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Förord

Genom mitt arbete har jag fått insikt om hur viktigt det är att hjälpa barn/elever 
som  har  svårt  med  att  läsa,  eftersom  man  behöver  vara  läskunnig  i  dagen 
informations samhälle. 

Jag  vill  tacka  alla  elever  på  den  mellanstadieskolan  som  jag  gjorde 
enkätundersökningen  på,  samt  de  lärare  som  ställde  upp  på  att  svara  på 
frågeformulär som gjordes. Tack för att ni ställde upp så att jag kunde slutföra mitt 
examensarbete. 

Till  slut vill  jag även tacka mina döttrar Victoria och Julia Karlsson för ert stöd 
under min studietid. Jag är tacksam att min sambo Hannu hjälpte mig när jag blev 
frustrerad när dataprogrammet inte fungerade som jag ville, så lugnade han ner 
mig. Jag vill tacka alla kompisar som har stöttat mig under resans gång, tack för att 
ni finns. 

En stort  eloge till  min handledare Niclas  Månsson som har ett  stort  hjärta  och 
massor med tålamod.
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1. Inledning

Själv tycker jag om att läsa böcker och valet av ämne för denna uppsats blev självklart för 
mig. Jag gillar att läsa olika  genrer av böcker, det kan vara allt  ifrån skönlitteratur till 
fantacy. Jag har läst i tidningar att människor läser mindre och mindre och att det finns 
statistik för detta. Jag vill se om det stämmer överens med den skolan som jag valde för 
min studie. Är det verklingen så att våra elever läser mindre än tidigare, eller är det andra 
intressen som lockar mer än att sätta sig och läsa en bok? Norberg (2003) skriver att det är 
färre elever som läser böcker och framför allt när det gäller skönlitterära böcker. Det kan 
bero på att fler elever använder sig av datorer i en allt större utsträckning än tidigare?  Jag 
valde göra en enkätundersökning med elever i mellanstadiet på en skola i Västmanland.  
Jag ville se om eleverna läste på fritiden och vad för litteratur de läste i så fall. Jag ställde 
även frågor om hur ofta de läser i skolan och vad de helst läser i skolan. Jag hittade en 
artikel på aftonbladets hemsida där  Schwarzenegger uttalande sig om att han tyckte att 
vanliga skolböcker är gammalmodiga. Därför tycker han att man ska ge varje elev en dator 
som  innehåller  all  information  som  eleverna  behöver,  även  deras  skolböcker  ska  var 
digitaliserade. De som är kritiska menar att genomförandet av guvernörens idé kommer att 
kosta lika mycket som böcker och att inte alla barn har tillgång till dator i hemmet. Den 
första etappen ska göras i högstadieklasser säger Schwarzenegger. Min första tanke när jag 
läste den här artikel, vad händer om alla böcker försvinner i framtiden?, det är värt att  
tänka på.

1.1 Syfte

Syftet  är  att  se  om  det  finns  ett  samband  mellan  barns  läsvanor  och  attityder  till  
skolämnen, samt att belysa hur två lärare kan arbeta för att öka läslusten bland eleverna.

1.1.2 Forskningsfrågor

1. Hur ser barns relation till läsning ut, vad för typ av litteratur föredrar de?
2. Hur ser relation ut mellan vad man läser/om man läser och attityden till skolämnen i 
skolan?
3. Hur resonerar ett par lärare om hur de kan öka läslusten hos barn?

2. Bakgrund

Under  den  har  rubriken  kommer  jag  att  ta  upp,  hur  man  att  får  barn  att  läsa,  vad 
läroplanen säger om läsning och hur man som lärare skapar läslust hos barnen.

2.1 Att få barn att läsa

Chambers (1995) anser att all läsning börjar med ett val som man gör, vad man vill eller 
inte vill läsa, exempelvis när det gäller skönlitteratur, tidningarna, reklamblad med mera. 
Han menar att det finns oändliga antal möjligheter av vad man vill eller kommer att läsa. 
Författaren skriver att vi hela tiden omges med olika skriftliga budskap vart vi än befinner 
oss.  Han fortsätter att  skriva hur viktigt  det är  hur böckerna blir  presenterade för oss 
läsare och att det påverkar våra val om vilken bok vi vill läsa. Det är viktigt att eleverna får 
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tillgång till böckerna för att kunna välja vad de vill  läsa. Författaren skriver  att det är 
viktigt att eleverna får tillgång till ett bra skolbibliotek som respresenterar många olika 
genrer av barn- och ungdomsböcker. Tillgång till biblioteket ökar chanserna att eleverna 
blir intresserade till att vilja läsa ännu mer än vad de annars gjort. De bör också få hjälp 
med att välja böcker inom deras intresseområde och i relation till deras läsnivå.   Böckerna 
ska var lättillgänglig för eleverna när de känner lust för att läsa en bra bok eller är i behov 
av fackböcker till en uppgift som de har fått av läraren. Det är viktigt med skyltningar av 
böcker eftersom det väcker elevernas uppmärksamhet och nyfikenhet att vilja läsa dem. 
Man måste ställa boken på en speciell plats där alla kan se den. Ett annat sätt  som fångar 
uppmärksamheten till boken i skyltfönstret det kan vara något annat material än själva 
boken. Det bästa är om boken i sig själv fångar läsarens uppmärksamhet och ingenting 
annat. Första intrycket avgör om man blir intresserad av boken och därför kan ett fint  
bokomslag fånga till sig uppmärksamhet ifrån olika läsare. Han anser att man kan låta en 
författare komma och hälsa på och prata om sina böcker och hur de går tillväga när de 
skriver böcker, samt att eleverna får komma med frågor till författarna på så sätt kanske 
öka elevernas läslust.  Efter besöken kan de göra egna böcker eller  läsa den besökande 
författarens böcker. Att dramatisera ett kapitel ur boken de har läst är en del av förslagen 
som Chambers anser att lärarna ska ta till sig i undervisningen för att göra läsningen mer  
lustfullt för eleverna. Författaren fortsätter med att det är viktigt att eleverna under temats 
gång har tillgång till böcker som handlar om ämnet som man ska fördjupa sig i och då är 
det viktigt att eleverna kan har tillgång när de väl behöver just dessa böcker för att kunna 
fortsätta med temaarbetet.

Chambers anser att det är viktigt att eleverna får vara med att välja vilka böcker som ska 
köpas  in  till  skolans  bibliotek  för  att  det  har  visat  sig  att  eleverna  har  blivit  mer 
intresserade av dessa böcker de har varit med och valt själva. I och med detta var det fler 
elever som läst fler böcker än de skulle ha gjort i vanliga fall. Att köpa in böcker kostar 
pengar som skolan inte alltid har påpekar han. Han fortsätter att skriva om att miljön 
påverkar läsningen positivt och negativt, om man befinner sig i en lugn miljö utan att det 
finns något störande så kommer man att läsa mer och under en längre tid. Om det är en 
miljö som är störande och eleven blir avbruten hela tiden kommer eleven inte att orka 
fortsätta att läsa. Även den mer rutinerade läsare kommer också att ge upp sitt läsande,  
eftersom läsaren inte får tid att komma in i bokens sammanhang. Författaren anser att det  
är viktigt att eleverna får en lugn och trivsam miljö att läsa i, så att även de elever som inte  
tycker att läsningen är lika roligt får en chans till att ändra sig när det gäller att läsa böcker.  
Han fortsätter att det är viktigt att skolan skapar speciella platser som är till för enbart  
läsning, som exempelvis läsrum eller läshörnor som är inreda med soffor och kuddar som 
de kan sitta på. Han betonar att läsplatser visar vad läsandet har för värde i skolorna. Det  
är  upp  till  skolorna  att  visa  läsningens  värde  och  betydelse  för  eleverna  utveckling 
(Chambers 1995).   

Chambers (2007) skriver hur viktigt det är med boksamtal med eleverna då detta ökar 
deras ordförråd, som de har nytta av när de läser skolböcker i olika ämnena. De får också 
en större förståelse när det gäller innebörden av texten de läser. Författaren anser att det 
är viktigt att eleverna får reflektera över de böcker som de har läst  och berätta om dem för  
sin klasskamrater så att de får ta del av boken som de inte har själva läst. I och med detta 
kanske någon annan blir intresserad av att läsa en bok som de aldrig skulle tänka sig att  
läsa över huvudtaget. Genom boksamtalen, skriver författaren, möter man eleverna på ett 
annat sätt och lär känna eleven på ett annat plan än vad man har gjort tidigare. Som lärare  
får  man reda  på  vilka  intressen  eleven  har  och  vad  de  är  intresserade  av  att  göra  på 
fritiden,  och  då  kan  man  hjälpa  eleverna  att  hitta  böcker  som  passar  deras  nivå  och 
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intressen.  På  så  sätt  kan  man  öka  elevernas  läslust   eftersom  läraren  vet  vad  de  är  
intresserade av att läsa.

Rimsten-Nilsson (1990)  skriver  att  det  är  viktigt  att  läraren  själv  har  läst  böcker  som 
han/hon presenterar för eleverna, som de i sin tur ska läsa. Författaren skriver om ett  
exempel om hur en lärare hade läst alla böckerna utom en och sedan pratat om böckerna 
som  han  hade  läst.  Den  sista  boken  läste  han  bara  texten  som  stod  på  baksidan  för 
eleverna. Eleverna valde att läsa de böckerna som läraren hade läst eftersom han hade 
pratat mer personligt och med en stor inlevelse om dessa böcker, än den han inte hade läst  
över huvud taget. Författaren menar att det är viktigt att lärarna har läst böcker för att 
sedan kunna hjälpa eleverna att hitta en bok som passar dem och det de är intresserade av  
att läsa samt att det är på rätt nivå för eleven beroende på hur deras läsutveckling ser ut.

