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Vårt syfte med denna studie är att i två olika skolor undersöka elever i 
mellanstadiet om deras inställning, motivation och mående inför och under 
tiden läsningen av skönlitteratur äger rum. Materialet för studien samlades in 
utifrån sju semistrukturerade intervjuer med 3 elever i varje grupp från två olika 
skolor i olika kommuner. Resultatet av studien visade att majoriteten av 
eleverna har en positiv inställning till läsning, men ser läsning av skönlitteratur 
som en skolsyssla och inte en fritidssyssla. Det visade sig att dessa elever inte 
drivs av en inre motivation men drivs av yttre faktorer till att läsa skönlitteratur 
hemma. Medan de elever som fann glädje och ro i läsningen, drivs av en inre 
motivation till läsning och deras motivation verkar inte påverkas av yttre 
faktorer. En slutsats vi har kunnat dra av vårt resultat är att eleverna drivs av 
antingen den inre eller yttre motivationen till läsning, både hemma och i skolan. 
Vi kan även dra slutsatsen att eleverna har en positiv syn på läsning, men när 
det kommer till att de själva ska läsa, är de omotiverade. Resultatet pekar även 
på att elevernas mående påverkas både positivt och negativt inför och under 
tiden som läsning av skönlitteratur äger rum.  
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1 Inledning 

Att lära sig att läsa är en betydelsefull händelse i ett barns liv. Läsandet ger tillträde 
till böckers underbara värld samtidigt som man får möjligheten att diskutera frågor 
inom många olika områden i livet (Taube, 2007:11). Nyckeln till att tillgodogöra sig 
kunskap om världen är att man har en god läskunnighet, vilket även är en faktor som 
påverkar individens intellektuella förmåga positivt (Taube, 2007:11). Vid läsning äger 
två processer rum, avkodning och förståelse. Saknar individen någon av dessa 
processer, är det inte läsning. Bristfällig avkodningsförmåga är en vanlig orsak till 
dålig läsförståelse. Framkommer det att individen inte har en tillräcklig 
automatiserad avkodningsförmåga, tyder det på att eleven har en svag läsförståelse 
(Taube, 2004:58). Taube (2004:59) hävdar att de elever som läser en text felfritt men 
som sedan inte kan svara på frågor om innehållet, innebär att eleverna har förbrukat 
sin kognitiva kapacitet i själva avkodningen. Av denna anledning påpekar Taube 
(2004:60) att elever måste läsa för att automatisera avkodningen. Därigenom förblir 
läsningen mer givande för eleverna.  

Sedan 2001 har Sverige medverkat i den internationella studien PIRLS som står 
för Progress in International Reading Literacy Studies där syftet är att undersöka 
elevers läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning inom olika länder. Sverige har 
under åren 2001, 2006 och 2011 medverkat i PIRLS undersökningar som har 
uppvisat en försämring under de senaste tio åren, även om Sveriges resultat har varit 
högre än många av de deltagande ländernas mätningar (Skolverket, 2017).  

I läroplanen framhålls det att ett av syften med svenskämnet i grundskolan är 
att: ”…undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 
(Skolverket, 2018:257). Ett av skolans uppdrag är att motivera eleverna till sin lust att 
läsa samt till att utveckla deras kunskaper: ”Den ska främja alla elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2018: 7).  

Då vi själva är blivande lärare och kommer att använda oss av skönlitteratur i 
vår kommande undervisning, vill vi undersöka hur elever i åldrarna 10–12 mår under 
tiden läsningen äger rum, samt få en uppfattning om deras inställning och motivation 
till läsning av skönlitteratur. Vi är medvetna om vikten av läsning och vill då vara 
förberedda på vad som kan komma att möta oss i våra framtida klassrum.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien är begränsad till åldrarna 10–12 och vårt syfte är att få en fördjupad kunskap 
om tillfrågade elevers inställning och mående inför skönlitterärläsning och under 
tiden som skönlitterärläsning äger rum. Vi kommer även att utforska elevernas 
motivation till skönlitterär läsning.  

De frågeställningar som kommer att besvaras i denna studie är: 

• Vilken är elevernas inställning till skönlitterär läsning? 

• Hur mår elever i åldrarna 10–12 inför och under tiden som de läser? 

• Vad motiverar mellanstadieelever i åldrarna 10–12 att läsa skönlitterära 
böcker?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Denna studie är disponerad enligt följande ordning: I kapitel 2 behandlas bakgrund 
och tidigare forskning om motivation, inställning och mående i samband med 
läsning. I kapitel 3 presenteras studiens material och metod samt där vi diskuterar 
och analyserar hur insamlandet av datamaterialet har gått tillväga. Studiens resultat 
presenteras i kapitel 4 där vi redovisar elevernas svar angående läsning utifrån 
rubrikerna motivation, mående och inställning med hänsyn till våra intervjufrågor. I 
kapitel 4 analyseras även elevernas svar och det resultat vi kom fram till. I kapitel 5 
diskuteras elevernas svar och resultat med stöd av tidigare forskning inom områden 
motivation, inställning och mående. Avslutningsvis diskuterar vi vår valda metod och 
presenterar olika förslag för framtida forskning kring studiens område.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel behandlas de begrepp och definitioner som används genomgående i 
vår studie. Vidare presenteras den forskning som är relevant för denna studie. 
Kapitlet är tematiserat i fyra olika underrubriker: motivation, elevens självbild, 
självuppfyllande profetia och vad läsning är. 

2.1 Begrepp och definitioner  

2.1.1 Motivation 

Westlund (2009:26) skriver att elever med hjälp av sin motivation till att läsa mycket 
även blir bättre läsare. Det finns både inre och yttre motivation som Wery och 
Thomson (2013:104) tar upp i sin artikel. Inre motivation uppstår enligt Wery och 
Thomson (2013:104) när en elev vill delta eller utföra en uppgift av ren nyfikenhet 
eller som väljer att bidra. Elever som drivs av inre motivation slutför uppgiften trots 
att den är svår, trots att eleven inte blir belönad för sitt arbete. Elever som drivs av sin 
inre motivation blir mer exalterade av en uppgift som är utmanande, och det är 
dessutom troligare att dessa elever faktiskt lär sig begrepp som ingår i uppgiften.  

Enligt Wery och Thomson (2013:105) uppstår yttre motivation när eleven får 
någon form av belöning för sitt arbete eller blir uppmuntrad att utföra uppgiften. 
Elever som drivs av yttre motivation slutför enbart uppgiften då de ska få sin 
belöning. Enligt Westlund (2009:28) kännetecknas yttre motivation för läsning 
genom att eleven anser att läsning är en uppgift och att hen inte känner någon lust att 
läsa.  

2.1.2 Självbild 

Taube (2007:81) nämner att begreppet självbild har många definitioner och är 
abstrakt. Många olika författare använder olika ord för samma innebörd, så som 
självförtroende och självuppfattning. Taube (2007:82) definierar dessa beteckningar 
som värderande attityder mot det egna jaget. Hon lyfter fram att det kan handla om 
hur framgångsrika vi känner oss, hur populära vi är, hur bra vi är i skolan etc. Enligt 
Taube (2007:82) är självbilden inte medfödd, utan den är inlärd.  
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2.1.3 Läsning 

Chambers (2014:37) nämner att läsning är en av de mest komplicerade processer 
som hjärnan kan ägna sig åt. Enligt Lundberg (2010:9) är det inte möjligt att 
formulera en heltäckande och klargörande definition om vad läsning är, med 
förklaringen ”…läsning kan vara så vitt skilda ting” (s.9). Vår tolkning av läsning är 
att en person ska kunna läsa en text och begripa det personen läser, samt kunna ta till 
sig det lästa i form av erfarenhet och kunskap.  

2.2 Vikten av läsning 

Chambers (2014:23) påstår att all läsning börjar med ett val och för att välja en bok 
behöver det finnas tillgång till böcker. Det räcker inte enbart att böckerna ska finnas 
där, de behöver även vara åtkomliga. Chambers (2014:23) tar upp exemplet där 
elever kan ha gott om böcker i sitt klassrum men att enbart de elever som blev klara 
med sina uppgifter fick titta i de böcker som fanns. Åtkomligheten användes som en 
belöning, vilket Chambers (2014:25) anser inte är läsfrämjande. Chambers (2014:26) 
tar upp vikten av läsning. Enligt honom är böcker som inte påverkar eller förändrar 
människan enbart ett tidsfördriv. Men om läsandet påverkar människans liv 
emotionellt, intellektuellt, moraliskt och på andra sätt, vilket Chambers (2014:26) 
tror att det gör, då har det betydelse för vilka böcker människan släpper in i sitt 
medvetande. Chambers (2014:41) nämner en undersökning som ägt rum i USA där 
det framkom att den stora anledningen till att vi väljer att läsa en bok är då någon vi 
känner har rekommenderat den. 

Lundberg (2010:11) lyfter fram att man inom internationella undersökningar 
har funnit starka samband mellan elevernas förståelse av olika texter som faktatexter 
och informationsmaterial. Författaren förklarar att den individ som kan läsa en typ 
av text, kan i regel läsa en annan typ av text, vilket han namnger vara läsfärdighetens 
signum. Lundberg (2010:12) redogör för läsfärdighetens signum utifrån att individen 
disponerar över ett instrument som förblir giltig i oväntade sammanhang. Således 
bedömer han vikten av läsning som stor, att eleverna lär sig att läsa med förståelse, 
flyt och säkerhet i skolan. Lundberg (2010:28) förklarar att läsandet har en 
avgörande roll för individens lärande och betonar att läsning ökar vårt ordförråd. 
Dock poängterar författaren att om det inte sker, leder det till konsekvenser för 
barnet. Lundberg (2010:28) upplyser att uttrycket ”ordfattigdom” leder till en 
bristfällig anpassning för individen i samhället. Enligt Lundberg, skapar begrepp och 
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ord ett sammanhang, överblick och ordning. Saknar barnet detta, kan hen få det svårt 
att förklara, argumentera för sin sak samt lösa konflikter.  

