svårigheter i större utsträckning, han behöver 

läsa in sig mer på ett ämne för att förstå då han har svårt med ordförståelse och grammatikens 



uppbyggnad. Läraren berättar också att eleven, trots att han får kämpa mer än de flesta av 

sina klasskamrater, har en större motivation till läsningen.  

         En gång i månaden går eleven till biblioteket efter skolan och lånar tre till fyra böcker 

för kommande månad. Han berättar att han väljer böcker utifrån handling och omfattning och 

att han alltid kollar hur många sidor böckerna har för att försäkra sig om att han ska hinna 

läsa ut dem innan det är dags att lämna tillbaka dem. Läsning är vanligt förekommande 

hemma och elevens vårdnadshavare läser mycket. Ensam tyst läsning sker flera dagar i 

veckan för eleven, i regel när han kommer hem från skolan. Eleven talar om att det är vanligt 

förekommande att det sker högläsning hemma med pappa. Vidare berättar eleven: “pappa 

brukar läsa för mig. Han läser boken Nyckeln till skatten med mig. Först läser jag och sen 

läser han för att jag ska förstå bättre. Han förklarar orden”. Utifrån de svar vi fått in från 

enkäten som elevens vårdnadshavare har besvarat kan vi utläsa att vårdnadshavaren bekräftar 

det eleven berättar under intervjun. Vårdnadshavaren betonar hur viktig roll hemmet spelar 

för elevens läsutveckling och menar då att hemmet behövs för att eleven ska ha möjlighet att 

repetera hemma och på så vis fördjupa sina kunskaper och förbättra sin läsförmåga.  

 

4.2 Viss motivation till fritidsläsning 
Den andra kategorien har vi valt att benämna som Viss motivation till fritidsläsning vilken 

står för hur två av eleverna upplever och utför läsningen i hemmet och i skolan. Utifrån de två 

elevernas svar har vi kunnat tyda att eleverna finner ett visst intresse för litteratur och läsning 

överlag men att det förekommer bristfälligt, samt att motivationen inte är tillräckligt stark för 

att de ska betraktas som läsmotiverade elever.  

 

4.2.1 Elev 3 
Elev 3 startar intervjun med att berätta hur hennes situation ser ut genom att säga: 

- Jag har… ehm... jag har ju mamma- och pappa-vecka så jag har mest böcker hemma hos mamma. I 

mitt rum.  

- Jag brukar inte läsa de böckerna jag har på mitt rum så ofta.  

Hon berättar även att högläsning förekommer samt att vårdnadshavaren läser egna böcker. 

Däremot förekommer inte läsning i samma utsträckning hos den andra vårdnadshavaren, vare 

sig för eleven eller den vuxne. Vid intervjun ställdes frågan om vad som är roligt med läsning 

och eleven svarade att det bästa är när hennes förälder verkligen lyssnar och man har en 

mysig stund tillsammans. Vi kunde tyda att enkäten blev besvarad av vårdnadshavaren som 

inte hade stort intresse för litteratur, vilket tydligt framkom vid första frågan där 



vårdnadshavaren svarade att läsning sällan sker samt att intresset för litteratur var lågt. 

Vårdnadshavaren svarade även att eleven sällan läser och att högläsning sker några gånger i 

månaden. Elevens lärare svarade att hon ser att eleven inte är helt självsäker i sin läsning 

ännu vilket vi även kunde se när eleven sade: “Alltså ibland tycker jag det är jobbigt att läsa 

när mina klasskompisar tittar och kanske säger att man läser fel. Man känner sig lite blyg.” 

 

4.2.2 Elev 4 
Intervjun med Elev 4 inleds med att eleven berättar att hon har jättemycket böcker hemma 

men trots det inte gärna läser dem. På frågan om hur ofta eleven läser hemma blir svaret: 

“Ibland, jag tycker inte om att läsa så mycket. Jag gillar mest att lyssna på ljudbok, det är 

mycket lättare”. Helst vill hon spela datorspel efter skolan precis som hennes pappa ofta gör, 

men hennes mamma insisterar på att hon åtminstone ska lyssna på ljudbok och inte sitta vid 

sin dator för mycket. Eleven förklarar att hon inte gillar att läsa böcker och säger att: “det 

känns typ som att allt snurrar runt som att jag inte kan läsa och då tycker jag det är lättare att 

lyssna”. Vidare berättar eleven att hon får hem ett paket varje månad med en bok i. Elevens 

vårdnadshavare skriver även detta i enkäten och uppger att de har en prenumeration på en 

bokklubb för att öka elevens intresse för böcker och läsning, men att det ändock är vanligast 

med ljudböcker hemma. Vårdnadshavaren besvarar även enkäten med att berätta att hon själv 

läser en del, men p.g.a. tidsbrist att sätta sig ner med en bok, främst lyssnar mycket på 

ljudböcker. Hon berättar också att hon lägger tid och vikt vid att ha högläsning för eleven då 

hon anser att det är viktigt för elevens utveckling, samt att det ger dem en mysig stund 

tillsammans. Eleven berättar att hennes mamma ibland brukar högläsa boken som kommer 

hem i ett paket varje månad för henne. De böckerna tycker eleven är bra då det längst ner på 

varje sida framkommer en förklaring av svåra ord och begrepp som de brukar prata om efter 

läsningen. Under intervjun med elevens lärare uppger läraren att eleven i skolan till skillnad 

från hemma påvisar ett intresse för läsning och böcker, men att hon upplever att eleven har 

svårt för att fokusera när hon läser själv och därför hellre lyssnar när någon annan högläser. 