Amborn och Hansson (1998) skriver  att  det  är  en konst  att  presentera böcker  bra för  
eleverna, men det är ett moment i svenskämnet som är väldigt stimulerande men också ett  
tacksamt att  arbeta med. Om läraren lägger ner  tid  för att  introducera och presentera 
böcker för eleverna blir de mer intresserade av att läsa böckerna som läraren har pratat 
om. Responsen som lärare får är att elevernas ögon börjar lysa och förhoppningsvis kasta 
de sig över den boken som läraren har presenterat för dem. Man ska komma ihåg att det är 
en konst att presentera en bok på ett bra och spännande sätt för eleverna, men det är också 
en konst att lära sig att presentera en bok på ett bra sätt som möjligt, och det kan man lära 
sig relativt snabbt om man själv har ett intresse för böcker. Författarna fortsätter att det är  
viktigt  med uppmuntran under läsningens gång och det behöver inte  vara boksamtal  i 
grupper, utan att läraren pratar enskilt med eleverna var de än befinner sig i boken. Om 
man gör detta som lärare märker man om det är någon elev som tvivlar på sin förmåga att 
förstå  berättelsen  eller  om  texten  har  tappat  greppet  om  läsaren,  enligt  Amborn  och 
Hansson. De fortsätter att skriva att läsning i olika former som enskild läsning, läsning i 
helklass eller  gruppläsning ska läraren ständigt fråga sig vilken metod som är bäst för 
hennes klass för tillfället. Dessa arbetsformer har både för- och nackdelar som alla andra 
metoder. Författarna anser att det är viktigt att man har ett varierande arbetssätt som är 
bäst för alla elever och skolan måste ge dem ett  större utrymme för såväl som enskild 
nöjes-  och  lustläsning.  Vidare  måste  lärarna  och  eleverna  komma  överens  hur  de  ska 
arbeta med skönlitteratur  är  viktigt  för  då bli  läsningen mer lustfull  och eleverna mer 
motiverade till läsningen.

Olin-Scheller (2008) skriver att vara läskunnig innebär att man inte alltid som läsare har 
en djupare läsförståelse för texten man läser. Hon skiljer också mellan läskunnighet och 
läsförståelse. Svenskämnet ska hjälpa eleverna att arbeta med elevers läskunnighet men 
också  deras  läsförståelse.  Eleverna  ska  träna  upp  förmågan  att  kunna  tolka,  kritiskt 
granska och analysera olika slags texter såväl det gäller skrift- som bildbaserade läromedel. 
Författaren  skriver  att  det  är  viktigt  att  meningsfulla  lärprocesser  blir  möjliga  i 
klassrummet. Läraren måste ha kunskaper om elevernas tidigare repertoarer och vad de är 
intresserade av att läsa. Till den här faktorn som innebär olika texters berättarstrukturer, 
form,  språk och stil,  hit  hör också elevernas  förmågor till  skilda lässtrategier  och som 
lärare måste man finna en lösning som passar elevernas individuella nivå. 

Ekström och Isaksson (1997) skriver att det är viktigt att rätt bok hamnar hos rätt barn vid  
rätt tillfälle. Författarna menar att bibliotekariens måste  ha läst alla böcker som finns i  
bokhyllorna  ”på  riktigt”.  Eftersom  barnen  frågar  inte  enbart  efter  den  mest  populära 
författaren eller den bok som säljer mest för tillfället. Barnen nöjer sig inte med att läsa  
texten bak på boken, vaga innehållsreferat eller försäkring om boken skulle vara bra som 
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de vuxna gör när de lånar böcker. Eftersom eleverna fråga mer om vad boken handlar om 
och ställer fler konkreta frågor som exempelvis ”hur gamla är barnen?” ”finns det någon 
hund med?” och så vidare, och då är det viktigt att bibliotekarien lyssnar på vad eleven är  
ute efter för bok. Författarna skriver att högläsning i skolan motivera fler barn till att vilja 
läsa mera, för att det finns barn som inte får den här stimulansen från sina föräldrar.  
Författarna  anser  att  högläsningen inte  enbart  ökar  lusten  för  att  läsa,  den  ökar  även 
barnens ordförrådd, språkförståelsen, människokunskapen, intressen för andra tidsepoker 
samt andra länder. Högläsningen är en viktig del till att öka läslusten hos våra barn. Ett  
annat sätt att motivera barnen till att läsa är att de får ett eget bibliotekskort, så att de kan 
låna böcker som passar dem tillsammans med sina föräldrar.

2.2 Läroplanen

I Lpo94 står det att läsning ger rika möjligheter till samtala om böcker som eleverna läst. 
Genom detta kommer eleverna att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 
få  tilltro  till  sin  språkliga  förmåga.  De  får  också  ett  större  ordförrådd  som  de  har 
användning av senare när de börjar läsa lite svårare böcker, eventuellt med mer text och 
med färre bilder i.

I kursplanerna för svenska står det att ge eleverna möjligheter att få använda och utveckla 
sin  förmåga  att  lyssna,  tala,  se,  läsa  och  skriva  samt  att  få  uppleva  och  lära  sig  av  
skönlitteratur, film och teater. 

Mål att sträva emot
skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 
egen hand och av eget intresse,

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

• kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
och  saklitteratur  skrivna  för  barn  och  ungdom,  kunna  samtala  om  läsningens 
upplevelser samt reflektera över texter

Det står också att eleverna utvecklar en förmåga att förstå, uppleva och tolka olika texter 
genom att läsa skönlitteratur, som i sin tur tillgodoser elevernas behov att uttrycka vad de 
känner och tänker. Detta visar att eleverna kan visa empati för personerna som de läser om 
i böckerna och varför de tycker så.

Kursplaner beskriver att skönlitteratur, teater och filmer öppnar nya världar för eleverna 
och förmedlar olika saker som erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik 
och glädje, som man får genom att läsa skönlitteratur, se teater och filmer som i sin tur ger 
möjligheter till att lära eleverna visa empati och förståelse för andra människor, för det 
som är annorlunda samt för omprövning av värderingar och attityder. Det står också att 
skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnor och mäns livsperspektiv under olika tids 
perioder och olika länders vardagliga liv.
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2.3 Att skapa läslust

Norberg (2003)  skriver att det är färre barn som läser böcker och särskilt skönlitteratur än 
tidigare.  Detta  kan  beror  på  att  barn  och  ungdomarna  använder  datorn  i  större 
utsträckning för att få den information de behöver. Det som är bra med datorer är att man 
kan byta sida när man har tröttnat och göra någonting annat på datorn. En bok måste man 
läsa från pärm till pärm och det finns barn och ungdomar som har svårt att koncentrera sig 
under en längre tid. Läsningen tar lång tid och att man måste komma ihåg vad man har 
läst  för  att  få  en  behållning  av  boken.  Författaren  menar  att  det  är  viktigt  att  läsa 
skönlitteratur eftersom det ger mer förståelse för andra människor tankar och handlingar. 
Hon skriver också om skillnaden när det gäller flickors och pojkars läsning. Författaren 
skriver att det kan beror på att flickor har fler förebilder som läser än vad pojkarna har,  
detta kan uppfattas som att det är omanligt att läsa eftersom pojkar ofta saknar manliga 
förebilder som läser. Flickorna läser ur ett större och bredare sortiment av böcker än vad 
pojkarna gör enligt  författaren.  Det  beror på att  det är  lättare  för flickor  att  ta  till  sig 
traditionell pojkläsning än pojkarna att läsa vad man betraktar som flickböcker. När det 
gäller pojkar läskultur  har de inga manliga förebilder som läser böcker och som de kan se 
upp till. Om deras idoler inte läser hur är det då möjligt att få pojkar att läsa mer frågar sig  
Norberg. Därför är det viktigt att det finns förebilder i barnens sociala omgivning när det 
gäller att läsa olika slags böcker som föräldrar eller någon annan som står barnet nära.  
Författare skriver att man måste tänka på att det finns flickor som också behöver vuxna 
förebilder som till exempelvis lärare för att utveckla sitt läsande och detta får inte gå ut på 
att läraren koncentrerar sig helt och hållet på pojkarnas läsning. Författaren poängterar att 
det är färre barn och ungdomar som läser böcker nu än det var förr. 