Christopher Wolters m.fl. (2013:512) har i sin studie undersökt relationen 
mellan läsning och motivation hos amerikanska elever. Studiens syfte var att 
komplettera forskningen när det gäller ungdomarnas motivation till läsning. I deras 
studie undersöktes 406 elever i årskurserna 7–12 i två olika skoldistrikten i staden 
Texas. Eleverna fick svara på frågor om sin inställning till läsning i en 
självrapportsundersökning och resulterade i att de elever som är övertygade om att 
de presterar bra, tenderar till att även lyckas bättre än de elever som inte tror på sig 
själva när det gäller läsförståelse. Angående de elever som hade det svårt med 
läsning, tenderar till att prestera sämre när det gäller läsförståelseuppgifter än de 
elever som var målmedvetna med deras läsning.  

Wolters m.fl. (2013:522) kom också i sina resultat fram till att förhållandet 
mellan elevers läsning och motivation var lika för de elever som hade kämpigt med 
läsförståelsen och enkelt. Wolters m.fl. (2013:523) kom även fram till att 
ungdomarna som hade det kämpigt med läsförståelsen, var frestade till att känna oro 
och ångest för läsförståelseuppgifter till skillnad från de högpresterande eleverna som 
hade en positiv inställning till läsning.  

2.3 Motivation  

Smith (2000:43) tar upp tunnelseende som är ett tillstånd som nybörjare i läsning 
ofta hamnar i. En person som upplever tunnelseende är en person vars hjärna är 
överbelastad med visuell information. Smith (2000:43) tar upp fyra orsaker till 
tunnelseende. Den första orsaken till tunnelseende är att texten är meningslös för 
läsaren. Den andra orsaken är att personen har brist på förkunskaper för att kunna ta 
till sig texten. Den tredje orsaken är personens ovilja att använda sig av icke-visuell 
information, då rädslan för att läsa fel infinner sig som i grund och botten är ångest. 
Den fjärde orsaken till tunnelseende är dåliga läsvanor där om en person behöver 
fokusera på att uttala varje ord rätt innan hen tittar på nästa ord, och i sin tur 
behöver läsa det igen i hopp om att minnas varje läst detalj. Dessa dåliga läsvanor 
kan orsaka tunnelseende, vilket kan påverka elevers motivation till läsning (Smith, 
2000:43).  
 Förster och Souvignier (2014:92) kommer i en studie fram till att skillnaden 
mellan den inre och yttre motivationen har en stor betydelse. I studien förklarar de 
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att individer som finner inre motivation och kan ses som naturliga läsare, läser med 
anledning av att texten är antingen intressant eller underhållande. Medan de 
individer som blir motiverade av yttre faktorer till att läsa, läser med anledning av att 
erhålla externa belöningar. Förster och Souvignier (2014:92) framhåller att 
läsmotivationen har en påverkan på individens läsförmåga och att den inre 
läsmotivationen är mer effektiv för individens läsutveckling än vad den yttre 
läsmotivationen är. I studien lyfter forskarna även fram att självbestämmande teorin 
(self-determination theory, SDT) är den empiriskt baserade teoretiska ramverket när 
det gäller studier om motivation (2014). Studien nämner även att de grundläggande 
psykologiska behoven som postuleras inom SDT är kompetens, relaterande och 
självständighet. Forskarna förklarar att känslor kan förstärka den inre motivationen 
när dessa känslor åtföljs av en intern orsak, således väljer vi individer att relatera vår 
läsning till de yttre faktorer som förekommer i vår omgivning. Genom att använda 
formativ bedömning som feedback i elevens lärandeprocess, poängterar Förster och 
Souvignier (2014:93) att det influerar den inre läsningsmotivationen positivt. 
Därigenom resulterar det till att eleven har mer vilja att läsa.  
 I Joanna Giotas artikel (2002:284) refererar hon till Deci och Ryan (1991) 
som skriver att elever som har lärare och kräver att elevens inre värld och verklighet 
ska bli i enlighet med vad vuxna förväntar sig av eleven, tappar eleverna sin inre 
motivation på grund av den yttre motivationen. Däremot refererar Giota (2002:284) i 
hennes studie till både Nicholls (1979) och Giota (2001) som skriver att de elever som 
är duktiga kunskapsmässigt och som kan leva upp till vuxnas förväntningar, kan 
drivas av yttre motivation. 
 Inre motivation ökar hos elever som får handla självständigt. Men även 
genom att eleven själv kan göra egna val i samband med positiv återkoppling från 
lärare. Yttre motivation i form av belöningar, deadlines och påtvingade mål kan 
missgynna den inre motivationen. Giota (2002:299) tar även upp att Deci och Ryan 
(1985, 1991) påpekar att elevens egna uppfattning om sina egna handlingar i skolan, 
påverkar elevens inre motivation. Om elevens omgivning anser att eleven blivit 
driven att utföra uppgiften av yttre motivation så minskar elevens inre motivation, 
trots att eleven drivits av inre motivation. Elever som ska utföra en skoluppgift som 
de anser vara intressant men som blir erbjuden en yttre belöning förväntas minska 
sin inre motivation. När belöningen sedan försvinner så sitter eleverna där utan 
varken inre eller yttre motivation. Detta resulterar i passiva elever som får svårt att 
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engagera sig i skolarbeten. Elever med svårigheter i skolan skyddar sin självkänsla 
genom att ge upp sin egen motivation att lära sig i skolan och går in i ett 
självdestruktivt lärande genom att inte anstränga sig. Eleven förklarar sitt eget 
misslyckande på att hen inte ansträngt sig, enligt Giota (2002:284).  

2.4 Elevens självbild 

Taube (2004:77) tar upp att samhället är anpassat för läskunniga, därför är det 
viktigt att kunna läsa. Denna insikt överför de flesta föräldrar till sina barn. De barn 
börjar skolan med denna lärdomen hemifrån att det som är det viktiga, läsning, är 
något som eleven ska få lära sig i skolan. Tilläggas ska att barn har enligt Taube 
(2004:79), olika förväntningar på sin förmåga att lyckas eller misslyckas. 
Förväntningarna är skapade av mängden föräldraintresse, kärlek och accepterande 
som barnet mottagit under förskoleåren. Elever i sjuårsåldern kommer till skolan 
med en självbild, denna självbild är mottaglig för modifikation. Tidigare har eleven 
enbart haft föräldrarna som viktiga personer men nu blir även kamrater och lärare 
viktiga och kan därför påverka elevens självbild. Elevens lärare och kamrater kan 
påverka elevens självuppfattning både positivt och negativt.  

Elever som är svaga inom läsning kommer ideligen med ursäkter för att slippa 
läsa, skriver Taube (2004:84). Att vara en passiv läsare innebär att eleven inte förstår 
allt hen läser, genom att vara en passiv läsare blir inte misslyckandet för eleven lika 
hårt, då man inte riktigt tar sig an uppgiften. ”Upprepade misslyckanden på områden 
som en individ har lärt sig att betrakta som viktiga leder till inlärd hjälplöshet” 
(2004:82).  

Vissa elever med lässvårigheter kan tidigt i skolan hamna i en ”ond cirkel”. 
Eleven kan ha tyckt att läsning var konstigt, svårt eller ointressant i början, enligt 
Taube (2004:87). Efter ett antal misslyckanden inom läsning som haft en 
nedbrytande effekt på eleven, framträder det en försvarsmekanism i form av att 
eleven undviker läsning. Eleven varken vill eller vågar lägga sin energi på läsinlärning 
med risk att åter misslyckas och få sitt självförtroende sänkt.  

Swalander och Taube (2007:208) markerar att läraren har både det ansvaret 
och uppgiften att stötta eleverna till att tro på sin egen förmåga, att stärka deras 
självbild och att de har en positiv inställning till läsning. Reichenberg (2014:12) 
poängterar att elever som vid flera tillfällen misslyckat och har svårigheter med att 
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förstå texter, resulterar till att de utvecklar en negativ självbild som är fylld av oro och 
rädsla inför läsningen.  

Westlund (2009:40) lyfter fram att elever som är medvetna om sina olika mål i 
sin utveckling, behöver ansträngning för att känna motivation. Genom att eleven är 
medveten om sin lärprocess, påverkar det elevens egen självbild. Om skolan lär elever 
att hantera olika slags texter, blir påföljden att elevernas motivation och även insikten 
om den egna skriftspråksmässiga förmågan ökar.  