Läraren menar att eleven till viss del är motiverad i läsningen och har en generellt positiv bild 

av läsning, men att det är koncentrationen som är svår och att hon därför inte kan fokusera.  

 

4.3 Lågt motiverade till fritidsläsning 
Den tredje kategorin valde vi att kalla Lågt motiverade till fritidsläsning eftersom det var den 

tydligaste förklaringen till de två återstående elevernas svar på våra frågor. Utifrån elevernas 



svar, samt underlag från vårdnadshavare och lärare kunde vi tyda att eleverna inte har 

motivation till läsning i hemmet på grund av olika orsaker.  

 

4.3.1 Elev 5 
Vid intervjun med Elev 5 fick vi svar som tyder på att eleven inte fritidsläser i stor 

utsträckning. Eleven berättar att det finns många böcker hemma men säger sedan: “Jag 

kommer inte ihåg vad jag har för böcker hemma. Typ bara bebisböcker.”. Eleven berättar att 

hans mamma och farmor läser böcker men att han själv inte läser några böcker förutom 

läxläsningen. Eleven berättar sedan: “Jag tycker inte om att läsa så jag läser inte böcker så 

ofta. Jag spelar hellre spel”, vilket tyder på att han spelar datorspel som fritidssyssla, vilket 

han gärna berättar mer om. Eleven berättar även att den ena vårdnadshavaren också spelar 

datorspel. Vid intervjun frågar vi eleven om han anser att det är roligt att läsa i skolan och då 

svarar han: “lite”. Han berättar att han brukar låna böcker i biblioteket om farliga djur och 

bilar. Vårdnadshavarna besvarade enkäten och skrev att de själva har ett medelmåttigt 

intresse för litteratur. De nämner att eleven sällan fritidsläser och anledningen till att han läser 

vid något enstaka tillfälle beror på att vårdnadshavarna uppmuntrar till det. Vårdnadshavarna 

svarar att de önskar att de läste mer men att de finner det svårt att få eleven intresserad. 

Elevens lärare ser däremot att eleven har motivation till läsningen i skolan. Det tog längre tid 

för eleven att knäcka läskoden men när han väl gjorde det fann han det underhållande att läsa 

och även lyssna till högläsning. Läraren berättar att hon behöver lägga ner tid på att hitta 

böcker som intresserar eleven för att få honom motiverad.  

 

4.3.2 Elev 6 
Vid intervjun med Elev 6 blev det tydligt genom elevens svar att han inte tycker om att läsa 

på sin fritid och istället ägnar sin tid åt att spela datorspel. “Jag har mycket böcker hemma 

men jag vill inte läsa hemma”. Det framgår under intervjun att eleven har mycket böcker 

hemma för att hans mamma tycker om det, men att det inte är böcker som intresserar honom. 

När vi ställer frågan om vad eleven läser för böcker på sin fritid, om han läser böcker någon 

gång, svarar eleven: “jag läser typ böcker om Fortnite eller Pokémon hemma för att lära mig 

saker om det. Men jag spelar mest bara Fortnite istället för att läsa”. Vårdnadshavaren 

bekräftar genom sina svar i enkäten att eleven hellre spelar datorspel än att läsa då han själv 

anser att han redan är bra på att läsa och inte behöver öva på det mer hemma. Vidare skriver 



vårdnadshavaren att hon försöker uppmuntra till läsning även hemma men att det är svårt att 

motivera eleven.  

         Intresset för böcker och läsning hos vårdnadshavaren är högt, men då tiden är en 

bristvara menar hon att det åsidosätts för att annat viktigare måste prioriteras i vardagen. 

Eleven berättar att: “mamma tycker om böcker och att läsa, men bara ibland. Annars lagar 

hon mat, är med mina syskon och städar och så”. Under skolloven, när skolan inte ger eleven 

lästid, lägger vårdnadshavarna stort fokus på att eleven ska läsa och minskar därför 

skärmtiden och ser till att de alla läser mer för att eleven ska känna en större lust och 

motivation för det. Vårdnadshavaren framhäver hur mycket hon vill att eleven ska upptäcka 

hur fantastiskt det är med böcker, hur mycket det ger och avslutar enkäten med att skriva att 

hon önskar att böckerna i slutändan vinner över alla skärmar. Elevens lärare berättar att 

eleven är en väl utvecklad läsare som förstår det han läser och gärna läser mer avancerad 

skönlitteratur i skolan. Vidare menar läraren att eleven är motiverad till läsning i skolan men 

att det är annat som lockar mer på fritiden.  