Eriksson (2005) skriver i sin rapport Berättarlust – läslust att hon alltid haft en dröm som 
lärare om att göra alla elever till ”bokälskare”. Till en början trodde författaren att när en 
elev  hade  lärt  sig  att  läsa  blir  eleven  automatiskt  i  en  bokslukare,  men  så  ser  inte  
verkligheten ut.  När  detta  gick upp för författaren inledde hon en kamp för  att  skapa 
läslust hos eleverna. När författaren fick chansen till att var med i ett projekt som heter  
”Berättarlust – läslust” tog hon chansen att medverka till att öka lusten hos eleverna att  
vilja  berätta  vad  de  hade  läst  om  i  böckerna  för  sina  klasskamrater.  De  skolor  som 
medverkade i projektet varierande allt ifrån förskoleklass till gymnasieklass. För att få en 
större bredd valde författaren ut både små landsbygdsskolor och större skolor i  städer 
med många invandrarbarn i  klasserna. Författaren gjorde enkätundersökningar med de 
olika klasserna för att se vad eleverna tyckte om läsning. Eriksson skriver att de elever som 
är mest positiva till läsningen är eleverna i åren F–2, hon ställer sig frågan varför barnen 
börjar tappa sin läslust från år 3 till gymnasiet. Hon anser att det är viktigt att eleverna har 
ett klassrum med en trygg atmosfär och att man tror på elevernas läsförmåga. En annan 
viktig del är att eleverna har tillgång till material som är anpassad efter elevernas läsväg 
som de befinner sig på och det ska vara lättåtkomligt för eleverna. Författaren anser att  
den minsta tiden för läsning ska vara minst en halvtimma per dag som eleverna ska ägna 
sig enbart åt glädjeläsning, för att de eventuellt ska bli bokslukare senare i livet och har ett 
lustfullt sätt till sitt läsande. Författare avslutar sin rapport med att skriva om eleverna får  
välja böcker själva kommer det att bli mer som de själv hade tänkt sig. Om eleverna får 
större frihet att välja vilken bok de vill läsa istället för att hela klassen ska läsa samma bok 
som  kanske  bara  hälften  av  klassen  gillar.  Eleverna  känner  sig  mer  motiverade  och 
anstränger sig mer. Om de själva får välja vad de vill läsa känner eleverna större ansvar 
inför uppgiften att läsa färdigt boken. 
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3. Metod

För  att  besvara  mina frågeställningar  har  jag  använt  mig av  två  metoder.  Den ena  är 
enkätundersökning med elever på en låg- och mellanstadieskola. Den andra metoden är 
intervjuer med lärare från samma skola. Därför blir min undersökning både kvalitativ och 
kvantitativ. Denscombe (2000) skriver att en kvalitativ studie har ett intresse för betydelse 
som människor gör och de sätt människor förstår saker på. Därför valde jag att göra en 
kvalitativ  studie  för  att  få  en  inblick  på hur  lärare  kan  öka  elevernas  läslust  i  skolan.  
Genom att göra en kvantitativ studie kommer jag att få reda på om elevernas  läslust på 
fritiden och vad de har för attityder till läsning i skolan.

3.1 Enkätundersökning

Metoden som jag använder mig av är enkätundersökning i mellanstadiet med slutna frågor 
då jag är enbart är intresserad av om de läser på sin fritid, exempelvis böcker, tidningarna 
eller någon annan litteratur. Jag vill se hur relationen vad man läser/om man läser och 
attityden till skolämnen i skolan ser ut. Stukát (2005) skriver att fördelen med att använda 
sig av enkäter  är  att  man slipper  omedveten styrning som i  intervjun,  samt att  det  är 
relativt  lätt  att  bearbeta  resultaten.  En  nackdel  är  att  man  tar  en  risk  när  det  gäller 
bortfall,  samtidigt  kan  man  inte  veta  om  de  som  är  med  i  enkätundersökning  tolkar 
frågorna rätt, samt att man inte får samma svar på frågorna som när en personlig intervju 
görs. En annan nackdel är att eleverna ger fler än ett svar på frågorna som ställs. Jag har 
låtit andra personer läsa igenom enkäten och de har gett sina synpunkter på frågorna och 
svarsalternativen så att de inte kommer att missförstås av eleverna, men man kan ändå 
inte vara säker på att eleverna har förstått frågorna ordentligt 

3.1.1 Urval

Sammanlagt var 36 mellanstadieelever (av 67)  med och svarade på enkäten på den skola 
jag gjorde min undersökning på.

På skolan har man integrerade klasser för F-2 och 3-4. År 5 och 6 är inte åldersintegrerade. 
Jag har valt att genomföra min undersökning med elever som går i mellanstadiet för att få 
en så stor bredd som möjligt när det gäller barns läslust på fritiden,  hur det påverkar deras 
attityder  till  olika  ämnen i  skolan,  samt  vad  de  är  intresserade  av  att  läsa  för  typ  av 
litteratur. 

Jag tog själv kontakt med läraren för år 4 angående enkäterna. Det var inga problem, jag 
åkte till skolan och lämnade missivbreven i hennes postfack, så att hon kunde lämna ut  
breven redan samma dag. På fredag ringde hon och sa att hon hade fått in sju svar från 
elevernas föräldrar. Vi kom överens att vänta tills på måndag för att se om det var fler  
elever som hade svar med sig hemifrån, men så blev det inte. Jag trodde att det skulle gå 
fort med att få tillbaka  svaren från missivbrevet som hade lämnats ut till föräldrarna men 
det gick långsamt jag ringde och frågade till och från i nästan två veckor om  svaren från 
föräldrarna  i  år  5  hade kommit  tillbaka  eller  inte.  Det  visade  sig  att  de  hade  kommit  
tillbaka  12   svar  och  då  pratade  jag  med  läraren  om  vilken  tid  som  skulle  passa  för 
enkätundersökningen i hennes klass.
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När det gällde missivbreven i år 6 tog det ännu längre tid. Det hade blivit ett missförstånd 
mellan lärarna i femman och sexan när breven skulle lämnas ut. Det tog flera veckor innan 
missivbrevet lämnades ut till föräldrarna för år 6. Även här fick jag ringa och påminna 
läraren att lämna ut missivbreven så att jag kunde få göra enkätundersökningen i år 6. När 
de  väl  hade  delat  ut  breven  och  fått  dem  tillbaka  var  det  17  elever  som  var  med  i  
undersökningen. En av föräldrarna hade till och med ringt till läraren och sagt att hennes 
son fick vara med på enkätundersökningen men glömt lappen hemma. 

3.1.2 Beskrivning av tillvägagångssätt

Enkätundersökningen för år 4 ägde rum i ett klassrum som inte användes för lektioner för 
tillfället. I rummet fanns det bänkar som var placerade gruppvis och där eleverna hade sina 
böcker och annat material i låder med sina namn på, det fanns också en grupp med soffor 
och fåtöljer och en liten diskbänk. Rummet var målat en ljusgrönfärg och det fanns fyra 
ganska stora fönster så det kom in mycket ljus i klassrummet. Enkätundersökningen gick 
bra men det var flera  som inte fattade vad som menas i fråga 12 och då förklarade jag det 
för de elever som behövde hjälp med frågan. Annars var det lugnt och tyst i rummet.

Enkätundersökningen för år 5 gjordes i ett närliggande rum till klassrummet. Detta rum 
hade två stora bord med stolar, det fanns också två ganska stora fönster så det kom in  
mycket ljus. Det fanns också kylskåp och en spis samt en dörr som gick till korridoren 
utanför rummet. Rummet i sig var inte så stort och eleverna satt tätt tillsammans men de 
tittade inte på varandras svar utan de gjorde det de skulle göra när alla var klara så hade  
det tagit cirka tjugo minuter. Jag tyckte att det gick bra, men det var lite småprat i början 
annars var det lugnt och tyst i rummet som vi befann oss i.

Undersökningen för år 6 gjordes i ett av klassrummen som sexorna har undervisningen i. I  
det här rummet hade man bord som stod i tre rader, men även här hade eleverna också 
sina böcker och annat material i lådor som de hämtar och sedan går till sina platser med. 
Rummet har fyra stora fönster och det kommer in ganska mycket ljus här också, det som  
alla klassrummen har gemensamt är att de är målade i ljusgrönfärg på väggarna det kan 
vara så att det är en lugnande färg att ha på väggarna. Enkätundersökningen gick bra men  
de småpratade hela tiden men det var inte störande på något sätt, även här så fick jag  
förklara fråga 12. 

Enkätundersökningen tog ungefär 20 minuter per klass. Jag gjorde inte några ändringar i 
min enkät eftersom de som hade läst den tyckte att den var lätt att förstå. 

3.1.3 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet  avser  den  tillförlitlighet  mätinstrument  har  som  man  använder  i 
undersökningen. Med tillförlitlighet menas att mätinstrumentet ska ge samma data varje 
gång  den  används.  Denscombe  (2000)  hävdar  att  frågeformulären  har  en  hög 
tillförlitlighet om den är konsekvent och pålitlig. Skulle man upprepa undersökningen med 
eleverna  på  mellanstadiet  är  det  en  stor  sannolikhet  att  man  kommer  att  få  samma 
resultat,  men  skulle  man  göra  om  enkätundersökningen  med  hela  skolan  kommer 
resultatet att se annorlunda ut eftersom elever i år 1-2 har inte alla knäckt läskoden och 
därför inte kan svara på enkätfrågorna själva, utan behöver hjälp för att kunna svara på 
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frågorna  som  ställs  i  undersökningen.  Skulle  man  göra  undersökningen  på  en  annan 
mellanstadieskola,  är  chansen stor  att  man  får  samma restultat  som jag fick  i  denna 
undersökning. Eftersom det är slutna frågor som ställs i enkäten förutom två frågor som 
eleverna själva får svara på. 

Traditionellt menar man att validiteten eller giltigheten handlar om man mätt det man 
avsåg att mäta som exempelvis, barns läsvanor på fritiden. Denscombe (200) fortsätter att 
skriva  om  man  använder  sig  av  krångliga  ord  eller  ordvändningar  i  en  fråga  är  det  
sannolikt att en hel del av eleverna som svarar på frågan missuppfattar den helt och hållet.  
Syftet  med enkätundersökningen var att  få  svar  på frågor  om hur barns relationer  till  
läsning  ser  ut,  vad  för  typ  av  litteratur  de  helst  läser  och  relationer  mellan  vad  man 
läser/om man läser och deras attityd till skolämnen i skolan. 