2.5 Självuppfyllande profetia  

En elev har förväntningar på sig själv, även omgivningen har förväntningar på eleven. 
Till elevens omgivning räknas föräldrar, lärare och vänner. Om någon i elevens 
omgivning ser att eleven har svårt för att läsa så kan det skapa en förväntan av 
omgivningen. Det som garanterat skapas av omgivningen är ett accepterande, att 
eleven i fortsättningen kommer att vara ”svag” som Taube (2004:87) uttrycker det. 
Denna acceptans eller förväntning förmedlas av omgivningen till eleven direkt eller 
indirekt via kroppsspråk eller ord. Eleven som får detta förmedlat till sig märker av 
det och tolkar det till att omgivningen inte tror på att eleven fixar exempelvis en läs 
uppgift. Eleven börjar då betrakta sig själv som dålig på läsning vilket leder till att 
elevens självuppfattning sjunker. Eleven som betraktar sig själv som en dålig läsare 
satsar inte på läsning då förväntan att misslyckas sitter djupt i eleven och eleven ger 
då upp så fort hen stöter på ett hinder i uppgiften eller läsningen. Detta är då en 
självuppfyllande profetia, elevens omgivning förväntar sig att eleven inte kommer att 
lyckas, likaså eleven själv, därför ger eleven upp. En elev som har låga förväntningar 
på sig själv angående läsning, har ofta svårt att koncentrera sig på uppgiften som 
kräver att eleven läser då eleven mest oroar sig över att åter ett misslyckande ska 
skada hens självförtroende. I stressiga situationer fungerar elevens låga 
självförtroende som en barriär vilket då leder till att eleven går miste om viktig 
information. Detta i sin tur leder till att eleven både handlar och tänker stereotypiskt. 
Eleven utvecklar även ett defensivt beteende vilket innebär att eleven inte provar på 
något nytt.   

Eleven gör allt för att undvika att misslyckas igen. Dessa ineffektiva strategier 
resulterar i att eleven presterar ännu lägre vilket i sin tur leder till att omgivningen 
sänker kraven ytterligare. En elev i denna sits misslyckas gång på gång och elevens 
självförtroende blir allt sämre. Sämre självförtroende leder till osäkerhet, som i sin 
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tur leder till blockeringar vid nya inlärningsuppgifter. Eleven kan då uppleva skolan 
som en plats för ständig förödmjukelse. En elev som upplever skolan som sådan 
riskerar att utveckla sin negativa läs-självbild till en negativ skolprestationssjälvbild 
och görs inget åt detta, poängterar Taube (2004:88) är risken är att eleven utvecklar 
en negativ global självbild.   

Taube (2004:91) nämner Zimmerman och Allebrands undersökning från 1965 
som jämförde två grupper där ena gruppen ansågs vara ”goda” läsare medan den 
andra gruppen ansågs vara ”dåliga” läsare. De utförde undersökningen på elever i 
samma ålder som vi undersöker (10–11 år). Zimmerman och Allebrand upptäckte då 
att de ”goda” läsarna själva beskrev sig som välanpassade, motiverade och strävande 
efter att lyckas. De ”dåliga” läsarna däremot erkände att de medgav känslor av 
modlöshet, otillräcklighet och nervositet. 
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3 Metod och material  
I detta kapitel kommer valet av forskningsmetod att presenteras, som ligger i grund 
för denna studie. Här kommer även urvalet och genomförandet att lyftas fram, vilka 
etiska överväganden som utgjorts samt en diskussion om den valda 
forskningsmetoden. 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer för att vi som 
forskare ska få en djupare inblick i elevernas verklighetsuppfattning och tankar, 
vilket medför en större förståelse. Intervjuer innebär att vi har den plattformen där vi 
har möjligheten att ställa raka och enkla frågor, vilket utmynnar i att vi som forskare 
får innehållsrika svar (Trost, 2010:25). Grunden till varför vi valde att använda oss 
utav kvalitativa intervjuer, är med anledning av att det är ett befintligt redskap som 
fångar hur individen tänker, känner, resonerar, handlar etc. (Trost, 2010:25). Då 
denna studie syftar till att utforska elevers perspektiv kring inställning, motivation 
och mående inför och under tiden som den skönlitterära läsningen äger rum, vill vi 
skapa intervjuer med öppna frågor där informanterna har möjligheten att diskutera 
och berätta deras synpunkter och tankar. Därigenom har vi valt att utgå ifrån 
semistrukturerade intervjuer som metod i vår studie. Denscombe (2017:269) skriver 
att semistrukturerade intervjuer är en metod där man kan vara flexibel och har 
friheten att utgå från sina egna frågor/ämnen. Här har informanterna möjligheten att 
utveckla sina tankar och synpunkter under intervjun och det finns inte ett rätt eller 
fel svar.  

3.2 Urval och genomförande 

Då vi redan har en etablerad kontakt med två olika skolor och som inte förekommer 
inom samma kommun, föll valet av skolor ur ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 
2017:71). Missivbrev skickades några dagar innan intervjuerna skulle äga rum per 
mail till lärarna på skolorna, för att sedan vidarebefordras till vårdnadshavare, se 
bilaga 3. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med tre elever ifrån en och samma 
klass med en vuxen som intervjuare. För att vara så tidseffektiva som möjligt, valde vi 
att genomföra intervjuerna var för sig. Men även för att eleverna inte skulle känna sig 
ifrågasatta av att bli intervjuade av två vuxna, utan känna sig bekväma. Valet att ha 
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elever ifrån samma klass grundar sig i att vi ansåg att det kunde ingjuta en känsla av 
trygghet hos eleverna, vilket kan öka möjligheten till att eleverna vågar öppna upp sig 
och svara ärligt. Eleverna fick 18 frågor som var öppna, och intervjun avslutades med 
fyra frågor som eleverna skulle svara på genom att peka på en röd smiley, gul smiley 
eller en grön smiley, som motsvarade deras svar på frågan. Eleverna blev valda 
utefter om de hade lämnat in godkännande från vårdnadshavare i form av deras 
namnunderskrift. På den andra skolan skickades missivbrevet hem till två årskurs 
sexor och två årskurs femmor. Vi erhöll 29 godkännanden ifrån vårdnadshavare på 
första skolan och 11 godkännande ifrån vårdnadshavare på andra skolan. Varpå fyra 
muntliga godkännanden från vårdnadshavare på första skolan. Sammanlagt 
intervjuades 23 elever.  

Vi valde att intervjua 6 elever från varje årskurs i mellanstadiet för att få 
en ökad giltighet som möjligt, dock kunde inte årskurs 4 delta i undersökningen i en 
av skolorna vilket ledde till att årskurs 4 blev utesluten från vår undersökning. 
Genom att intervjua 23 elever från två olika kommuner, ger det oss ett bredare 
underlag utifrån våra frågeställningar till studiens resultat än att vi hade valt en och 
samma kommun.  
 
Tabell 1. Antalet deltagande elever 

Skola 1: Årskurs 5 6 elever Skola 2: Årskurs 5 6 elever 

Skola 1: Årskurs 6 6 elever Skola 2: Årskurs 5 5 elever 

 
I två av klasserna var det ett undantag, vi hade enbart mottagit en elev som hade med 
sig vårdnadshavares underskrift i dessa klasser. Då valde vi att ringa två elever i 
samma klass som uppgav sig för att ha ändrat sig och var nu intresserade av att delta i 
intervjun. Vi tog då beslutet att eleverna fick på högtalare ringa sin vårdnadshavare 
och den som skulle genomföra intervjun presenterade sig och talade då om vad som 
krävde deras godkännande, att en intervju skulle äga rum med ljudupptagning och att 
materialet skulle vara till för ett examensarbete. I den andra klassen tog läraren 
kontakt med vårdnadshavare och fick ett muntligt godkännande. Missivbreven 
skickades ut till två årskurs sexor och fyra årskurs femmor på första skolan. 

Vi valde att använda oss av ljudupptagning för varje gruppintervju med hjälp av 
mobiltelefoner, då vi ansåg att vi skulle missa information och mista fokus från 
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informanterna om vi valde att anteckna istället. Staffan Stukát (2011:45) lyfter fram 
de vinster och förluster som förekommer med ljudupptagning. En vinst med 
ljudupptagning är att ingenting av det informanterna sade under intervjuerna 
försvinner, utan allt tas med. En förlust med ljudupptagning är att transkribering av 
intervjuer är tidsödande och kan leda till många sidor.  

I skola 1 intervjuades eleverna i årskurs 5 informanterna i ett klassrum som 
tillhörde årskurs 6. Eleverna i årskurs 5 hade inte tidigare befunnit sig i det 
klassrummet, vilket ledde till att informanterna i en av gruppintervjuerna var nervösa 
då det även visade sig att klassrummet kommer att bli deras inför kommande skolår. 

I skola 2 intervjuades informanterna i årskurs 5 i deras korridor, medan 
informanterna i årskurs 6 intervjuades i ett grupprum intill deras klassrum. 

3.3 Analysarbete 

När alla intervjuer var genomförda, lyssnade vi på varandras ljudupptagningar och 
transkriberade allt som sades under intervjuerna. I och med att transkribering av 
intervjuer är tidskrävande, valde vi att använda oss av verktyget ”Otranscribe” där 
möjligheten finns till att lyssna i olika hastigheter och även anteckna. Därefter 
analyserade vi transkriptionerna för att se vilka delar som har en koppling till våra 
frågeställningar. Vi valde att genomföra transkriberingen på ett skriftspråknormerat 
sätt då vi ansåg att det är en mer tydlig metod för denna typ av studie. Vi 
transkriberade intervjuerna med olika färger för att göra det tydligt för oss om vilken 
årskurs och skola som sagt vad, samt för att kunna se om vi finner eventuella 
samband mellan informanternas svar för de olika frågorna. Därefter skrev vi ut de 
transkriberade intervjuerna för att tydligt undersöka vilka koder som förekom, och 
kategoriserade sedan svaren av intervjuerna i tre olika teman som vi kopplade till 
våra forskningsfrågor. Exempelvis kategoriserade vi citatet: ”Helvetes bok. Jag vill 
inte se böcker får bara ångest tankar, skola, skola, skola, skola” till temat mående 
utifrån hennes uttryck som vi upplevde negativt och handlar om hennes ångest till 
läsning. Svaren tematiserades i tre olika delar, nämligen: Motivation, inställning och 
mående som kommer att presenteras i resultatkapitlet (se 4.0). De citat som kommer 
att presenteras i resultatkapitlet, har vi citerat ordagrant för att läsaren ska få ta del 
av känslan som uttrycktes av eleverna, och för att erhålla ett så trovärdigt resultat 
som möjligt. Vi har namngivit eleverna med påhittade namn för att inte röja någons 
identitet.  
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Efter att transkriberingarna av intervjuerna var klar, inledde vi resultatkapitlet 
med att hitta likheter och skillnader mellan informanternas svar för de olika frågorna 
och genomförde en sammanställning för alla tre teman.  