 

4.4 Resultatsammanfattning 
Det framarbetade resultatet visar att fritidsläsningen sker i olika stor utsträckning av eleverna. 

Olika faktorer spelar in och påverkar huruvida eleverna läser eller inte på sin fritid.  

 

4.4.1 De läsmotiverade eleverna 
De elever vi kategoriserat som De läsmotiverade eleverna väljer själva att läsa på sin fritid 

och har funnit ett intresse och upplever det spännande att få läsa även utanför skolan. En stor 

bidragande faktor till att dessa elever läser även hemma har visat sig vara bland annat 

vårdnadshavarnas uppmuntran av läsning och böcker. Vårdnadshavarna samtalar med 

eleverna kring läsningen och lyfter fram vikten av vad böcker och läsning gör för 

utvecklingen. Innan eleverna själva lärde sig läsa skapade vårdnadshavarna en rutin med 

barnen där de högläste. På så vis fick eleverna bekanta sig med böcker redan under sina första 

år, vilket vi tror har gjort att eleverna ser böcker och läsning som en naturlig del av sin vardag 

även på fritiden. Trots att eleverna idag behärskar att läsa själva så fortsätter vårdnadshavarna 

att tillämpa högläsning i hemmet med hänsyn till att eleverna därigenom får en förklaring på 

svåra ord och begrepp som de annars kanske inte hade lärt sig om de enbart läser själva. De 

läsmotiverade eleverna influeras av sina vårdnadshavare som själva läser och således 

uppmuntrar dem till läsning. En annan bidragande faktor till att dessa elever väljer att läsa 



även på sin fritid har visat sig vara att de själva får välja vad de ska läsa för böcker, vilket 

verkar vara en bidragande faktor till att de finner en motivation till läsningen.  

 

4.4.2 Viss motivation till fritidsläsning 
Eleverna som inräknas under kategorin Viss motivation till fritidsläsning finner ingen vidare 

lust och motivation till att läsa på sin fritid. Vi kan utläsa en rad olika faktorer och 

distraktionsmoment som påverkar elevernas motivation och lust till att läsa hemma. De 

faktorerna är bland annat skilda hem för Elev 3, vilket innebär att eleven har olika 

tillgänglighet till läsning och böcker i sina olika hem som i sin tur skapar olika rutiner för 

eleven när det kommer till läsning och böcker. Utifrån enkätsvaren och intervjun med eleven 

är det tydligt att Elev 3 blir motiverad till att läsa hos sin ena förälder som själv läser och som 

även ser till att läsa tillsammans med eleven, medan det hos andra föräldern inte intresserar 

eleven eller förekommer överhuvudtaget. Det framkommer även att Elev 3 är osäker i sin 

läsning vilket resulterar i att hon gärna avstår läsningen när hon får chansen till det.  

         Den största bidragande faktorn till att Elev 4 gärna inte läser på sin fritid är för att hon 

tappar motivationen och lusten för det då hon har svårt att hålla koncentrationen uppe. 

Elevens vårdnadshavare har skilda intressen, den ena föräldern gillar läsning och böcker, 

medan den andra gärna ägnar sin tid åt datorspel. Sett till eleven tycks detta spegla av sig hos 

henne då även hon gärna spelar datorspel. Föräldern som gillar läsning och anser det vara 

viktigt begränsar dock elevens skärmtid och ser till att hon i alla fall lägger tid på att lyssna 

på ljudbok när hon inte vill gå med att läsa böcker. Det framkommer under intervjuerna med 

Elev 3 och Elev 4 att de anser att det är tillräckligt med den läsning som sker i skolan. När de 

kommer hem från skolan vill de ägna sin tid åt annat.  

 

4.4.3 Lågt motiverade till fritidsläsning 
Eleverna som presenteras under kategorin Lågt motiverade till fritidsläsning påvisar ingen 

motivation till läsning på fritiden, vilket till störst del visar sig bero på deras gemensamma 

intresse av att spela datorspel. Sett till Elev 5 kan vi utläsa att han inte tycker att de böcker 

som finns i hemmet passar hans ålder och läsförmåga, vilket således får honom att tappa 

motivationen till att läsa på fritiden. Istället väljer han att spela datorspel. Även Elev 6 ägnar 

sin fritid till att mestadels spela datorspel. De få gånger han läser böcker utanför skoltid är det 

böcker som ska utveckla hans kunskap inom spelandet. Både Elev 5 och Elev 6 är goda läsare 

och behärskar läsning av svårare grad och bemöter inga svårigheter med det i skolan. 



Eleverna känner gemensamt att de inte behöver någon vidare övning av läsning utanför 

skolan. Båda elevernas vårdnadshavare försöker ändock motivera eleverna till att de ska läsa 

på sin fritid men upplever det svårt att få eleverna intresserade.  