3.2 Intervju

Fördelarna med att intervjua är enligt Denscombe (2000) att man får en djupgående och 
mer detaljerad data. Intervjuer är den mest flexibla metoden för att samla in data. Man 
kan göra justeringar under intervjun för att få ut mer relevant information som man är ute 
efter. Det är större och högre svarsfrekvens på intervjuer eftersom de är avtalade i förväg 
och är inbokade på en tidpunkt och plats som är bekväm för bägge parter. Denscombe 
skriver också att informanternas prioriteringar gör att informanterna har en möjlighet att 
utveckla  sina  egna  idéer,  samt  att  förklara  sina  synpunkter  som de  anser  att  vara  de 
centrala faktorerna i ämnet de blir intervjuade i. Denscombe skriver att följande saker kan 
vara nackdelar med intervjuer: Intervjer är tidskrävande eftersom man måste göra databe-
arbetningen av de inspelade intervjuerna. Intervjueffekten är baserad på vad människor 
säger  och  tycker  och  ingenting  annat.  Det  är  inte  alltid  att  de  den  intervjuade  säger 
stämmer  överens  med  det  personen  gör.  Hämningar  kan  förekomma  om  det  finns 
bandspelare (eller videokamera) som gör att man kanske inte får den information man är 
ute  efter.  Många  tycker  det  är  jobbigt  att  bli  inspelade  eller  videofilmade  när  de  blir 
intervjuade.  Det  är  viktigt  att  inte  kränka  intervju  personens  privatliv  med personliga 
frågor skriver, författaren.

3.2.1 Urval

När  det  gäller  intervjuerna  med  lärarna  blev  urvalet  var  ett  bekvämlighets  urval.  Jag 
frågade den första läraren som jag fick kontakt med när det gällde enkätundersökning med 
eleverna. Hon tackade ja till att medverka i studien och rekommenderade även en annan 
lärare. Därför blev det en lärare i årskurs 5 och en lärare i årskurs 6. Intervjufrågorna utgår 
ifrån vad de har för syn på hur elevers läsvanor påverkar deras attityd till skolämnena och  
vad de ska göra för att öka läslusten hos eleverna. Intervjuerna  blir  ett komplement till 
enkätundersökning som jag har gjort med eleverna i årskurs 4 till 6. 

3.2.2 Beskrivning av tillvägagångssätt

Intervjuerna gjordes över e-post eftersom lärarna var stressade på grund av att de ska göra 
elevomdömen som ska vara klara ganska snart. Det var en nackdel att göra det över e-post  
eftersom jag inte kunde ställa följdfrågor till dem eller be dem att förtydliga sina svar. Det  
positiva är att de två lärare jag skickade mina intervjufrågor till har tagit sig tid till att 
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besvara dessa.

3.2.3 Reliabilitet och validitet

Med  ett  tillförlitligt  mätinstrument  menas  att  man  får  samma  data  varje  gång  man 
använder den i en undersökning. Denscombe (2000) skriver att det finns brister när man 
gör intervjuer som exempelvis att personen inte förstår frågorna som ställs och därav inte 
får man inte den information som man är ute efter. Om man skulle göra om intervjuerna 
med samma lärare igen över e-post kommer man att få samma resultat som första gången 
man gjorde den men kanske inte till 100 procent. Eftersom lärarna tolkar frågorna på olika 
sätt.

Validitet innebär att data och metoderna är riktiga och reflekterar verkligheten samt att de 
täcker de avgörande frågorna i undersökningen, skriver Denscombe (2000). Validiteten är  
ganska hög på grund av att intervjuerna gjordes över e-post, eftersom lärarna hade samma 
förutsättningar att besvara frågorna. 

3.3 Etiska ställningstagande

I Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning  står det 
följande om de fyra allmänna huvudkraven:

• Informationskravet som innebär att ”Forskarna skall informera de som kommer 
att bli berörda i forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”(s. 
7)  Innan jag påbörjade min datainsamling informerade jag samtliga personer som 
deltog  i  enkätundersökningen  och  i  intervjuerna.  Jag  informerade  också  att 
deltagandet  är  frivilligt  och  att  de  när  som  helst  under  datainsamlingen  kunde 
avbryta sin delaktighet i enkätstudien eller i intervjustudien.

• Samtyckeskravet innebär  att  ”Deltagare  i  en  undersökning  har  rätt  att  själva 
bestämma över sin medverkan.”(s. 9) Eftersom deltagarna är yngre än 15 år måste 
målsmans samtycke ges. Föräldrarna gav sitt samtycke att deras barn fick delta i 
studien  genom  att  underteckna  och  lämna  in  den  talongen  som  följde  med  i 
missivbrevet  till  elevernas  lärare.  De  lärare  som  intervjuades  gav  sitt  samtycke 
muntligt över telefon och via e-post till mig.

• Konfidentialtetskravet är  ”Uppgifter  om  alla  i  en  undersökning  ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personligauppgifterna skall 
förvaras på ett  sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”(s.  12)  De som 
deltog i enkätstudien har utlovats anonymitet och därför har inga namn angetts i 
enkätstudien.  På grund av  anonymiteten går  det  heller  inte  att  härleda svaren i 
enkäten till  en viss  person.  Intervjuerna med lärarna är  också anonyma och jag 
utlämnar inte deras namn i denna uppsats. 

• Nyttjandekravet ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för  forskningsändamål.”(s.  14)  De  insamlande  uppgifterna  kommer  enbart  att 
användas till denna uppsats och ingen annan har tillgång till dem. Detta gäller både 
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enkätundersökningen och intervjuerna med lärarna.

Jag har följt och tagit hänsyn till dessa krav som forskningsetiska principerna och de krav 
de ställer när det gäller barn under 15 år ska få vara med i enkätundersökningen. Samma 
sak gäller intervjuerna med lärarna, att de själva väljer om de vill ställa upp att svara på 
intervjufrågorna eller inte.

3.4 Databerarbetning och resultatpresentation

När det gäller enkätundersökningen har jag att gått igenom fråga för fråga för att se hur 
eleverna har svarat och för att se hur många som har svarat på de olika frågorna. Jag gick  
igenom enkätfrågorna var för sig och sedan klassvis för att det blir lättare att sammanställa  
svaren  i  tabeller.  När  det  var  gjort  sammanställde  jag  resultaten och jämföra  de  olika 
årskurserna.

Andra delen i resultatet består av intervjuerna med två lärare gjordes över e-post och som 
sparades på datorn.  Genom e-postintervjuerna med lärarna fick jag svar på min tredje 
forskningsfråga som är: Hur resonerar lärare om hur de kan öka läslusten hos barn?

I resultatet  som följer  framkommer lärarnas synpunkter på hur man kan öka läslusten 
bland  eleverna  i  mellanstadiet.  Citaten  kommer  att  användas  från  deltagarna  för  att 
bekräfta mina sammanfattningar av intervjuerna.

4. Resultat

Under den här rubriken kommer jag att redovisa resultaten från enkätundersökning och 
intervjuerna.

4.1 Resultat av enkätundersökningen för årskurs 4 till 6

Enkäten innehåller 13 frågor som delades upp i tre delar. Del 1 består av kön och ålder, del 
2 handlar om läsvanor på fritiden och del 3 handlar om läsvanor i skolan (se bilaga 1). 
Resultatet  kommer  att  redovisas  i  form  av  text  och  tabeller.  Resultaten  i  tabellerna 
stämmer  inte  överens  med  antalet  elever,  eftersom  vissa  har  svarat  med  fler  än  ett 
svarsalternativ.

4.1.1 Bakgrund

I  den första  delen ställdes frågor om elevernas kön och ålder.  Sammanlagt var det  36 
elever  i  mellanstadiet  som  var  med  i  enkätundersökningen,  19  flickor  och  17   pojkar. 
Eleverna var mellan 10-13 år gamla.
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4.1.2 Läsvanor på fritiden

I den här delen ställdes frågorna 3 – 7  som handlar om elevernas läsvanor på fritiden, hur  
ofta de läser på fritiden, vad de helst läser och vilken typ av böcker och/eller serietidningar 
de helst läser på sin fritid.

 Hur ofta läser Du på fritiden?

Tabell 1

Tabell 1 visar hur ofta eleverna läste på sin fritid. Det var två elever år 4  och fyra elever 
från år 5 som läste varje dag. Det var inga elever i år 6 som läste varje dag. Det var bara en  
elev i år 4 som läste flera gånger i veckan och två elever i år 5 som läser fler än en gång i  
veckan. I år 6 var det 5 elever som läste mer än en gång per vecka. Det var sammanlagt två  
elever som läste en gång i veckan i både i år 4 och år 6, men det var enbart en elev som  
läste en gång i veckan på sin fritid i år 5. I årskurserna 4–5 var det två elever  i varje klass 
som läste fler än en gång månaden. I årskurs 6 var det 9 elever som läste ett par gånger i 
månaden. Det var inga elever i årskurs 4 som läste  en gång per månad. I årskurs 5 var det  
sammanlagt fyra elever som läste en gång i månaden. I årskurs 6 var det en elev som läste  
en gång per månad.
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Vad läser Du helst?

Tabell 2 

När det gäller frågan 5 om vad de läser på sin fritid, var det fem elever i år 4, sex elever i år  
fem och åtta i år 6 som gillar att läsa böcker på sin fritid. När det gäller serietidningar var  
det två elever i år 4, tre elever i år 5 och sammanlagt fem elever i år 6 som gillade att läsa 
serietidningar. I år 4 var det ingen som svarade att de läste ungdomstidningar, men i år 5 
var det fem elever och i år 6 var det åtta elever som helst läste ungdomstidningar på sin 
fritid. I år 4 och 6 var det en elev från varje klass som läste annat på fritiden och det är två  
elever som läste annat i år 5. 

Vilken typ av böcker och/eller serietidningar läser Du helst?