3.4 Reliabilitet och validitet  

Stukát (2011:133) förklarar att begreppet reliabilitet, även benämnd tillförlitlighet, 
handlar om kvaliteten på själva mätinstrumenten. Han lyfter fram att mätningen för 
studien bör vara utmärkande och noggrann, därigenom var vi väldigt flexibla och 
uppmärksamma i våra intervjuer för att öka reliabiliteten i vår studie. Eftersom 
informanterna var informerade om att deras svar förblir anonyma samt att 
intervjufrågorna var utformade med öppna svar, ansåg vi att det leder till att de 
känner sig trygga vilket ger oss informella svar. Stukát (2011:135) skriver att man bör 
skapa en förtroendefull situation för att undvika opålitliga svar. I och med att vi 
intervjuat elever från skolor vi tidigare har haft kontakt med, leder det till att eleverna 
upplever en trygg och tillförlitlig situation/miljö med var och en av oss.  

Stukát (2011:134) förklarar att begreppet validitet, även kallat giltighet, handlar 
om kvalitén på hur mätinstrumentet mäter det som är avsett att mäta. Det som var 
avsett att mätas i vår studie var att intervjua 23 elever om deras inställning, 
motivation och samt mående inför och under tiden den skönlitterära läsningen äger 
rum. Vilket har undersökts. I och med att vårt syfte inte har varit att generalisera, 
skulle inte validiteten i vår studie påverkats om vi haft en större undersökningsgrupp 
Stukát (2011:134). En av intervjufrågorna som var svår för informanterna var frågan 
om hur många timmar i veckan de lägger på läsning. Denna fråga skulle ha varit mer 
konkret då vi fick bland annat svar på hur många gånger i veckan de läser, vilket inte 
var vad vi efterfrågade. Dels var det elever som chansade på denna fråga, vilket 
minskar validiteten i denna studie.  

3.5 Etiska överväganden  

Inför denna studie, har vi varit mycket noggranna med de etiska kraven som 
förekommer för denna typ av studie. De fyra etiska överväganden som har brukats i 
denna studie är; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017:7–14). Studien uppfyllde 
informationskravet genom att de elever som var berörda av studien, blev informerade 
om vad syftet med studien var samt de villkor som berörde för att förmå att delta i 
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undersökningen. Utifrån missivbrev som delades ut till eleverna, (se bilaga 3), blev de 
även informerade om att deltagandet för undersökningen var frivilligt. Missivbrevet 
mailades hem för att få vårdnadshavarens namnunderskrift då eleverna var under 15 
år. Innan intervjuerna genomfördes, blev även eleverna informerade om att det är 
frivilligt att delta. Genom att eleverna godkände deras medverkan i undersökningen, 
säkerställde vi samtyckeskravet. Konfidentialitetskavet uppfylldes genom att vi under 
intervjuerna informerade eleverna om att denna studie är konfidentiellt, vilket 
innebär att det inte föreligger någon möjlighet att koppla någon av informanterna 
eller skola till studien. Samtidigt garanterade vi informanterna om att de genomförda 
intervjuerna enbart kommer att användas för studien, därigenom har vi uppfyllt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017:7–14).  
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4 Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras resultatet av studien och efter att noggrant granskat de 
transkriberade intervjuerna, tematiserade vi resultatet i tre delar utifrån de 
frågeställningar som studien går ut på: motivation, inställning och mående. Vid varje 
del av de olika teman kommer vi att presentera och analysera elevernas intervjusvar.  

4.1 Motivation 

I detta avsnitt presenteras de transkriberade intervjusvaren och vi redogör för vad 
eleverna i studien svarat på angående deras motivation till skönlitterär läsning. Det 
som var genomgående i alla intervjugrupper var att eleverna ansåg att läsning är 
snarare en skolsyssla än en fritidssyssla. Detta utmärktes genom att alla elever insåg 
vikten med läsning, men få valde att läsa självmant i skolan eller hemma.  

4.1.1 Analys av motivation  

Vi finner både motiverade och omotiverade elever till att vilja läsa. Hälften av 
eleverna räknas som omotiverade då de inte tar sig tid till att läsa, utan väljer istället 
att spela eller umgås med vänner. Den andra hälften av eleverna anses motiverade då 
de läser i skolan eller hemma. 

”JA?! Jag läser aldrig bok hemma” (Lina) 

”Jiho, nu ska vi läsa!” (Stina) 

Ovan ser ni exempel på elever som uttrycker motivation och icke motivation för 
läsning. Lina svarade på frågan angående om de gör något annat än att läsa bok 
hemma med ett snabbt ja och tonen i hennes ”JA” var frågande. Som att det var en 
jättekonstig fråga med ett självklart svar. Utifrån Stinas ovanstående svar kan vi läsa 
att hon är motiverad till att läsa då hon blir glad när läraren säger att det är dags att 
läsa lådboken (en skönlitterär bok som varje elev har i sin låda i skolan).  

Under granskningen av transkriberingen fann vi att fyra elever inte läser 
skönlitteratur hemma, medan enbart 1 elev av 23 elever inte läser skönlitteratur alls. 
Vilket även är tydligt i svaren på fråga 13 (se bilaga 1) då det ges rikligt med alternativ 
som eleverna hellre gör istället för att läsa skönlitteratur hemma. Majoriteten av 
eleverna väljer att lägga sin tid på fritidsintressen så som spel, vänner och sport 
istället för att läsa skönlitteratur hemma. Enbart 5 elever räknar genuint läsning av 
skönlitteratur som en del av sina fritidssysslor. Detta antyder att de elever som inte 
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läser hemma, påverkas av den yttre motivationen medan de elever som läser hemma 
drivs av den inre motivationen.  

För att ta reda om eleverna drivs av inre eller yttre motivation till att läsa vägdes 
deras muntliga svar och tonläge in. Elever som enligt vår studie drivs av inre 
motivation till läsning blev under intervjuerna engagerade genom att de utvecklade 
deras svar utan att vi som intervjuare bad om det, samt svarade utan längre 
betänketid. Elever som enligt studien som drivs av yttre motivation till läsning visade 
inget engagemang, tog sig tid till att svara och ibland med ett likgiltigt tonfall. Elever 
som enligt studien ansågs vara omotiverade till att läsa var fåordiga och oengagerade 
under intervjuerna då de inte ville utveckla sina svar trots att vi bad om det.  

Figur 1. Eleverna indelade i kategorierna inre motivation, yttre motivation och 
omotiverade.  

Under transkriberingen av intervjuerna fann vi att miljön har en påverkan på den 
yttre motivationen. Eleverna uttryckte att de vill läsa, men att en stol i klassrummet 
inte är den ultimata platsen att läsa på. Eleverna uttryckte även tiden på dygnet som 
en faktor som påverkar deras motivation. Enstaka elever nämnde att deras lärare ofta 
väljer att sätta läsningen på morgonen då eleverna känner sig trötta, vilket leder till 
att de känner sig omotiverade till att läsa. Utifrån elevernas svar kan vi se att både tid 
och miljö har en påverkan på elevernas motivation. Nedan presenteras två citat som 
visar tidens och miljöns påverkan på elevers motivation till att läsa: 

” Vi läser oftast på morgonen och det går inte att koncentrera sig. Det hade varit bättre om man 
hade läst efter rasten och kanske inte direkt på morgonen.” (Ludwig) 

”När vi brukar läsa ibland så blir det knäpptyst och jag kan inte läsa om det är jättetyst för jag 
måste ha lite ljud.” (Saga) 

Läsning

Inre	motivation		
7	elever

Yttre	motivation
10	elever

Omotiverade
6	elever
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Detta visar på att eleverna drivs av inre motivation till att läsa, men att tid och miljö 
är yttre faktorer som inte motiverar elever till att läsa skönlitteratur.  

Majoriteten av eleverna yttrade att deras vårdnadshavare är medvetna om vikten med 
läsning då de uppmanar sina barn till att läsa. 3 av 23 elever uppgav att deras 
vårdnadshavare inte säger åt dem att läsa då eleverna uppger att de ser sig själva som 
goda läsare. Under intervjuerna förekom det enstaka elever som upplevde 
vårdnadshavarnas påminnelser om läsning som ältande eller att de har varit för 
klängiga. Exempelvis nämnde en elev att hens mamma köpt ett ”helt bibliotek” till 
eleven. Nedan presenteras tre citat som visar elevernas upplevelser kring deras 
vårdnadshavares tillsägelser om läsning: 

”Ja mamma och pappa tycker också att det är viktigt, jag lärde mig rätt snabbt så det är inget jag 
behöver träna mer på.” (Anna) 

”När mina föräldrar ser mig inte göra något, brukar de säga till att jag kanske ska läsa lite.” 
(Ludwig) 

”Mina föräldrar var väldigt noga med att jag skulle läsa varje kväll.” (Albin) 

Varje elev är av uppfattningen att deras vårdnadshavare anser att läsning är viktigt. 
Mönstret som återfinns i intervjuerna är att elever som drivs av inre motivation till 
att läsa inte får tillsägelser eller påminnelsen om att läsa då de tar eget initiativ till att 
läsa. Elever som inte finner en inre motivation till läsning gör det mer sällan eller 
aldrig och får då tillsägelser och påminnelser från sina vårdnadshavare att läsa.  