5. Diskussion 
I följande kapitel vill vi föra diskussion gällande resultat och metod. I Resultatdiskussion 

(avsnitt 5.1) kommer vi fokusera på att besvara våra två forskningsfrågor utifrån det vårt 

resultat visar, vilket vi även kopplar till vad forskning och litteratur visar i kapitel 2. 

Bakgrund. Vidare i kapitlet tar vi även upp Metoddiskussion (5.2) där vi framför huruvida 

våra metoder har fungerat utifrån våra önskemål.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Under vår studie har vi varit väl medvetna om att vi har varit tvungna att reflektera över vilka 

aspekter vi har tagit bort, som kan bidra till elevens motivation till fritidsläsning och läsning 

överlag. Andra faktorer som kan bidra till/hindra elevens läsmotivation är andraspråk, 

skolundervisning, lärarens inställning till litteratur, tillgång till bibliotek och så vidare. I 

denna studie har vi valt att fokusera och bygga vidare på elevernas och vårdnadshavarnas 

inställning till litteratur i hemmet genom att besvara studiens forskningsfrågor. Genom att vi 

granskat resultatet från våra tre kategorier så har vi fått fram information som påvisar vad 

som stärker respektive hindrar elevernas motivation till fritidsläsning. Vi har kunnat dra 

slutsatser om vad vissa företeelser har för betydelse när vi ser på skillnader som ter sig bland 

eleverna i de olika kategorierna. Vi har således valt att lyfta fram de huvudsakliga faktorerna 

som ökar/hindrar elevernas fritidsläsning, som visat sig i studien.  

 

5.1.1 Vilka faktorer motiverar respektive hindrar eleverna att fritidsläsa? 
Vi har under studiens gång sett faktorer som bidrar till samt hindrar elevens motivation till 

fritidsläsning. Däremot finner vi inget entydigt svar på vår forskningsfråga, utan ett samband 

mellan olika faktorer och dess påverkan på elevens motivation. Vi vill därför vara tydliga 

med att påvisa att även om vårdnadshavaren är en läsande förebild för eleven så kan det vara 

andra faktorer som gör att eleven inte finner någon motivation till fritidsläsning, vilket blir 

mer konkret beskrivet vidare i kapitlet. 

 



5.1.1.1 Vårdnadshavares inställning till litteratur 
I resultatet kunde vi se att de läsmotiverade eleverna hade vårdnadshavare som själva läste 

och var intresserade av litteratur. Eleven behöver en läsande förebild i sitt liv för att utveckla 

ett intresse för litteratur, vilket de gör när de ser sina föräldrar läsa för nöjes skull, menar 

Duek (2017, s. 38). Däremot berättade även Elev 3, 4, 5 och 6 att de också hade någon 

läsintresserad förälder men eleverna var fortfarande bristfälligt eller lågt motiverade till att 

läsa egna böcker. Frågan är om det krävs att båda vårdnadshavarna har intresse för litteratur 

eller om det inte spelar någon roll med vårdnadshavarens inställning för elevernas 

läsmotivation? Vi kan däremot se hos Elev 3 att hon finner motivation för böcker hos den ena 

vårdnadshavaren då hon anser att det är mysigt och givande att läsa tillsammans. Elev 3 

svarade att den andra vårdnadshavaren inte hade något intresse för böcker samt att högläsning 

sällan förekom i det andra hemmet. Kan detta vara anledningen till att Elev 3 tillhör kategorin 

“Viss motivation till fritidsläsning”? Clark och Rumbold (2006, s. 16) skriver om 

Matteuseffekten, vilket kan beskriva situationen för Elev 3: Elever som kontinuerligt får se 

sina vårdnadshavare läsa, eller deltar i läsaktiviteter med sina föräldrar, kommer bidra till att 

eleven skapar ett intresse till litteratur, vilket i sin tur ökar motivationen till att läsa.  

 

5.1.1.2 Gemensam läsning 
Det framgår i vårt resultat att eleverna uppskattar den gemensamma tid de spenderar med sina 

föräldrar vid läsning och högläsning. Elev 3 berättar att det bästa med att läsa är att ens 

föräldrar verkligen lyssnar på en och Elev 4 berättar att det är mysigt när hennes förälder 

läser för henne i sängen. Dominkovic m.fl. (2006, s. 17) skriver att högläsningen bidrar till 

goda förutsättningar för kunskapsutveckling men samtidigt är en viktig stund för eleven och 

vårdnadshavare att spendera tillsammans, för att skapa närhet och till att föra dialoger med 

varandra. Även Jönsson (2007, s. 237) berättar om betydelsen av gemenskapen som uppstår 

vid högläsning. Gemensam läsning visar sig öka elevens motivation till litteratur, men vad vi 

kunde tyda av resultatet så är den gemensamma läsningen bristfällig hos de tillfrågade 

informanterna. Vårdnadshavare till Elev 4 och 6 menar att den gemensamma läsningen får 

lida för att tid inte finns till det i vardagen.  