Tabell 3

På fråga 6 svarade eleverna på följande sätt om vad de tycker om att läsa när de är lediga. I 
år  4  läste  en  elev,  två  elever  i  år  5,  och  tre  elever  år  6  skönlitteratur.  När  det  gäller  
faktaböcker var det en elev i år 5, men det var ingen annan i de andra klasserna som hade 
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svarat de hade läst faktaböcker på sin fritid. Det var en elev i år 4 och två elever i år 6 som  
sa att de läste dagpress någon gång på sin fritid, men det var ingen i år fem som läste  
dagstidning överhuvudtaget på sin lediga tid. När det gäller läxläsning i år 4 var det en elev 
som gjorde den på sin lediga tid, i år 5 var det två elever  i år 6 var det också en elev som  
läste sina läxor efter skoltid. Det var två elever som svarade att de läste killtidningar på sin 
lediga stund och dessa två gick en i år 4 och en i år 6, men det var ingen i år 5 som läste  
killtidningar  efter  skolan.  Sammanlagt  var  det  elva  elever  som läser  tjejtidningar  efter 
skolan. Men det var ingen av eleverna i år 4 som läste tidningarna för tjejer på sin fritid,  
men det var fyra elever i år 5 och sju elever år 6 som läser tjejtidningar efter skoltid. När  
det kommer till klassiska serietidningar svarade en elev i år 4 och tre elever från varje klass 
i år 5 och 6 att de läser serietidningar på sin lediga stund. Det sammanlagt fyra elever som 
läste science fiction eller fantacy på sina lediga stunder och det var en i år 4 och en i år 6  
som läser den gangern och det är två elever som läser dessa böcker i år 5. Det var endast en 
elev i år 6 som svarade att hon läste Manga på sin lediga stund. Det var 12 elever som 
svarade annat, tre i år 4, fem i år 5 och fyra i år 6. 

På fråga 7 fick eleverna skriva några rader om vad de tycker om att läsa och vad de helst 
läser på sin fritid. 

Samtliga elever i år 4 hade skrivit något på fråga 7. Två av eleverna svarade att de tycker 
om att läsa. En flicka svarade att hon tycker det är väldigt roligt att läsa, om hon själv fick  
välja själv läser hon helst spökböcker, mysterier och fantacy. ”När jag har tråkigt så läser 
för det gör mig glad” (flicka i år 4). En pojke i samma klass svarade ”jag älskar att läsa 
böcker och jag läser helst femböckerna. Jag gillar att läsa, för att det är bra att läsa” (pojke 
i år 4). Alla eleverna i år 4 var positiva till att läsa på fritiden och de tycker mest om att läsa 
spännande böcker.

I år 5 har samtliga elever svarat på frågan. En av eleverna i år 5 svarade att hon inte tyckte 
om att läsa på sin fritid. Detta var det enda negativa svar från de tolv elever som svarade på 
enkätfrågorna. En pojke i år fem uttryckte sig på följande sätt angående att läsningen kan 
ske på olika sätt: ”Jag läser inte tidningar och sånt. Oftast läser jag på datan när jag spelar, 
på msn och annat”(pojke år 5). 

De 15 elever som svarade tyckte om att läsa på sin fritid. En flicka i år 6 svarade på följande 
sätt, ”Jag tycker att det är kul att läsa, för det är avslappnade och kul. Spännande böcker är 
alltid kul, men jag läser egentligen allt.” (flicka i år 6)  En pojke i år 6 gav följande svar på 
frågan,  ”Jag  gillar  en  bok/tidning  som  kommer  ut   4-7  gånger  om  året  den  kallas 
”UNDERGROND  PRODACTUS”  (UP).  Boken  (tidningen)  handlar  om  graffiti.  I  hela 
Sverige allt ifrån Regina tågen i Västmanland till pendeltågen i Göteborg.” (pojke i år 6) 
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4 .1.3 Läsvanor i skolan

Vilket ämne gillar Du bäst i skolan?

Tabell 4 

Fem elever svarade att de gillade matematik bäst (en elev i år 4, tre elever i år 5 och en elev 
i år 6). Det var nio elever som har svarat att de gillar svenska, i år 4 är det fyra elever, inga i  
år 5. I år 6 var det fem elever som svarat svenska. Nio elever gillade engelska. De olika  
årskurserna svarat på följande sätt, två elever i år 4 och år 5 gillade engelska, i år 6 var det 
fem elever som gillade engelska. När det gäller historia var det en elev i år 6 som gillar 
detta ämne. Inga elever i år 4-5 som har svarat historia. Det var elva elever som tyckte bild 
vad det bästa ämnet. I år 6 var det nio elever och två elever i år 5 som gillade att ha bild,  
men det var ingen elev i år 4 som hade svarat bild. Idrotten har fått mest svar från samtliga  
elever, i år 4 var det fem elever, i år 5 var det tio elever och i år 6 och var det elva elever  
som tycker att idrott är det bästa ämnet i skolan. Vad gäller andra ämnen än de namngivna 
vad det inga i år 4 som angav annat, i år 5 och 6: är det sammanlagt tre som svarade att de  
gillande annat ämne. (Se tabell 4)

Matem atik Sv enska Engelska Historia Bild Idrott Annat
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Hur ofta läser ni under skoltid?

Tabell 5

När det gäller frågan om hur ofta de läser under skoltid var det ingen elev som svarade att 
de läser varje dag i skolan. Det var tre elever i år 4,  fem elever i klasserna 5 och 6 som har 
svarat att de läser fler än en gång i veckan på lektionstid. Både år 4 och 5 svarade fyra 
elever i från varje klass att de läser en gång i veckan under lektionstid. I år 6 svarade sex 
elever att de enbart läser en gång i veckan på skoltid. Det var ingen elev i år 4 som läser 
flera gånger i  månaden under skoltid.  Det var tre elever som läste fler än en gång per 
månad och två elever i år 6 läser mer än en gång per månad. I år 4 var det ingen elev som 
läser bara en gång i månaden under skoltid. Det var endast en elev i år 5 som läser en gång 
per månad. I klass 6 var det fyra elever som läser en gång i månaden. (Se tabell 5)

 
Vad läser ni under skoltid?

Tabell 6

I tabell 6 svarar eleverna på vad de läser under skoltiden. Ingen av eleverna läser dagpress,  
det är en som läser skönlitteratur, två elever läser faktaböcker och lika många läser annat 
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under skoltiden i årskurs 4. De flesta eleverna svarade att de läste skolböcker i skolan i år 
4. År 5 svarade att de varken läser faktaböcker eller dagpress i skolan. De flesta eleverna 
svarade att  de läste främst skolböcker under skoltiden.  Under skönlitteratur och annat 
hade två elever svarat under varje alternativen. I år 6 hade ingen svarat dagpress, men de  
flesta eleverna hade svarat att de läste skolböcker under skoltiden, sedan kom faktaböcker 
därefter kom skönlitteratur och på sista plats kom annat.

Fråga 13 handlade om vad de tycker om att läsa i skolan och varför. Det är en öppen fråga  
där eleverna kan svara med egna ord.

Alla elever i år 4 hade svarat på frågan om vad de tycker om att läsa i skolan och varför. 
Alla eleverna var positiva till att läsa under skoltid. En flicka svarade, ”Jag älskar att läsa. 
Jag läser som jag skrev tidigare spökböcker, mysterier och fantacy.” (flicka år 4) En pojke i  
samma årskurs gillade att läsa ”Herman Hedning, jo för den är bra Bellman historier för 
den är rolig.” (pojke år 4) De elever som hade svarat på frågan gillade att läsa exempelvis  
skönlitterära böcker, serietidningar. 

Bland eleverna i årskurs 5  hade alla utom en svarat på frågan eftersom hon inte visste vad 
hon skulle skriva. De andra eleverna tycker om att läsa under skoltid. En flicka svarade 
följande: ”Jag läser helst min tystläsningsbok. För då får jag välja själv vad jag ska läsa.” 
(flicka år 5) Det enda som svarade lite negativt var en pojke i samma årskurs: ”Jag läser 
inte så mycket i skolan. För dom har inga bra böcker.” (pojke år 5) De elever som svarade 
på frågan gillar att läsa böcker av olika slag som exempelvis skönlitteratur eller annat.

I årskurs 6 hade alla utom fyra elever svarat på frågan. Tre av dem lämnade frågan blank 
och en hade skrivit ”vet inte”. Annars gillade eleverna att läsa i skolan. En av flickorna i år  
6 svarade ”Jag gillar att läsa Djur böcker, och andra böcker. Jag tycker som jag tycker.” 
(flicka år 6) Här kommer ett annat svar av en pojke i från samma klass ”Jag tycker om att 
läsa men inte i skolan. Om jag vill läsa vill jag helst sitta själv. Jag läser helst mysterier. ”  
(pojke år 6). De andra eleverna tyckte om att läsa böcker av olika slag som exempelvis allt  
från skönlitteratur till serietidningar och sms.

4.1.4 Sammanfattning av enkätundersökningen

I  undersökningen  var  det  19  flickor  och  17  pojkar  som  svarade  på  enkäten.  Enligt 
resultaten läste större delen av eleverna på sin fritid. De elever som läste på sin fritid läste 
allt från skönlitteratur, fantacy eller serietidningar.  I år 6 fanns det ingen elev som läste 
varje dag och det kan bero på att de går längre dagar i skolan och har fler läxor som tar tid  
ifrån läsningen. I år 4-5 fanns det ett antal elever som läste på sin fritid eftersom de hade 
kortare dagar än de elever som gick i år 6, och att de här eleverna inte har lika många 
läxor.

Attityden till läsning i skolan var positiv bland de flesta eleverna men det fanns undantag, 
när det gäller läsning i skolan. En av de elever som var negativ till läsning i skolan ansåg att 
det inte fanns några bra böcker i skolbiblioteket. Några av eleverna tyckte det var bra att de 
själva fick välja vilken bänkbok de ville läsa, då infann sig läslusten för dem. Om eleverna 
själva får välja vad de vill läsa i skolan är det skönlitteratur och annat som de helst väljer.  
Det som går att utläsa av tabell 4, påverkar inte attityderna till skolämnena om man läser 
eller inte läser på fritiden.
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Det går inte att utläsa om det har en positiva eller negativa attityder i relation till  vad 
eleverna läser eller om de läser när det gäller de olika skolämnena. 