En elev sa sig inte läsa skönlitteratur. Två förklaringar skulle kunna ligga till 
grund för det. Sett till forskning, kan det vara att eleven har hamnat i ett 
tunnelseende som Taube (2004:87) skriver. Den första förklaringen kan var att 
eleven anser texten vara meningslöst eller saknar förkunskapen som texten kräver. 
Andra förklaringen kan vara att eleven betraktar sig själv som en svag läsare, vilket 
inte är motiverande för eleven själv, vilket leder till att eleven inte satsar på att läsa då 
hen förväntar sig att misslyckas som leder till att eleven ger upp eller inte försöker 
alls, självuppfyllande profetia.  

4.2 Inställning 

I detta avsnitt presenteras elevernas intervjusvar angående deras inställning till 
läsning. 14 elever går in med inställningen att bättra på sitt ordförråd och läsflyt när 
de ska läsa, eleverna har överlag en positiv inställning till läsning men efter avslutat 
arbete har eleverna svårt att finna ork till att läsa skönlitteratur. 
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4.2.1 Analys av inställning 

Trots att läsning av skönlitteratur ses av majoriteten som en skolsyssla är fåtalet av 
eleverna negativt inställda till att läsa skönlitteratur under lektionstid. Majoriteten av 
eleverna arbetar i vanlig takt eller skyndar för att få tid till att läsa. 

”Jag gör typ alla frågor två gånger för att slippa läsa”. (Christopher) 

”Jag brukar skynda lite för att jag gillar att läsa”. (Stina) 

Ovanstående exempel är två elevers svar på frågan om de skyndar sig med att göra 
klart en skoluppgift för att läsa skönlitteratur i klassrummet eller om de dröjer för att 
slippa läsa. Märkbart är att elevernas inställning till läsning skiljer sig åt. Tydligt går 
att se i svaret som Christopher ger att han är negativt inställd till läsning då han 
överarbetar skoluppgiften, i syfte att slippa läsa. Stina uttrycker positiv inställning till 
läsning då hon både påpekar att hon skyndar sig för att läsa men även stärker det 
med ”…jag gillar att läsa.”  

När det kom till frågan om eleverna blir tipsade om skönlitterära böcker eller 
om de tipsar sina vänner, visade resultatet att majoriteten av eleverna tipsar sina 
vänner men inte själva blir tipsade. Enbart två intervjugrupper av sju nämnde att de 
blir tipsade av sina klasskamrater om skönlitterära böcker och detta under 
bokrecensionerna på svensklektionerna. Detta tyder på att majoriteten av de 
intervjuade eleverna har en positiv inställning till läsning då de väljer att dela med sig 
av sin lästa skönlitteratur. Detta då de förmodligen har tagit till sig den lästa boken 
och vill att andra ska få vara med om samma upplevelse som de själva har varit med 
om, då läsningen för dem var en positiv upplevelse.  

”När det är på bokrecensionen fast då måste man göra för att få liksom godkänt.” (Fabian) 

”Ja! Jag tipsar mina vänner och syskon, är det en bra bok som jag har läst så säger jag till de att 
läsa boken.” (Anna) 

Det första ovannämnda citatet visar att elevens inställning är att det är ett nödvändigt 
ont att tipsa om skönlitterära böcker för att få ett godkänt betyg. Skulle detta krav 
inte förekomma i svensklektionerna, skulle dessa elever förmodligen inte varken bli 
tipsade eller tipsa själva om skönlitterära böcker. En elev uttryckte att hen tipsar om 
de skönlitterära böckerna som hen läst, men att det inte leder någon vart då eleven 
upplever att ingen bryr sig.  

Utifrån elevernas svar angående deras mål med läsningen kan utläsas att 
majoriteten läser för att få bättre på ordförråd eller läsflyt. Därav går dessa elever in 
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med inställningen att lära sig något när de ska läsa. Vilket kan vara en anledning till 
att majoriteten av eleverna inte läser på sin fritid då de ser läsningen som ett 
lärotillfälle. 

”Att bli bättre, alltså läsa mer tydligare. Att kunna läsa mycket snabbare.” (Saga) 

”Mitt mål är att få bättre ordkunskap och att bli bättre på att läsa.” (Jens) 

Ovanstående citat visar tydligt att eleverna har mål med sin läsning, varpå målen är 
att få bättre ordförråd eller läsflyt.  

4.2.2 Elevers mål med läsning 

När eleverna blev tillfrågade om vad deras mål med läsningen var, gavs fyra olika 
svar. 2 av 23 elever utgav sig för att inte ha ett mål med deras skönlitterära läsning 
medan 2 av 23 elever utgav sig för att målet med deras skönlitterära läsning var att 
bli underhållna. 7 av 23 elever utgav att deras mål med den skönlitterära läsningen 
var att få förbättrat ordförråd medan resterande 12 elever utgav att deras mål med 
deras skönlitterära läsning var att öva upp läsflytet.  

Taube (2004:89) skriver att elever som ser läsning som ett inlärningstillfälle, 
kan ge eleven ett höjt eller ett bibehållet självförtroende. Taube (2004:86) tar även 
upp de elever som accepterar sin situation som ”svaga läsare”, dessa elever har 
förlorat sitt självförtroende och accepterat sin situation. Enligt Taube (2004:86) ser 
dessa elever sig själva som värdelösa. Att ha ett mål är både motiverande för eleven 
själv och har en påverkan på elevens mående. Utan vidare mål kan det som ska 
utföras, upplevas meningslöst, vilket i sin tur påverkar inställningen till läsning. 16 
elever av 23 elever har en favoritbok vilket tyder på att dessa elever har en positiv 
erfarenhet av en skönlitterär bok, vilket i sin tur ger eleven en positiv inställning till 
läsning. Om eleverna har läst en skönlitterär bok som fastnat i deras tankar eller föll 
dem i smak, är de vanligen positivt inställda till läsning, vilket i sin tur påverkar 
motivationen. En inre motivation kan växa fram för att intresset finns för läsning och 
den yttre motivationen kan växa då eleven har ett hum om det som intresserar eleven 
i bokväg. Att sedan ha ett mål med läsningen påverkar måendet. Förekommer det en 
elev som har väldigt negativ erfarenhet av en skönlitterär bok, påverkar det elevens 
inställning till läsning negativt. Därigenom leder det till att eleven anses omotiverad 
till att läsa. Om läsning av skönlitteratur sedan blir en obligatorisk aktivitet i skolan, 
påverkas både motivationen och måendet. Taube (2004:106) skriver att elever bör 
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uppmuntras men ej tvingas. Ingen mår bra av att behöva göra något som inte 
motiverar dem eller som ses som ett påtvingat måste.  

4.3 Mående  

Här sammanförs intervjusvaren och vi redogör angående elevernas mående inför och 
under tiden läsningen av skönlitteratur äger rum. En fjärdedel av informanterna ser 
läsning som avkopplande och att de finner ro när de läser, medan en fjärdedel anser 
läsning vara tråkigt. Enbart en elev på skola ett i årkurs fem pekade på röd smiley vid 
varje fråga om mående. Resterande informanter kände blandade känslor så som 
förväntan och ångest beroende på vilken bok de läser. 

4.3.1 Analys av mående  

Alla, utom en elev, förstår vikten av att ha en lådbok och enstaka elever uttryckte det 
genom att se lådboken som ett hjälpmedel till att kunna slappna av. Majoriteten av 
eleverna som uppger att de läser skönlitteratur, finner glädje i att läsa, medan enbart 
en elev uttryckte ångest kopplad till lådboken.  

”Helvetes bok. Jag vill inte se böcker får bara ångest tankar, skola, skola, skola, skola”. (Frida) 

”Jag tycker att det är en bra metod för att få klassen att bli lugna och en tid för att få slappna av.” 
(Anna) 

Av resultatet kan vi se att Frida förknippar skönlitterära böcker med ångest och vi 
kan koppla detta till att skönlitterär läsning påverkar elevens mående negativt. De 
elever som ser lådboken som en rolig och avkopplande aktivitet påverkas positivt av 
skönlitterär läsning då de finner både ro och glädje i att läsa. Anledningen till att 
Frida känner som hon gör kan mycket väl vara på grund av det Wolters (2013:523) 
tar upp, att hon hade det kämpigt med läsförståelsen och att det är anledningen till 
hennes ångest. Skulle Frida få stöttning av sin lärare, kan hon i framtiden finna glädje 
i skönlitterär läsning. 

Även här kan vi se att elevernas vårdnadshavares sätt att uttrycka sig angående 
läsning, påverkar elevernas mående. Många elever har vårdnadshavare som vill att 
deras barn läser och enstaka elever upplever att deras vårdnadshavare ältat eller varit 
för påstridiga angående läsning av skönlitteratur.  