 

5.1.1.3 Relevant litteratur 
Gambrell (2011) påvisar en viktig faktor för att eleven ska bli motiverad till att läsa, vilket är 

att de behöver läsa litteratur som är relevant för deras egna liv samt möta ett stort utbud av 



böcker. Att detta är ett faktum såg vi tydligt i resultatet med Elev 5. Eleven läser inte 

litteratur hemma och anser att de enda böckerna som finns i hemmet är böcker för bebisar. 

Däremot menar elevens lärare att han är motiverad till att läsa när läraren engagerar sig till att 

hitta böcker som intresserar honom. Vi ser däremot motsatsen hos Elev 1 som berättar att han 

läser böcker han är intresserad av, såsom sportböcker, vilket skapar ett intresse hos eleven.  

 

5.1.1.4 Andra aktiviteter 
Elev 4, 5 och 6 berättade att de spelade datorspel, vilket även deras respektive ena 

vårdnadshavare gjorde. Vi drog därmed paralleller till att barnen skapar sig egna läsande 

förebilder när de ser sina föräldrar läsa som Duek (2017, s. 38) nämner. När barnen då istället 

ser sina föräldrar spela datorspel så skapar de sig spelande förebilder. Elever har andra 

aktiviteter på fritiden än läsning, vilket även Elev 1 berättade när han nämnde att han spelade 

fotboll, bandy och hockey och ibland även datorspel. Elev 1 har god motivation till läsning 

oavsett om andra aktiviteter förekommer i hans vardag, vilket tyder på att detta inte är en 

ensam förklaring till att läsning inte sker i hemmet. Däremot kan vi se att datorspel i samband 

med någon annan faktor som icke konsekventa vårdnadshavare, icke relevant litteratur för 

eleven eller tidsbrist kan hindra eleven till att utveckla en motivation för läsning.  

 

5.1.2 Har elever som fritidsläser en större motivation och intresse för 

litteratur överlag? 
Elev 1 och 2 tillhörde kategorin De läsmotiverade eleverna eftersom de visade med sina egna 

svar samt underlag från vårdnadshavare och lärare att de hade motivation till läsning. 

Eleverna visade sitt intresse för litteratur genom att tydligt förklara vad de gillade för genre 

på böcker samt att de ansåg att läsningen är underhållande. Du Toit (2004, s. 50) skriver om 

en inre motivation till läsning vilket är tydligt att dessa två elever innehar, när de har funnit 

en viss genre som de läser mycket av.  

         De eleverna som tillhörde kategorin Viss motivation till fritidsläsning kunde vi se ha ett 

visst intresse för litteratur. Deras motivation och intresse grundade sig i att läsningen skulle 

bidra till en gemensam tid tillsammans med vårdnadshavare. Dessa två elever har istället en 

yttre motivation till läsning, vilket Du Toit (2004, s. 50) skriver om. De behöver få 

bekräftelse från vårdnadshavare eller annan vuxen när de deltagit i en lässituation. 



        Lågt motiverade till fritidsläsning var kategorin som Elev 5 och 6 tillhörde. Eleverna 

fritidsläste inte och fann ingen större motivation och intresse för att läsa i hemmet. Dock 

påpekade båda deras lärare att motivation och intresse för läsning förekom i skolan.  

Därmed kan vi inte tyda om elever som fritidsläser har en större motivation och intresse till 

litteratur överlag. Det tycks vara andra saker i hemmet som lockar för Elev 5 och 6 mer än 

läsningen men det är tydligt att ett intresse för litteratur finns när läraren anstränger sig till att 

finna relevant litteratur till eleverna.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Genom att vi har tillämpat metodtriangulering i studien, i form av enkätundersökning och 

intervjuer, har vi skapat oss en större förståelse för hur elevernas läsning ter sig i hemmet 

såväl som i skolan sett ur vårdnadshavarnas, lärarnas och elevernas egna perspektiv. Med 

studiens syfte och forskningsfrågor som utgångspunkt har metoderna lämpat sig väl och 

möjliggjort uppnått resultat med studien. Enkätundersökningen gav oss en inblick i hur samt i 

vilken utsträckning eleverna fritidsläser, likaväl som hur vårdnadshavarnas inställning och 

vanor av läsning och litteratur kan smitta av sig på eleverna. Insamlade enkätsvar låg sedan 

som utgångspunkt för elev- och lärarintervjuerna som genomfördes i syftet att undersöka 

informanternas synpunkter i frågan om vad elevernas skilda fritidsläsning gör för elevernas 

läsmotivation och inställning till litteratur överlag. Intervjuerna resulterade i en fördjupad 

förståelse för hur fritidsläsningen spelar en olika stor roll för eleverna.  