4.2 Resultat av intervjuer  
      
Under den här rubriken kommer jag skriva resultatet av intervjuerna med de två lärarna 
som  intervjuades via e-post.

4.2.1 Hur ser relation ut mellan vad man läser/om man läser och attityden till 
läsning i skolan?

En av lärarna ansåg att relationen mellan vad elever läser och deras relation till attityder 
till skolämnen beror på vad de läser. Om de tvingas att läsa något de inte vill påverkas 
deras attityd till läsning negativt.

Jag tycker att det är ett viktigt inslag och att eleverna behöver presenteras bra och rolig 
litteratur. Den ska stimulera både kreativitet, ordkunskap och läslust. Det svåra är för 
läraren att hitta böcker som passar alla elever. Speciellt kanske till dem som inte läser  
mycket självmant hemma. (Lärare, år 6)

Hon anser att läsningen måste vara lustfyllt för eleverna så att de inte tappar intresse för 
läsningen och att det är 

VIKTIGT!!! Läsning är grunden till  mycket kunskap. Övning ger färdighet så det är 
viktigt att ge många lästillfällen. Du kan varva tyst läsning med högläsning. (Läraren, år 
5)

Läraren  trodde att de elever som är vana vid att läsa och tycker om att läsa gärna läste  
annat än skönlitteratur för att få en större bredd i sitt läsande. Hon ansåg att de elever som 
ofta läser också är de som är mer nyfikna och frågar mer än de som läser mindre på sin  
fritid. Läraren anser 

Om du är en snabb läsare med mycket läserfarenhet så får  du lättare i  princip alla 
ämnen. Ju mer du läser och ju större vana du har desto lättare blir det att ta till sig  
texter inom ämnen som SO och NO. (lärare, år 5) 

Båda lärarna ansåg att elever som läser mycket på sin fritid har lättare att ta till sig olika 
texter i olika ämnen.  Läraren i år  6 anser att föräldrarnas läsvanor speglar sig i barnens 
attityder till läsningen. De elever som kommer från ett hem där föräldrarna läser mycket 
tenderar att läsa mer själva. ”Jag har aldrig träffat en förälder som säger att läsning inte är  
viktigt  men barn gör ofta som föräldrar  gör  och inte  som de säger”.  Ibland diskuteras 
denna typ av frågor på lärarkonferenser. 
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4.2.2 Hur resonerar lärare om hur de kan öka läslusten?

Båda lärarna  tycker  att  det  är  viktigt  att  kunna presentera bra  och intressanta böcker 
utifrån det eleverna är intresserade av: 

Visa på bra böcker som passar elevens nivå. Berätta om olika författare. Visa en film av 
en  känd  barn-  och  ungdomsboksförfattare  och  sedan  visa  på  fler  böcker  som  den 
skrivit. Läsa spännande och intressanta böcker högt för klassen. (Läraren, år 5)

En av lärarna svarade att det är ett viktigt inslag i undervisningen att lärarna presenterar 
bra  och  rolig  litteratur  för  eleverna.  Litteraturen  ska  vara  både  stimulera  kreativitet, 
ordkunskap och läslust. Det svåra för läraren är att hitta böcker som passar alla elever. 
Speciellt  till  dem som inte  läser  mycket  självmant hemma.  Lärarna anser  att  man ska 
presentera olika barn- och ungdomsförfattare så eleverna får en större bredd när det gäller  
olika  gentar av  böcker  som  skönlitteratur,  fantacy  eller  liknande.  Båda  lärarna  tycker 
högläsning är en viktig del för att öka elevernas läslust och därför läser de spännande och 
intressanta böcker för dem. En av lärarna anser att det är svårt att hitta böcker som passar 
alla elever, speciellt till de elever som inte läser frivilligt hemma. 

På frågan vilken roll föräldrarna har när det gäller barn/elevers läsvanor. Svarade en av 
lärarna på följande vis:

Föräldrarnas läsvanor speglar sig ofta väl i barnens. De barn som kommer från ett hem 
där föräldrarna läser mycket tenderar att läsa mer. Jag har aldrig träffat en förälder 
som säger att läsning inte är viktigt men barn gör ofta som föräldrar gör och inte som 
de säger. Ibland diskuteras denna typ av frågor på lärarkonferenser. (Läraren, år 5)

Den andra läraren menade att, när det gäller föräldrarnas roll när det gäller läsning så är 
det något som de inte diskuterar inom lärarlaget. Hon anser att det är viktigt att involvera 
föräldrarna i elevernas läsning. Det är viktigt att eleverna får en vuxen förebild när det 
gäller att läsning.

4.2.3 Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuresultatet  visar  att  båda lärarna ansåg att  det  är  viktigt  med att  öka elevernas 
läslust och att inspirera dem till att läsa olika genre av böcker som skönlitteratur, fantacy 
med flera. Lärarna ansåg att det är viktigt att ge eleverna många lästillfällen i skolan för att 
övning ger färdighet. En av lärarna ansåg att läsningen är grunden till nästan all kunskap 
som eleverna skaffar sig under skoltiden. För att skapa läslust bland eleverna ansåg de att  
det  är  viktigt  att  litteraturen stimulerar  eleverna kreativitet  och läslust  men även ökar 
elevernas ordkunskap och de får ett större ordförråd. Lärarna tycker att det är viktigt att 
presentera bra och intressanta böcker som passade elevens nivå. Lärarna ansåg att det är  
svårt att hitta böcker som fångar elevernas läslust och då i förstahand gäller detta elever  
som inte läser något frivilligt hemma. En av lärarna ansåg att genom visa film av någon 
känd  författare  som  skriver  barn-  och  ungdomsböcker  kan  skapa  ett  intresse  ibland 
eleverna till att vilja läsa mera, samt visa vilka andra böcker som författaren har skrivit är 
ett sätt att försöka öka läslusten hos eleverna. Båda lärarna ansåg att detta kan eventuellt 
vara ett sätt att fånga upp de lässvaga eleverna. 
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5. Resultatanalys

Här kommer jag att koppla samman resultatet och litteraturen med varandra. Analysen 
kommer att disponeras efter uppsatsens tre forskningsfrågor.

5.1  Hur ser barns relation till läsning ut, vad för typ av litteratur 
föredrar de?

Genom enkätundersökningen har det visat sig att fler elever har en god relation till sin 
läsning på fritiden, detta gäller både pojkar och flickor. Det är viktigt att komma ihåg att  
det finns elever som inte är lika intresserade att läsa på sin fritid också. Av de elever som 
läser på sin fritid och hur ofta de gör det varierar beroende på tid och lust. Det kan vara allt 
ifrån varje dag till ett par gånger i månaden. När eleverna själva får välja vad de vill läsa är 
det  allt  från  skönlitteratur  till  olika  slags  tidningar  som  de  är  intresserade  av,  likt 
Chambers skriver (2007). Som Chambers (1995) skriver börjar all läsning med att man gör 
ett medvetet val om vad man vill och inte vill läsa, det gäller allt från böcker till tidningar 
samt reklamblad och så vidare. En elev som svarade på enkätundersökningen svarade att 
han läste  på datorn,  msn och när  han spelade olika spel  på dator samt samtalar  med 
vänner över nätet. Med detta menar Chambers (1995) har man gjort ett medvetet val om 
och vad man väljer att läsa. Norberg (2003) skriver att det är färre elever som läser böcker,  
särskilt  skönlitterära  böcker.  De  neråtstigande  siffrorna  kan  bero  på  att  barn  och 
ungdomarna använder datorer i större utsträckning än tidigare. Författaren skriver att det 
är viktigt både för pojkar och flickor att ha vuxna förebilder som finns i barnens sociala 
omgivning när det gäller att läsa olika slags böcker, det kan vara en förälder eller någon 
annan som står barnet nära.

5.2 Hur ser relation ut mellan vad man läser/om man läser och 
attityden till skolämnen i skolan?

De flesta eleverna som deltog i denna undersökning har en positiv relation till skolämnena 
de har i skolan, samma sak gäller attityden till läsningen i skolan. När det gällde hur ofta 
de läser under skoltid varierar det beroende på vilken årskurs eleverna går i. Vad de läser 
för böcker i skolan svarade de flesta eleverna att det var skolböcker som de läste mest, 
skönlitteratur, sedan faktaböcker och annat. Det var ingen som har svarat att man läser  
dagstidningar. En annan fråga var om de själva fick bestämma vad de ville läsa var svaren 
varierande. Vissa valde själva den bänkbok de ville läsa, medan andra fick hjälp att välja 
bänkbok. Det var en elev som tyckte att det var tråkigt att läsa i skolan efter som det inte 
fanns  några  bra  böcker  i  skolbiblioteket.  Chambers  (1995)  anser  att  det  är  viktigt  att 
eleverna  får  tillgång  till  en  bra  skolbibliotek  som  har  olika  gener  av  barn-  och 
ungdomsböcker, som i sin tur gör  eleverna intresserade till  att vilja läsa ännu mer än 
tidigare. Författare fortsätter att det är viktigt att hjälpa eleverna att välja rätt bok, som 
finns inom deras intresseområde och som är även på den nivån som eleverna befinner sig 
på skriver Chambers (2007). För att man ska öka elevernas läslust är det viktigt att lärarna 
själva är intresserade av läsning och har läst de böcker som de presenterar för eleverna 
skriver  Rimsten-Nilsson  (1990)  och  Olin-Scheller  (2008).  Det  går  inte  att  utläsa  om 
relationer mellan läsning och attityd är positiv eller negativ till de olika skolämnena.
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5.3 Hur resonerar lärare om hur de kan öka läslusten?