”De brukar säga gå och läs” (Ludwig) 

Medan enbart en elev uttrycker att hon blir peppad och berömd av sin far, när eleven 
läser skönlitteratur.  
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”Pappa brukar berömma mig när jag läser och det får mig att må bra” (Stina) 

Stödet hemifrån skiljer sig åt mellan dessa två elever då Ludwigs vårdnadshavares 
kommentar upplevs som negativ tillsägelse, snarare än en påminnelse vilket 
förmodligen leder till stress och ångest då Ludwigs vårdnadshavare inte verkar ge 
Ludwig stöttning i läsningen, utan lägger det helt på Ludwigs axlar. Medan Stinas 
kommentar visar på positivt stöd ifrån vårdnadshavare, vilket får henne att må bra, 
då Stinas pappa även involverar sig i hennes läsning och stöttar henne, till skillnad 
från Ludwigs vårdnadshavare.  

Eleven som svarade på smileyfrågorna med röd emoji vid varje fråga om 
mående, var den eleven som påstod att hen inte läser alls. Anledningen till det kan 
vara det Taube (2004:43) skriver om självkänsla, denna elev kan känna att lusten att 
rädda det lilla som finns kvar av hens självkänsla är starkare än lusten att lära. 
Självkänslan kan enligt Taube (2004:43) skyddas genom att eleven undviker 
inlärningsuppgifter som kan leda till misslyckanden. 

Nedan presenteras fyra tabeller av elevernas svar på nedanstående frågor 
om mående. Varje tabell för varje årskurs innefattar elever från två olika klasser. 
Tabellerna är även fördelade efter kommun. För att kunna tyda färgerna i tabellen, se 
bilaga 1. 
Smileyfrågor: 

FRÅGA 1: Hur mår du av att läsa din bänkbok/lådbok? 

FRÅGA 2: Hur mår du av att läsa en bok hemma? 

FRÅGA 3: Hur mår du av att läsa en bok som läraren bestämt att du ska läsa? 

FRÅGA 4: Hur mår du av att läsa en bok som du själv valt? 

 

Tabell 3. Elevernas svar från skola 2 

 

ÅK 6     

FRÅGA 1 5 1  

FRÅGA 2 5 1  

FRÅGA 3 3 3  

FRÅGA 4 5 1  

ÅK 5     

FRÅGA 1 2 2 2 

FRÅGA 2 2 3 1 

FRÅGA 3  1 5 

FRÅGA 4  2 4 
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På skola 1 kan vi tyda att årskurs 5 mår allmänt sämre i samband med läsning, än vad 
årskurs 6 gör. Vi kan även se att årskurs 6 mående inte påverkas av att läsa hemma 
eller i skolan, då vi fått samma siffror på fråga 1 och 2. I årskurs 5 ser vi att en 
tredjedel inte mår bra av att läsa skönlitteraturbok i skolan medan hälften av eleverna 
mår okej av att läsa skönlitterära böcker hemma. Årkurs 6 mår bäst av att välja 
skönlitteratur själv men hälften av eleverna mår okej när läraren valt skönlitteratur 
och resterade mår bra av lärarens val av skönlitteratur. I årskurs 5 mår enbart en elev 
bättre av att läsa skönlitteratur själv. Överlag kan tabellen visa på att årkurs 6 mår 
bättre av att läsa än vad årskurs 5 gör då årskurs 6 inte angett ett enda svar i den röda 
kolumnen.  

Tabell 3. Elevernas svar från skola 2 

 

 

 

 

 

 
På skola 2 kan vi tyda att årskurs 5 mående inte påverkas av att läsa skönlitteratur 
hemma eller i skolan. Årkurs 6 mår bättre av att läsa skönlitteratur hemma än i 
skolan, dock mår en elev okej av att läsa skönlitteratur i skolan men dåligt av att läsa 
skönlitteratur hemma. Tydligt är att både årskurs 5 och 6 mår bäst av att välja 
skönlitteratur framför lärarens val av skönlitteratur. Vilket kan ha göra med att 
elevernas har insett att läsningen påverkar de, som Chambers (2014:26) nämner, 
samt att de vill vara med och avgöra vad dem släpper in i sitt medvetande. Enbart en 
elev i årskurs 5 mår bra av att läsa skönlitteratur vald av läraren medan resterande 
elever inte alls mår bra av att läsa lärarens val av skönlitteratur. Den gemensamma 
nämnaren vi finner är att båda årskurserna mår bäst av att läsa självvald 
skönlitteratur. 

Överlag kan vi se att eleverna i årskurs 6 i både skola 1 och 2 mår bäst av att läsa 
skönlitteratur. I årskurs 5 finner vi totalt 17 svar i den röda kolumnen, medan vi totalt 

ÅK 5     

FRÅGA 1 4 2  

FRÅGA 2 4 2  

FRÅGA 3 1  5 

FRÅGA 4 6   

ÅK 6     

FRÅGA 1 2 3  

FRÅGA 2 4  1 

FRÅGA 3  3 2 

FRÅGA 4 5   
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finner 3 svar i årskurs 6. Det gemensamma vi finner mellan årskurserna 5 och 6 är att 
lika många elever mår okej vid läsning av skönlitteratur, oavsett plats eller bok.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera det vi kom fram till i vårt resultat och 
diskutera vår resultatanalys. Vi kommer även att diskutera de konsekvenser som kan 
vara till följd beroende på vilken grad av inställning, motivation och mående eleverna 
har till skönlitterär läsning idag. Kapitlet kommer att vara uppdelat i tre olika 
rubriker: inställning, mående inför och under tiden den skönlitterära läsningen 
äger rum och motivation. I slutet av kapitlet kommer vi att diskutera vår valda 
metod.  

5.1 Resultatdiskussion om inställning 

I vårt resultat kom vi fram till att majoriteten av eleverna har som mål att bättra på 
både ordförråd och läsflyt, därför upplever vi att eleverna har en positiv inställning 
till läsning av skönlitteratur. De elever som har målet med att öka deras ordförråd är 
på god väg enligt Lundberg (2010:28) då han nämner att läsning är både avgörande 
för individens lärande och ökar ordförrådet. Minoriteten av eleverna som inte ansåg 
sig ha ett mål med läsningen, riskerar att i framtiden ha ett bristande ordförråd som 
kan påverka deras skolgång, så som läsning, skoluppgifter, läxor mm.  

De elever som inte har ett mål med läsningen ser förmodligen det som 
meningslöst. Dessa elever kan ha haft en lärare som använt böcker som belöning, 
vilket kan ha skapat en negativ bild till läsning. Även Chambers (2014:25) nämner att 
det inte är läsfrämjande att använda åtkomligheten till skönlitteratur som en 
belöning. Genom att inte ha ett mål, kan dessa elever inte misslyckas med sitt mål. 
Risken med att dessa elever som inte har ett mål med deras läsning, kan leda till att 
deras självförtroende sänks vilket kan ha en negativ påverkan på andra skolämnen.  

I Wolters m.fl.  (2013:512) studie fick elever svara på frågor om deras inställning 
till läsning och det resultat han fick var att elever som är övertygade om att de 
presterar bra, resulterar till att lyckas bättre än de elever som inte gör det. I vår studie 
visade ett fåtal elever att de har ett mål med sin läsning, vilket vi anser kommer 
innebära att de kommer att lyckas bättre med läsningen än de elever som har en 
negativ inställning till läsning och inte har ett mål. Därigenom kommer de elever som 
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inte har ett mål med läsning förmodligen att misslyckas i både deras läsning och 
läsförståelse generellt då de inte utsätter sig för läsning. I och med att läsning är 
nyckel till att tillgodogöra sig kunskap om världen, enligt Taube (2007:11), kommer 
de elever som har en negativ inställning till läsning att inte besitta lika mycket 
kunskap som de elever som har en positiv inställning till läsning. Genom att dessa 
elever har en positiv inställning till läsning, visar även att de är motiverade och enligt 
Westlund (2009:26) leder detta till att eleverna blir bättre läsare. Medan de elever 
som har den negativa inställningen och även omotiverade till att läsa, förblir svaga 
läsare.  

Den undersökning som Chambers (2014:41) tar upp visar att anledningen till att 
vi människor läser böcker, är för att någon vi känner har rekommenderat den. Dock 
gäller det inte för de elever i vår studie då majoriteten av de intervjuade utgav sig för 
att tipsa andra om skönlitterära böcker, medan de själva inte blev tipsade. Trots att 
många av de intervjuade eleverna utgav sig för att läsa. Vår studie stärker inte den 
undersökning som Chambers (2014:41) nämner då en av de intervjuade eleverna 
uttryckte att hen tipsar om böcker, men upplever att ingen bryr sig. En anledning till 
att dessa elever väljer att fortsätta tipsa om skönlitterära böcker är förmodligen för 
att elevernas inställning till läsning inte påverkas och förblir positiv, och att deras 
inre motivation till läsning är stark. En annan möjlig förklaring till att eleverna 
fortsätter att tipsa skönlitterära böcker är att läsningen var en positiv upplevelse för 
de, därigenom vill de att andra ska få vara med om samma upplevelse.  

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att de intervjuade eleverna har en positiv 
inställning till läsning, men att själva aktiviteten läsning inte är något som lockar alla 
elever, trots den positiva synen på läsning. Vi kan även dra slutsatsen att de elever 
som har ett mål med läsningen, är mer positivt inställda till läsning än de som saknar 
mål med läsningen. Dessa slutsatser besvarar forskningsfrågan ”Vilken är elevernas 
inställning till läsning?”.  