         Vi har baserat studien på en kvalitativ ansats vilket har medfört att 

enkätundersökningen och intervjuerna skapades genom valet av att tillämpa öppna frågor till 

informanterna, för att på så sätt skapa oss en rättvis bild av informanternas egna åsikter och 

erfarenheter. De öppna frågorna resulterade i skilda svar mellan de olika informanterna vilket 

i sin tur gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna. Följdfrågorna gjorde 

intervjuerna personliga och diskussionsklimatet blev mer kamratligt, vilket vi kände var till 

fördel under intervjuerna. I och med att informanterna svarade olika på de förbestämda 

intervjufrågorna blev följdfrågorna inte desamma intervjuerna emellan. En av de 

förutbestämda frågorna som ställdes under elevintervjuerna var: ”brukar du läsa böcker 

hemma?” varpå en av eleverna svarade: ”Ibland, jag tycker inte om att läsa så mycket. Jag 

gillar mest att lyssna på ljudbok, det är mycket lättare.”. Elevens svar genererade då i 

följdfrågan: ”känner du då att du lyssnar hela tiden eller kan det hända att du tappar bort dig 

och glömmer att lyssna?” Eleven svarade och ett samtal påbörjades där vi fick möjlighet att 



möta eleven på ett djupare personligt plan. En annan förutbestämd fråga som ställdes under 

elevintervjuerna var: ”vad brukar du läsa hemma?” vilken en av de andra eleverna besvarade 

med: ”jag läser alltid biblioteksböcker”. Följdfrågan vi ställde då var: ”Går du tillsammans 

med någon till biblioteket eller går du själv?” vilket även det resulterade i ett samtal på ett 

djupare personligt plan.  

         I efterhand anser vi att vi gjorde rätt val av metoder då det gav oss den data vi från 

början eftersträvade. Med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor vill vi därmed hävda 

att valet av metodtriangulering var bra då metoderna kompletterade varandra väl och gav oss 

ett bredare underlag att bearbeta och utgå ifrån.  

 

6. Avslutning 
I aktuellt kapitel presenterar vi en slutsats av studien kopplat till dess syfte och 

forskningsfrågor, samt redogör för möjlig fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elevernas skilda fritidsläsning och hemmets 

olika påverkande faktorer samverkar för att bidra till elevernas läsmotivation och inställning 

till litteratur överlag. Utifrån enkätundersökningen till elevernas vårdnadshavare och 

genomförda elev- och lärarintervjuer framgår det att fritidsläsningen har olika inverkan på 

eleverna. Av studien kunde vi se att vårdnadshavarens inställning till litteratur, gemensam 

läsning och relevant litteratur för eleven gynnade elevernas motivation till fritidsläsning. 

Däremot kunde vi se att andra aktiviteter såsom datorspel i samband med att någon av de 

ovanstående faktorerna inte blev uppfyllda kunde vara en orsak till bristfällig motivation till 

läsning. Studien visade dock att fritidsläsningen inte är en grundläggande faktor för 

motivationen till läsning överlag. Eleverna som inte fritidsläste tyckte däremot om att läsa 

litteratur i skolan.  

 

6.2 Fortsatt forskning 
Vidare forskning inom området skulle kunna vara att fördjupa sig inom vissa specifika 

områden som denna studie tar upp. Intressanta ämnen att undersöka vore om datorspel bidrar 

till läs- och skrivutvecklingen, i vilken utsträckning vårdnadshavare utnyttjar bibliotek för 

sina barns skull samt om läsning i hemmet sker på annat vis än bara läsning av skönlitteratur.   
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Bilaga 1 

 

En undersökning om elevers läsning i hemmet. 
 

Vi är två studenter som studerar grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens Högskola i 

Västerås och det är nu dags för oss att skriva vårt självständiga arbete. Vårt fokus med 

studien kommer ligga på elevernas läsning i hemmet och att då undersöka om den har någon 

betydelse för elevernas läsmotivation i skolan. Vi anser att det är ett intressant ämne, att se 

om läsningen i hemmet gör någon skillnad för elevernas inställning till skönlitteratur samt 

vad det möjligtvis gör för elevernas läsutveckling. 

 

En enkät med frågor gällande ert barns läsvanor i hemmet/på fritiden kommer skickas ut till 

er vårdnadshavare. Utskicket kommer göras i två olika klasser, på två olika skolor, för att vi 

studenter ska få en inblick i era barns läsvanor i hemmet. Vi ser gärna att ni vårdnadshavare 

svarar så noggrant som möjligt på frågorna för att vi ska kunna få ett rättvist resultat. När 

enkäterna är insamlade kommer vi välja ut totalt sex stycken enkäter som vi går vidare med 

och grundar vår studie i. Utifrån de valda enkäterna kommer vi intervjua de sex aktuella 

eleverna. Det för att vi vill få en inblick i vad eleverna själva har för tankar och inställning till 

och om skönlitteratur och läsning i allmänhet. Därefter kommer vi även intervjua elevernas 

respektive klasslärare för att få information om deras syn på elevernas läsutveckling.  