Läraren i år 5 anser att det är viktigt att  presenterar bra och intressanta böcker utifrån  
elevens intressen. Detta tycker också författarna Chambers (1995, 2007) och Olin-Scheller 
(2008) är en viktig del för att öka elevernas läslust. Detta kan man göra genom att ta reda  
på deras fritid intressen och utgå därifrån för att få dem att vilja läsa mer. Boken ska vara 
på den nivå som läsaren befinner sig. Böckerna ska vara lättåtkomliga för eleverna när de 
känner lust för att läsa en bra bok.

Båda lärarna anser att man kan presentera bra böcker som passar elevens nivå, genom att 
berätta om olika författare, eller läsa spännande och intressanta böcker högt för klassen för 
att eleverna ska vilja höra eller läsa färdigt boken för att veta hur boken slutade. Detta är 
ett sätt att få eleverna intresserade att vilja läsa boken. Författaren Rimsten-Nilsson (1990) 
skriver att det är viktigt att läraren själv har läst boken som eleverna ska själva läsa. Då blir 
presentationen personlig och man får en annan inlevelse om läraren berättar med egna ord 
vad boken handlar om, än att läsa texten på baksidan av boken. Om läraren är engagerad 
blir eleverna också inspirerade till att vilja läsa nya böcker.  Enligt Chambers (1995) och 
Ekström och Isaksson (1997) är det viktigt att rätt bok hamnar hos rätt barn/elev vid rätt 
tillfälle och att boken är på den nivån som eleven befinner sig på när det gäller läsningen. 
Författarna Chambers (2007), Eriksson (2005) anser att det ska finnas en trygg atmosfär i 
skolan och att det ska finnas särskilda läsrum som eleverna i lugn och ro kan sitta och läsa 
utan att bli störda. 

En av lärarna tycker att de är svårt att hitta böcker till de elever som inte läser frivilligt  
hemma.  Chambers  (2007)  anser  att  läraren  har  till  uppgift  att  ta  reda  på  vilken/vilka 
intressen eleverna har på fritiden och utgå därifrån för att kunna hjälpa eleven/eleverna 
att hitta böcker som passar efter deras fritidsintressen. Ett annat sätt att motivera eleverna 
kan vara att man har en författare på besök som pratar om de böcker som han/hon har 
skrivit för att öka lusten hos eleverna till att vilja läsa nya böcker, även de lässvaga eleverna 
kommer kanske att bli mer motiverade till att läsa böcker. Det som båda lärarna tar upp är  
att  man  ska  utgå  ifrån  eleverna  intressen  för  att  hitta  böcker  som  passar  deras 
fritidsintressen för att öka läslusten.

Lärarna anser att elevernas attityd till läsning beror på vad de får läsa, om det är någon 
text som de inte tycker om blir läsningen tråkig och det blir inte en lustfull läsning. Det 
kom fram i intervjuerna att de elever som läser mycket på sin fritid har ett större försprång 
och kan ta till sig andra texter, än dem som inte läser lika mycket på fritiden. Båda lärarna 
anser att föräldrarna påverkar elevernas läsvanor, om föräldrarna läser mycket så kommer 
även barnen att läsa mer. 

Läraren för årskurs 6 anser att det är viktigt att diskutera med eleverna om vilka fördelar 
det är att vara en god läsare. I Lpo 94 står det att läsa att ge eleverna rika möjligheter att 
samtala  och  läsa  böcker  kommer  eleverna  att  kunna  utveckla  sina  möjligheter  till  att 
kommunicera och där igenom få mer tilltro till sin språkförmåga. Chambers (2007) skriver 
också om hur viktigt det är att föra boksamtal med elever för att det ökar deras ordförrådd,  
och att eleverna kommer att få en större förståelse för texterna som de läser.  En av lärarna 
anser att de elever som är vana läsare och som tycker det är roligt att läsa, läser gärna 
annat än skönlitteratur. Hon påstår att dessa elever ofta är nyfikna av sig. När det gäller  
attityder till läsningen i skolan svarar hon att det beror på vad eleverna får läsa. Om de 
tvingas att läsa något som de anser sig vara tråkigt blir det en negativ attityd till läsningen i  
skolan. Därför anser författarna Amborn och Hansson (1998) att det är viktigt med att 
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uppmuntra eleverna under läsningens gång, det behöver inte enbart vara boksamtal i olika 
grupper utan att läraren går runt och samtalar enskilt med varje elev där de befinner i  
boken. En av lärarna avslutar med att svara att läsningen ska vara lustfyllt och det gäller 
för alla eleverna i  skolan. Läraren anser om elever är en snabb läsare och har en stor 
läserfarenhet så kommer dessa elever att få det lättare i princip alla ämnen enligt henne. 
Hon svarar också att om ju mer läsvana en elev har desto lättare kan eleven ta till sig olika 
texter inom ämnen som SO och NO. I kursplaner står det att eleverna ska utveckla en 
förmåga att förstå, uppleva och kunna tolka olika texter genom att läsa skönlitteratur, som 
sin tur ska tillgodo se elevernas behov att uttrycka sina känslor och vad de tänker. 

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Syfte  med undersökningen är  att  se  samband  mellan  barns  läsvanor  och  attityder  till  
skolämnen och att  belysa  hur  lärarna  kan  arbeta  för  att  öka  läslusten  bland eleverna. 
Undersökningen gjordes på en låg- och mellanstadieskola. Sammanlagt var det 36 elever 
som deltog  i  enkätundersökningen  och  två  respondenter  deltog  genom intervjuer.  Jag 
anser  att  metoderna  som  jag  använt  mig  av  i  studien  gett  relevanta  svar  på  mina 
forskningsfrågor utom på fråga 2. Jag inte kan se någon samband i enkätstudien när det 
gäller positiva eller negativa attityder när det gäller läsning i relation till skolämnena. Jag 
kunde  inte  se  någon  samband  i  intervjuerna  när  det  gäller  läsning  och  attityder  till 
skolämnena. Jag gjorde intervjuerna med respondenterna över e-post, eftersom det var ont 
om tid för att göra personlig intervju med dem. Nackdelen med detta är att jag inte kunde 
ställa följdfrågor om varför de svarade på frågorna som de gjorde (se bilaga 3). En annan 
nackdel  kan  vara  att  jag  har  enbart  två  intervjuer,  om  jag  hade  gjort  fler  intervjuer 
eventuellt en eller två till hade jag fått fler svar på mina frågor. I enkätundersökningen 
använde  jag  mig  av  slutna  frågor,  som är  en fördel  när  man ska  redovisa  resultatet  i  
tabellform eftersom man har ett antal svarsalternativ att välja på. Andra fördelar är att det 
inte tog lång tid för eleverna att svara på frågorna eftersom de skulle antingen stryka under 
svaret  eller  ringa  in  det.  Nackdelen  med  enkätundersökningen  är  att  man  inte  får  in 
tillräckligt  med  enkätsvar,  och  att  det  tar  tid  att  få  komma  till  klassen  för  att  göra 
undersökningen eftersom det ofta sker under lektionstid. En annan nackdel är att eleverna 
anger fler än ett svarsalternativ Min upplevelse när det gäller enkätundersökningen med 
eleverna var positivt. Klasslärarna var hjälpsamma så att jag kunde genomföra min studie. 

6.2 Resultatdiskussion

I  jämförelse  med  tidigare  forskning  visar  resultaten  från  undersökningen  att  det  inte 
stämmer helt och hållet med andra undersökningar som har gjorts.  Eleverna på denna 
skolan är väldigt positiva till läsning på sin fritid även om det fanns några elever som inte 
alls gillade att läsa på sin fritid. När det gällde attityder till läsning i skolan stämmer det  
överens med andra undersökningar t.ex. att eleverna själva skall välja sina böcker annars 
finns risken att de får en negativ attityd till läsningen.

De slutsatser som jag kan dra av undersökningen är att de flesta eleverna gärna läser på sin  
fritid och har en positiv syn på sin läsning. Anledningen till att de elever som inte är lika  
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intresserade av att läsa kan bero på att de inte har fått den uppmuntran till att läsa eller så  
har de försökt att läsa böcker som är försvåra för deras nivå. Om eleven får en för svår bok  
tappar eleven lusten till att vilja läsa. Därför är det viktigt att man försöker att få reda på 
vad de är intresserade av och utgå därifrån för att hjälpa eleven att hitta en bok som passar 
honom/henne. Eller så är de helt enkelt inte intresserade av att läsa böcker utan har andra 
intressen som tar upp deras fritid, som exempelvis fotboll, datorer eller andra aktiviteter. 
Chambers (1995) anser att elevernas intressen kan vara till  hjälp att hitta böcker åt de 
elever som inte annars läser för läsandets skull.

När det gäller vad elever har för attityd till läsning i skolan fick jag många varierade svar. 
Det var några som tycker det är tråkigt att läsa och kunde inte motivera varför. Det var 
övervägande elever som gillade att läsa. Jag tycker att jag inte har fått svar på frågan Hur 
ser  relationen ut  mellan vad man läser/om man läser och attityden till  skolämnen i  
skolan ser ut. Det går inte att utläsa i enkätstudien om eleverna är positiva eller negativa 
till  läsning  i  relation till  skolämnena.  En av  lärarna svarade  att  elevernas  attityder  till 
läsning  kan bero vad de läser. Om de tvingas till att läsa sådant som är tråkigt enligt dem  
själva, så påverkas deras attityder gentemot läsning på ett negativt sätt. Det finns ingen 
samband till vad eleverna svarade i enkätundersökningen om attityder till läsning när det 
gäller olika skolämnen och vad läraren svarade på den här frågan. De elever som är vana 
läsare  och tycker  att  det  är  roligt  att  läsa gillar  också att  läsa annat  än skönlitteratur. 
Lärarna anser att de elever som läser mycket på sin fritid har lättare att ta till sig olika 
texter i andra ämnen, och att de är inte rädda att läsa olika böcker.