5.2 Resultatdiskussion om mående inför och under tiden den 
skönlitterära läsningen äger um  

Det är tydligt att en stund av tyst läsning i klassen har en lugnande effekt på eleverna, 
enligt enstaka elever. Det går dock att säkerställa att alla elever inte tar tillfället i akt 
att läsa utan använder ibland tiden till annat. En elev kan exempelvis inte 
koncentrera sig när det blir för tyst medan en annan elev ibland tappar fokus och ser 
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istället ut genom fönstret. En utav de intervjuade eleverna gör garanterat annat då 
hen medger att hen ej läser skönlitterära böcker.  

Det kan konstateras att stödet hemifrån skiljer sig åt mellan eleverna. När det 
gäller Ludwigs kommentar om läsning som näst intill låter som ett tvång, kan 
upplevas pressande och stressande. Denna elev kanske inte kan finna njutning och 
avslappning i läsning då han enbart förknippar skönlitterära böcker med press och 
stress då det inte är elevens eget val att läsa. Detta kan resultera i att Ludwigs mående 
och inställning påverkas negativt.  En elevs mamma hade köpt ett helt ”bibliotek” till 
eleven i hopp om att få eleven att öka sina lästimmar. Det kan upplevas stöttande 
men kan också upplevas som en press då eleven kan känna att hen får skuldkänslor 
för att hens mamma lagt pengar på böcker som enbart ”står och dammar”, som 
eleven uttrycker det själv. Många elever har vårdnadshavare som vill att deras barn 
läser och enstaka elever upplever att deras vårdnadshavare ältat eller varit för 
klängiga angående läsning av skönlitteratur. Taube (2004:77) nämner att föräldrarna 
överför vetskapen om vikten av läsning till sina barn, dock är frågan om det enbart 
blir en sund påminnelse eller en ständig press för eleverna? Om man bedömer Stinas 
kommentar kring läsning, kan man konstatera att hennes mående och inställning till 
läsning påverkar henne positivt. Granskar man både Ludwigs och Stinas situationer, 
kan vi tyda att vårdnadshavares engagemang har en påverkan på eleven då hen kan 
känna sig hjälpt eller stjälpt av sin vårdnadshavare, beroende på hur 
vårdnadshavaren uttrycker sin förväntning till att barnet ska läsa. Men även hur 
mycket den vuxna är beredd att stötta sitt barn i läsningen, om det skulle behövas. 

Deci och Ryan (1985, 1991) från Giotas studie (2002:299) påpekar att den yttre 
motivationen kan missgynna den inre motivationen, vilket vi upplever kan vara en 
stor påverkan på Fridas mående när det kommer till läsning då hon uttryckte 
”Helvetes bok”. Skönlitterära böcker i Fridas fall framkallar ångest och enligt Wolters 
(2013:523) kan elever uppleva ångest inför läsförståelseuppgifter då de har det 
kämpigt med läsförståelsen, vilket Frida förmodligen har. Även Reichenberg 
(2014:12) poängterar detta då han skriver att elever som har svårigheter med att 
förstå texter och misslyckat under olika tillfällen, leder till att dessa elever utvecklar 
en negativ självbild som är fylld av oro och rädsla inför läsningen. Om böcker 
fortsätter att framkalla ångest så kommer Frida förmodligen inte att läsa lika mycket 
som hennes jämnåriga. Vilket kan leda till att hon betraktar sig som en svag läsare, 
enligt Taube (2004:91). Därigenom kommer Fridas självuppfattning att sjunka och 
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kan komma att påverka hennes framtida skolgång. En destruktiv riktning kan leda till 
att Frida utvecklar en negativ global självbild, som Taube (2004:88) nämner. För att 
ändra Fridas riktning behöver hon introduceras till böcker som väcker hennes inre 
motivation till att läsa, vilket hennes lärare och bibliotekarie kan göra.  

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att samtliga elever inför läsningen upplever 
negativa känslor så som ångest och press, medan enstaka elever kände en positiv 
förväntan till läsning om de hade en bra bok på gång. Under tiden som den 
skönlitterära läsningen äger rum, har läsningen en positiv effekt på elevernas 
stressnivå då enstaka elever upplever att läsningen får dem att slappna av. Medan 
andra elever upplever att läsningen är en bidragande effekt till stress och även 
ångest. Detta svarar på vår andra forskningsfråga ”Hur mår elever i åldrarna 10–12 
inför och under tiden som de läser?”.  

5.3 Resultatdiskussion om motivation 

I och med att det enbart förekom en elev av de 23 intervjuade som inte läser alls, har 
hen förmodligen haft ett antal misslyckanden inom läsning i ryggsäcken. Vilket får 
oss att misstänka att hen undviker att läsa som en form av en försvarsmekanism, för 
att inte misslyckas med sin läsning. I likhet med det Taube (2004:79) lyfter fram 
angående elevens misslyckanden inom läsning, kan vi se att denna elev inte vill lägga 
sin tid på läsning med sin självkänsla som insats. Även Reichenberg (2014:12) 
framhäver att eleven utvecklar en negativ självbild inför läsning på grund av 
svårigheter och tidigare misslyckanden med att förstå texter, vilket vi misstänker att 
eleven kan ha utvecklat, då eleven kortfattat eller inte alls svarade på frågorna under 
intervjun. De korta svar vi fick ifrån hen var med en ton av likgiltighet och 
kroppsspråk som var rastlöst. Denna elev har förmodligen hamnat i en ”ond cirkel” 
som Taube (2004:87) nämner, tidigt i skolan på grund av ointresse eller tidigare 
misslyckanden inom läsning. Om det ovannämnda inte stämmer in på eleven, kan det 
vara att undersökningsmetoden inte var anpassad efter eleven eller att eleven inte 
kände sig bekväm med oss som intervjuare eller de övriga eleverna som deltog i 
gruppintervjun, då vi inte vet hur deras relation till varandra ser ut.  

I vårt resultat kom vi fram till att hälften av eleverna är omotiverade till att läsa 
skönlitteratur hemma eller i skolan. Även om eleverna är medvetna om vikten av 
läsning, ser eleverna läsning mer som en skolsyssla än en fritidssyssla. Därigenom 
kan vi konstatera att eleverna är mer yttre motiverade till läsning än inre motiverade. 
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Förster och Souvignier (2014:92) förklarar att dessa elever gör det med anledning av 
att erhålla externa belöningar eller uppmuntras till att utföra uppgifter. Samtidigt 
förklarar Westlund (2009:28) att elevens syn på läsning som en uppgift och ingen 
lust till att läsa, kännetecknar den yttre motivationen. Då ett fåtal av eleverna i vår 
studie nämnde att deras mål med läsning var att få ett betyg, bedömer vi att dessa 
elever blir motiverad av en belöning, ett betyg i detta fall. Detta kan i framtiden 
resultera i att elever väljer bort att läsa skönlitterära böcker då de anser att de inte får 
någon belöning, som de tidigare fått. Då eleven kommer att minska på sitt läsande på 
grund av att de inte blir belönade för sin läsning, kommer läsningen inte att 
upprätthållas, vilket kan resultera i att eleven senare i livet räknas till Taubes 
(2004:91) kategori ”dåliga” läsare. Eleven kan då utveckla ett dåligt självförtroende 
som kan följa med eleven in i vuxenlivet. 

De 5 elever som genuint såg läsning som en fritidssyssla drivs av inre 
motivation till att läsa då de har viljan och lusten till att läsa under sin fritid. Dessa 5 
elever räknas till naturliga läsare då de läser för att de antingen finner texten 
intressant eller underhållande. I Zimmerman och Allebrand (2004:91) studie beskrev 
de goda läsarna sig själva som motiverade, välanpassade och strävande och i detta fall 
kan dessa elever upplevs som goda läsare då de är motiverade. Det ligger nära till 
hands att tänka sig att dessa 5 elever fått formativa bedömningar i sin lärandeprocess 
och som Förster och Souvignier (2014:93) skriver, har det påverkat deras 
läsningsmotivation positivt. Vilket har lett till att dessa elever har mer vilja till att läsa 
som i framtiden kan ha ökat sitt ordförråd och läsflyt. I och med att läsning är ett sätt 
att inhämta kunskap, kommer dessa elever att bli bättre läsare vilket kommer att 
gynna de i andra skolämnen. Men även i samhället då de kan både förklara och 
argumentera för sin sak samt lösa konflikter, enligt Lundberg (2010:28).  

Förster och Souvignier (2014:93) skriver att läsmotivationen har ett inflytande 
på individens läsförmåga. De 7 elever som drivs av inre motivation (se figur 1) har en 
positivare effekt på deras läsutveckling än de 10 som drivs av yttre motivation. 
Forskarna skriver även att de elever som blir erbjudna en yttre belöning men som i 
grunden ser skoluppgiften som intressant, förväntas att minska sin inre motivation. 
Fallet kan vara att de 6 elever som anses omotiverade (se figur 1) har tidigare 
erbjudits yttre belöningar har tillslut tappat sin inre motivation. När dessa elever inte 
längre erbjuds yttre belöningar, resulterar det i passiva elever som har svårt att 
engagera sig i skolarbeten. De 10 eleverna som drivs av yttre motivation (se figur 1) 
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ligger i riskzonen till att bli passiva elever om de fortsätter att motiveras av yttre 
belöningar, vilket kan leda till att deras skolgång påverkas negativt på grund av det.  

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att de elever som drivs av inre motivation 
till att läsa, motiveras av formativ bedömning men främst av intresse. De elever som 
drivs av yttre motivation till att läsa motiveras av att få betyg. De omotiverade 
eleverna finner ingenting som kan motivera dem till att läsa. Detta besvarar vår tredje 
forskningsfråga ”Vad motiverar mellanstadieelever i åldrarna 10–12 att läsa 
skönlitterära böcker?”. 