 

När enkäterna är insamlade kommer vi granska svaren vi mottagit, för att sedan göra ett urval 

av vilka vi ska gå vidare med. Urvalet kommer baseras på att vi vill ta med sex stycken 

enkäter som skiljer sig åt i största möjliga mån, för att vi ska kunna se och vidare undersöka 

hur det kan skilja sig åt mellan elevernas läsvanor. Därefter kommer vi intervjua de valda 

eleverna och använda oss av ljudinspelning. Det underlag och den data vi får med oss av det 

kommer stanna hos oss och enbart användas som underlag vid skapandet av vår studie.  

Vid vår undersökning kommer vi vara noggranna med att alla medverkande kommer förbli 

anonyma, således kommer inte elevernas riktiga namn eller dylikt att nämnas i studien. Ingen 

känslig information kommer utlämnas.   

 



- Vi vill vara noga med att förmedla att denna undersökning är frivillig att delta i, både 

för vårdnadshavare, lärare och elever. Du har rätt att avbryta ditt deltagande utan 

några negativa konsekvenser.  

- Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

 

Vi hoppas ni vill hjälpa oss och att vi därför får ta del av era barns läsvanor i hemmet! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sanna Jaska och Elin Tarakkamäki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Namn: Sanna Jaska och Elin Tarakkamäki                           Namn på handledare: Stefan Blom 
Telefon: 0700144345 / 0707237433                                              E-post: stefan.blom@mdh.se  
E-post: sja15001@student.mdh.se /  
             eti16001@student.mdh.se     
 
Ort/datum _____________________ 
 
Underskrift ___________________________/_____________________________ 
  



Bilaga 2 
 
En enkätundersökning om elevers läsning i hemmet.  
 
 
Till informanterna 
 
Hej!  
 

Vi heter Elin och Sanna och vi går termin 6 på grundlärarprogrammet F-3 på 

Mälardalens högskola i Västerås. Vi har precis påbörjat vår studie i självständigt 

arbete och vill med det undersöka era barns läsvanor i hemmet/på fritiden. Denna 

enkätundersökning har till syfte att undersöka hur ni som vårdnadshavare ser på 

barnets läsning i hemmet/på fritiden, samt läsning i allmänhet.  

 

Enkäten besvaras med ert barns namn för att vi studenter ska ha möjligheten att 

intervjua rätt barn i nästa skede av undersökningen. Barnets riktiga namn kommer inte 

förekomma i studien utan då göras om till ett fiktivt namn, exempelvis Elev 1. 

Enkätundersökningen är i övrigt helt anonym och informationen ni lämnar kommer 

behandlas konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte av oss studenter.  

 

Med ert svar är ni till stor hjälp för oss i vårt arbete med studien – stort tack för att ni 

vill medverka! 

 

Vänliga hälsningar,  

Elin Tarakkamäki och Sanna Jaska 

 

Om ni har några funderingar går det bra att kontakta oss på: 

Elin       070–7237433                  eti16001@student.mdh.se 

Sanna    070–0144345                 sja15001@student.mdh.se  
 
 
 

 



Sätt ett kryss framför det/de svarsalternativ ni anser stämmer in för att besvara aktuell 

fråga. Om ni känner att ni vill ge ett mer utförligt svar har vi lämnat utrymme för det i 

rutan för ”vidare förklaring/svar på frågan”. Vi ser gärna att ni vårdnadshavare 

svarar så noggrant som möjligt på frågorna för att vi ska kunna få ett så rättvist 

resultat som möjligt. 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Barnets namn 

 

___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Hur ser ditt/ert intresse ut, som vårdnadshavare, för skönlitteratur och läsning överlag?  

 

___ Läser mycket/har ett stort intresse för läsning och böcker 

___ Läser ibland/medelmåttigt intresse för läsning och böcker 

___ Läser sällan/har inget större intresse för läsning och böcker 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

3. Är ert barn van vid böcker och läsning i hemmet/på sin fritid? 

 

___ Ja, jag/vi vårdnadshavare läser en del och har böcker hemma 

___ Till viss del, exempelvis hos mor/farföräldrar finns det en del böcker och lässtunder sker 

___ Nej, barnet möter ingen läsning eller böcker i hemmet/på sin fritid 

 



 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

 

___________________________________________________________________________ 

4. Förekommer det högläsning i hemmet/på andra ställen där ert barn vistas som barnet tar 

del    

    av? Om svaret är nej på den här fråga kan ni gå vidare direkt till fråga 7. 

 

___ Ja, vi brukar ha högläsning i hemmet  

___ Till en viss del, främst hemma hos andra (exempelvis hos mor/farföräldrar) 

___ När barnet var yngre förekom högläsning i en större utsträckning  

___ Nej, böcker och läsning förekommer inte på barnets fritid 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

5. Varför förekommer det högläsning i hemmet/på barnets fritid?  

 

___ Jag/vi anser att det är viktigt 

___ Det ger oss en mysig stund tillsammans 

___ Högläsning var en del av min/vår egen barndom som uppskattades och därför vill jag/vi      

       ge detsamma till barnet 

  

 

 



  Vidare förklaring/svar på frågan 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

6. Hur ofta sker högläsningen i hemmet/på barnets fritid? 

 

___ Varje dag/kväll 

___ Ofta/några gånger i veckan 

___ Ibland/några gånger i månaden 

___ Sällan/tiden räcker inte till 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

7. Vad upplever ni att ert barn tycker om läsning i allmänhet? 

 

___ Att det är viktigt  

___ Att det är tråkigt  

___ Att det är svårt  

___ Att det är roligt  

___ Att det är intressant och spännande 

 

 



 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

8. Läser ert barn på fritiden?  

    Om svaret är nej på den här frågan kan ni gå vidare direkt till fråga 14. 