När det gäller frågan  hur lärare resonerar om hur de kan öka läslusten hos barn? Blev 
resultatet att de anser att högläsning är viktigt för läslusten. Om man ska presentera nya 
böcker för eleverna är det viktigt att man har läst dem själv för att kunna återberätta det  
man har  läst  på  bästa  sätt.  Det  har  visat  sig  att  eleverna  väljer  böcker  som  man  har 
presenterat, detta beror på att man ger sin egen personliga tolkning av boken/böckerna än 
att bara läsa det som står på baksidan. Det är viktigt att ge barnen verktyg för att öka deras  
läslust och då är högläsning ett bra verktyg, anser jag.

6.2.2 Pedagogisk relevans

I min framtida roll som lärare har studien gett mig en inblick i att alla elever inte gillar att  
läsa på sin fritid.  Det som jag har tagit  åt mig genom studien är hur viktigt det är att  
presentera olika genrer av böcker på ett bra sätt som möjligt för att öka elevernas läslust.  
Det  är  också viktigt  att  ge  eleverna mycket  lästid  för  det  tar  alltid  en stund innan de 
kommer in i  läsandet om man inte läser varje dag. Miljön har också stor betydelse för 
lässtunderna. Det allra viktigaste som jag har lärt mig under studiens gång är att samtala 
med eleverna och därigenom få reda på vad de har för intressen för att sedan kunna hjälpa 
dem att välja böcker utifrån deras intressen och nivå. Boken får inte vara för lätt eller för 
svåra för då tappar de motivationen till att vilja fortsätta att läsa böcker. Chambers (1995, 
2007) tar också upp att man måste hitta en balansgång när det gäller att hitta böcker som 
är  anpassade efter  elevernas  läsnivåer  eftersom alla  befinner  sig  på olika  stadier  i  sitt 
läsande. 
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6.2.3 Avslutande tankar

I den här studien har jag sett att lärarna är medvetna om elevernas läslust och hur viktigt  
det är att fånga upp de elever som inte läser frivilligt på fritiden. Hur ska man behålla 
intresset för läsningen när elever redan i årskurs 3 börjar förlora sin läslust? Har eleverna 
fått för svåra böcker för sin läserfarenhet och genom detta tröttnat att läsa, eller har de inte 
fått utmaning för sin läserfarenhet? Men det kan också bero på att de har inte hittat böcker 
som fångar deras intresse för läsning. Hur mycket tid ska man lägga ner för att hitta böcker 
som fångar elevernas läsintresse eller ska man låta dem läsa serietidningar för att de är 
intresserade att läsa dessa tidningar? Personligen tycker jag att läsning av olika tidningar, 
som exempelvis Kalle Anka, Bamse och så vidare, är lika viktigt som att läsa skönlitteratur 
eller andra böcker. 

Miljön runt omkring oss påverkar vår läslust. Man kan ifrågasätta läsmiljön i skolorna, 
finns det något rum som inbjuder till en lugn lässtund för eleverna eller inte?  Det är också 
viktigt att ge eleverna tid att läsa och inte bara en stund då och då för då kommer de inte in  
i läsandet.

Det är viktigt att lärarna har ett stort engagemang för att hjälpa de elever som har svårt  
med läsningen och hitta böcker som intresserar dem. Om man inte engagerar sig så tappar 
man  dessa  elever  och  de  kommer  efter  i  läsningen  och  detta  påverkar  också  i  andra 
skolämnen som kräver god läsförmåga.

6.3 Nya forskningsfrågor

När det gäller barns/elevers läslust så kommer detta ämne att alltid vara aktuellt för vidare 
forskning. Studien gjordes på en skolan. För att få ett mer heltäckande resultat gör man 
den på fler än en skola.

• Hur mycket påverkar skolmiljön läslusten i skolorna?
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Bilaga 1
Till föräldrarna med barn i

årskurs 4-6

Jag är lärarstuderande från Mälardalens Högskola och det här är min sista termin. 
Jag skriver ett examensarbete inom ämnesområdet pedagogik. Mitt syfte med min 
studie är att belysa ett samband mellan barns läsvanor och attityder till skolämnen, 
samt att se hur lärarna kan arbeta för att öka läslust bland eleverna.

Jag  kommer  att  göra  en  enkätundersökning  med  eleverna  i  årskurs  4-6,  enkät 
undersökningen är helt anonym. Det kommer inte att finnas namn på enkäten och 
jag kommer inte heller att veta vilket barn som har svarat vad. Jag kommer att göra 
sammanlagt två till tre intervjuer med några lärare från klasserna. Intervjuer med 
lärarna kommer att spelas in på band, men banden kommer enbart att avlyssnas av 
mig då jag skriver min uppsats. Intervjun kommer att vara anonym och jag kommer 
inte att använda mig av personens namn i uppsatsen. De intervjuade har rätt att när 
som helst avbryta intervjun.

Studien kommer att genomföras på skolan och under veckorna 6 – 8 och vecka 10 
om det behövs.

Om du godkänner att Ditt barn får medverka i enkätundersökningen, vänligen fyll i 
uppgifterna nedan och återsänd brevet till skolan snarast möjligt.

Min handledare heter Niclas Månsson och är lektor i pedagogik vid Mälardalens 
Högskola.

E-post: niclas.mansson@mdh.se

Om Du har några frågor så går det bra att kontakta mig!

Med Vänliga Hälsningar

Camilla H Karlsson,  tel: 

Jag godkänner härmed att mitt barn får delta i enkät undersökningen.

Förälderns namn:_________________________________

Förälderns namnförtydligande_______________________________
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Bilaga 2
Läslust

Läs detta innan du fyller i enkäten

Jag är lärarstuderande från Mälardalens Högskola och det här är min sista termin. Jag  
skriver ett examensarbete inom ämnesområdet pedagogik. Mitt syfte med min studie är  
att belysa ett samband mellan barns läsvanor och attityder till skolämnen, samt att se  
hur lärarna kan arbeta för att öka läslust bland eleverna. Enkätundersökningen är helt  
anonym och ni som deltar kommer vara anonyma eftersom det kommer inte att finnas  
namn på enkäten och jag kommer inte heller att  veta vem som har svarat vad.  När  
arbetet är klart kommer uppsatsen att publiceras i elektronisk form på MDH:s databas  
DIVA.

1. Bakgrund

Fråga 1
Är du pojke flicka
(Stryk under svaret)

Fråga 2
Hur gammal är Du?    10år 11år 12år 13år
(ringa in ditt svar)

2. Läsvanor på fritiden

Fråga 3
Läser Du på fritiden? Ja Nej
(ringa in ditt svar)

Om Du svarar nej gå vidare till fråga 7

Fråga 4
Hur ofta läser Du på fritiden? Varje dag
(stryk under ditt svar) Flera gånger i veckan

En gång i veckan
Några gånger i månaden
En gång i månaden

Fråga 5
Vad läser Du helst?       Böcker
(stryk under ditt svar) Serietidningar

Ungdomstidningar  
Annat?___________ 
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Fråga 6
Vilken typ av böcker och/eller 
serietidningar läser Du helst? Skönlitteratur (Systrar i jeans: andra sommaren,
 Vargbröder, Demonernas port)
(stryk under ditt svar) Faktaböcker (Svensk skolordlista, ) 

Dagspress (VLT, Aftonbladet, Expressen)
Läxor
Killtidningar (Datatidningar t.ex. M3)
tjejtidningar (Hennes, Vecko Revyn)
Klassiska serietidningar (Kalle Anka, Fantomen)
Science fiction eller fantacy 
Manga
Annat_________________

7. Skriv några rader om vad du tycker om att läsa och vad du helst läser på 
fritiden. Skriv gärna varför du tycker som du tycker.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Läsvanor i skolan

Fråga 8
Vilket ämne gillar Du bäst i skolan? Matematik
(stryk under ditt svar) Svenska

Engelska
Historia
Bild
Idrott
Annat____________

Fråga 9
Läser klassen under skoltid? Ja Nej
(ringa in ditt svar)

Fråga 10
Hur ofta läser ni under skoltid? Varje dag
(stryk under ditt svar) Flera gånger i veckan

En gång i veckan
Några gånger i månaden
En gång i månaden
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Fråga 11
Vad läser ni under skoltid Skolböcker
(stryk under ditt svar) Faktaböcker

Skönlitteratur
Dagspress
Annat____________

Fråga 12
Vem väljer ut den litteratur
som Ni läser i skolan? Du själv
(stryk under ditt svar) Din lärare

Du och läraren tillsammans
Gemensamt med hela klassen

Fråga 13
Skriv några rader om vad du gillar att läsa i skolan och vad du helst läser i skolan. Skriv 
gärna varför du tycker som du tycker.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________
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Bilaga 3
Intervjufrågor till lärarna

1. Vad har du för syn av läsning i skolan (när det gäller skönlitteratur eller 
annan litteratur)?

2. Hur påverkar läslusten attityden till andra skolämnen?
3. Får eleverna läsa skönlitteratur i andra skolämnen än svenska?
4. Hur kan du som lärare öka läslusten hos eleverna?
5. Vad gör ni som lärare något speciellt för att förbättra elevernas attityder till 

att läsa mera än de gör?
6. Vad har eleverna för relation till det de läser, och vilka attityder får de till  

skolarbetet?
7.  Hur  ser  relationen  ut  mellan  hemmet  och  skolan,  när  det  kommer  till 

elevernas läsning hemma, vilka attityder finns det till läsning, är det något 
du diskuterar med andra lärare?
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