5.4 Vårt framtida klassrum 

Taube (2004:113) skriver att det i ett klassrum måste finnas tid till fri läsning samt 
tillgång till bra böcker för eleverna. Taube (2004:114) uppmuntrar även till 
biblioteksbesök med eleverna för att de ska lära sig att hitta på biblioteket men även 
för att kunna ta hjälp av bibliotekarien för att hitta rätt bok till eleverna. Taube 
(2004:114) nämner även att elever sällan ser vuxna varken läsa böcker eller höra de 
tala väl om något de läst. Vi som framtida lärare kan då vara den som både läser inför 
eleverna och talar väl om något vi läst för att uppmuntra till läsning men även få det 
till att vara en naturlig del av livet. Vi som framtida lärare har både ansvaret och 
uppgiften som Swalander och Taube (2007:208) nämner, att stötta eleverna till att 
tro på sin egen förmåga, att stärka deras självbild och uppmuntra till en positiv 
inställning till läsning. I vårt framtida klassrum kommer vi att tillsammans med 
klassen att skapa en positiv klassrumsatmosfär som innebär att vi som lärare 
uppmuntrar våra elever till att läsa, tala om böcker och stötta varandra. Såsom 
Skolverket (2018:257) poängterar har vi lärare ansvaret till att stimulera elevernas 
intresse för att läsa, samt motivera dem till att läsa. Skönlitterära böcker kommer i 
våra klassrum att vara ett naturligt inslag och som lärare kommer vi att 
uppmärksamma om en elev visar tecken på självuppfyllande profetia.  

5.5 Metoddiskussion  

I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi 
eftersträvade att erhålla en intervju där vi har möjligheten att utgå efter våra egna 
frågor och intervjuguide. Därmed ville vi att eleverna skulle få möjligheten till att 
utveckla deras tankar och synpunkter under intervjun för att få tillräckligt med 
material som möjligt att transkribera.  
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Utifrån användningen av semistrukturerade intervjuer fick vi svar på våra 
forskningsfrågor. I denna studie var vi intresserade av att undersöka elevernas 
perspektiv kring deras inställning, motivation och mående inför och under tiden 
skönlitterär läsning äger rum, därför föll valet till att inte genomföra 
enkätundersökningar. Även om enkätundersökningar hade gjort det möjligt med fler 
deltagare och gett en större bredd för studien, hade det bidragit med mindre 
underlag. I och med att intervjuer utbjuder en djupare faktor där eleverna har 
möjligheten att diskutera och utveckla deras svar, valde vi att inte använda oss av 
enkätundersökningar.  

Inför denna studie valde vi att intervjua 9 elever från varje årskurs i åldrarna 
10–12, dock uteslöt vi årskurs 4 då de inte kunde delta på skola 1. Vilket ledde till 
färre deltagare och svar som eventuellt ledde till en lägre reliabilitet för studien. Vi är 
medvetna om att studien hade fått en större bredd om vi hade haft fler deltagare och 
tillochmed valt flera skolor, dock ansåg vi att vi inte hade tidsramen till det för 
examensarbetet. Valet av vilka elever som blev intervjuade, skedde slumpmässigt i 
skola 1 och i skola 2 valdes eleverna ut av lärarna. Därigenom kan det ha råkat bli så 
att vi fick elever som var mer positiva till läsning än negativa på skola 2 än på skola 1. 
Intervjuaren fick på skola 1 mottaga alla de inlämnade namnunderteckningarna och 
fick därefter välja deltagare utefter dem. Intervjuaren på skola 2 fick deltagare 
tilldelat till sig utav lärare på skolan som mottagit namnunderteckningarna, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Läraren kan ha valt elever som hen anser är ”goda läsare” 
vilket inte ger en sanningsenlig helhetsbild.  

I och med att vi valde att genomföra intervjuerna enskilt på respektive skola, är 
vi medvetna om att det förekommer få skillnader mellan de då vi har ställt olika 
följdfrågor beroende på elevernas svar. Under intervjuerna utgick vi ifrån samma 
intervjuguide och ställde samma frågor, vilket har bidragit till att intervjuerna är så 
lika varandra som möjligt. Inräknat med ett undantag på skola 2 då enbart fem elever 
i årskurs sex hade fått medgivande från vårdnadshavare att delta i intervjun, vilket 
ledde till att intervjun genomfördes med alla de fem eleverna, istället för att som 
planerat genomföra två intervjuer med tre elever i varje intervjugrupp, detta på grund 
av tidsbrist enligt läraren. 

Eftersom denna studie har genomförts på två olika skolor med 23 elever, kan 
den inte ge en hel bild av verkligheten eller generaliseras. Utan denna studie ska 
endast ses som ett resultat av elevernas intervjuer. 
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5.6 Vidare forskning 

Ett första förslag till vidare forskning kan vara att undersöka lärare för att se om 
deras perspektiv instämmer med elevernas perspektiv kring läsning. Detta kan ske 
både genom intervjuer och enkätundersökningar. Ett annat förslag som hade varit 
intressant att undersöka om enbart pojkars inställning till skönlitteratur, mående och 
motivation.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Hur många timmar i veckan läser du böcker? 
2. Om du får välja själv, vilken gener väljer du att läsa? 
3. Har du någon favoritbok? 
4. Vad har du får mål med läsningen? 
5. Brukar du haka upp dig när du läser? 
6. Behöver du ibland läsa om det du precis har läst? 
7. Tycker du att det är roligt att läsa? 
8. Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du läser? 
9. Har ni en bänkbok/lådbok? Om ja, vilken bok? 
10. Vad känner du när läraren säger att det är dags att läsa bänkbok? 
11. Förstår du vad du läser? 
12. Gör du hellre annat för att få slippa läsa din bänkbok? 
13. Gör du hellre annat än att läsa bok hemma? 
14. Vad tänker ni kring bänkbok? 
15. Skyndar du med att bli färdig med uppgiften för att få läsa bänkbok eller dröjer 

du med att göra klart uppgiften för att slippa läsa bänkbok? 
16. Brukar dina vänner tipsa om böcker de läst? 
17. Brukar du tipsa dina vänner om böcker du läst? 

 
 
Smiley frågor: 

1. Hur mår du av att läsa din bänkbok/lådbok? 
2. Hur mår du av att läsa en bok hemma? 
3. Hur mår du av att läsa en bok som läraren bestämt att du ska läsa? 

4. Hur mår 
du av att läsa en 

bok som du 
själv valt? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Helin Kaymaz och Johanna Stenroos och är lärarstudenter som studerar till 
grundskolelärare åk 4–6 vid Mälardalens Högskola. Vi läser just nu sjätte terminen 
och ska skriva vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 
om elevers egen syn på vad som motiverar dem till att läsa, hur de mår inför och 
under tiden de läser även vilken inställning elever har till läsning.  

I vårt arbete kommer vi att beakta oss efter forskningsprincipsreglerna där elevens 
namn, skola eller ort inte kommer att namnges och kan därför inte identifieras. 
Därmed kommer vi att skicka in ett missivbrev till vårdnadshavarna där de kommer 
att få möjligheten att godkänna eller neka deras barns deltagande i studien.   

Inför vårt arbete ska vi intervjua två grupper från årskurs 4-6, där varje grupp 
innefattar tre elever. Intervjuerna räknas ta cirka 30 minuter som kommer att spelas 
in för att sedan kunna transkriberas. Efter att svaren är transkriberade, kommer 
ljudfilerna att raderas. Eleverna har rätten att avbryta intervjun.  

Om ni har några frågor eller funderingar kring intervjuerna eller examensarbetet, hör 
gärna av er! 

Helin Kaymaz: hkz16001@student.mdh.se, 070-xxx xx xx 

Johanna Stenroos: jss16002@student.mdh.se, 073-xxx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar, 

Helin Kaymaz & Johanna Stenroos 
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Bilaga 3 - Missivbrev till vårdnadshavare  

Hej!  

Vi heter Helin Kaymaz och Johanna Stenroos och är två lärarstudenter som studerar 
till grundskolelärare för årskurs 4-6, vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi läser 
nu vår sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. Syftet med vårt 
examensarbete är att undersöka om elevers egen syn på vad som motiverar dem till 
att läsa, hur de mår inför och under tiden de läser även vilken inställning elever har 
till läsning.  

Vi skulle vilja intervjua ditt barn där intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas, när svaren är 
transkriberade kommer ljudfilerna att raderas. Alla elever kommer att informeras om 
att deltagandet är frivilligt. Eleverna får även information om att de har möjlighet att 
avbryta intervjun om de önskar. Om du godkänner att ditt barn deltar i intervjun 
kommer intervjun att äga rum i en mindre grupp med tre elever och en vuxen.  

Svaret som ditt barn ger kommer enbart att användas i vårt examensarbete och 
behandlas efter forskningsetiska regler. I uppsatsen kommer elevernas identitet inte 
att avslöjas och vi anger inte vilken ort som intervjun har ägt rum.  
Nedan får du som vårdnadshavare ta ställning till om du ger ditt godkännande till att 
ditt barn blir intervjuad. 

Har du frågor om intervjun och vårt examensarbete, kontakta oss gärna. 

Helin Kaymaz, 070 xxx xx xx, mail: hkz16001@student.mdh.se 

Johanna Stenroos, 073 xxx xx xx, mail: jss16002@student.mdh.se 
 

Lämna in  ifylld blankett nedan senast den 23 april 2019.  

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

____ Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i en intrevju. 

____ Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i en intervju. 

 

Barnets namn                                      Underskrift vårdnadshavare 

 