 

___ Ja, vanligt förekommande 

___ Ibland, när vi säger att hen ska göra det 

___ Nej, aldrig 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

9. Hur ofta läser ert barn på fritiden? (räkna inte med läxläsningen) 

 

___ Varje dag  

___ 2–3 gånger i veckan 

___ 2–3 gånger i månaden 

___ Sällan 

___ Aldrig  

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

10. Varför tror ni att ert barn läser på fritiden? 

 

___ För att lära sig nya saker 

___ För att det är roligt och spännande 

___ För att ni som vårdnadshavare uppmuntrar till det 

___ För att hen måste 

___ För att varva ner och få lugn och ro  

___ Annat, isåfall vad? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

11. Vem väljer ut de böcker som barnet läser? 

 

___ Jag/vi som vårdhandshavare väljer bok  

___ Barnet själv väljer bok  

 

 

 



  Vidare förklaring/svar på frågan 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

12. Vad påverkar valet av bok?  

 

___ Bokens framsida 

___ Att barnet känner till innehållet (kanske har sett en film med samma handling) 

___ Att barnet har spelat ett spel som handlar om boken 

___ Att barnet har leksaker eller dylikt som har en koppling till det hen läser 

___ Att barnet är intresserad av det som boken handlar om  

___ Bokens tjocklek passar barnet  

___ Bokens svårighetsgrad utmanar barnet 

___ Att någon har tipsat om boken (exempelvis en vän eller en reklam) 

___ Annat, isåfall vad? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

  Vidare förklaring/svar på frågan 

___________________________________________________________________________ 

13. Var får ni tag på böckerna som barnet läser? 

 

___ I en bokhandel 

___ På biblioteket 

 

 



___ Får i present 

___ Annat, isåfall var? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

14. Vad anser ni att läsning och böcker gör för ert barn?  
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
  
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Övriga tankar och resonemang kring läsning i hemmet.  
   
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
  
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 



 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för ert engagemang och den hjälp ni gett oss genom att besvara denna 

enkätundersökning, vi är enormt tacksamma för att ni tog er tiden!  

 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till eleverna 
 

●  Har du böcker hemma i ditt rum eller någon annanstans i hemmet? 

- Brukar du läsa böckerna? 

- Vad läser du för böcker hemma? 

- Tycker du om att läsa hemma? 

- Varför tycker om/inte om att läsa? 

 

● Hur ofta läser du böcker och när läser du? 

- Väljer du böcker som är lätta med lite text, lagom med ganska mycket text eller svåra 

med mycket text?  

 

● Brukar någon annan läsa böcker för dig hemma? 

- Vad tycker du om att någon läsa för dig hemma?  

- Får du välja bok när du eller någon annan läser? 

 

● Brukar de andra hemma läsa egna böcker?  

- Brukar du också läsa när de läser?  

- Vad gör du om du inte läser när de andra läser? 

 

● Läser du någonting annat hemma förutom böcker? Till exempel serietidningar.  

 



● Spelar du något spel eller har du något annat intresse som du gör hemma?  

 

● Tycker du om att läsa i skolan?  

- Varför/varför inte?  

 

● Vad tycker du om läsning?  

 

● Tycker du att det var svårt att lära sig läsa?  

 

Bilaga 4  
Intervjufrågorna som ställdes till lärarna formades utifrån varje enskild enkät besvarad av 

elevernas vårdnadshavare, samt utifrån intervjuerna som genomfördes med varje respektive 

elev, alltså var inte frågorna precis desamma på varje lärarintervju. Nedan presenteras 

intervjufrågorna för intervjun rörande Elev 1.  

 

Intervjufrågor till lärarna  
 

● Vad är din uppfattning om vad Elev 1 tycker rent allmänt om läsning? 

 

● Anser du att eleven är motiverad till att läsa skönlitteratur eller annan text? 

- Hur yttrar det sig? 

 

Elev 1 uppgav under sin intervju att hon väljer bok på skolbiblioteket utifrån sin 

kunskapsnivå och därmed läser böcker som passar henne.  

● Vad är din uppfattning om detta? 

 

Elev 1’s vårdnadshavare har svarat på enkäten att det är vanligt förekommande att Elev 1 

fritidsläser, att det uppskattningsvis sker 2–3 gånger i veckan.  

● Anser du att det märks i skolan? 
- Hur? 

 
 


