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Titel: 
ELEVERS SYN PÅ SKÖNLITTERÄR LÄSNING: en studie om elevers 
läsintresse för läsning av skönlitteratur både på fritiden och i skolan.  
 
Författare:   Felicia Höjman 920802-xxxx  

Sara Wartanian 890728-xxxx  
 

Akademi:  Akademin för lärande, humaniora & samhälle  
 
Sammanfattning:  Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och 

förutsättningar vilket kan påverka deras läsintresse. I tidigare 
forskning visar det att flickor har mer läsintresse än pojkar. Elever 
besöker sällan biblioteket på fritiden även om det visar att de 
uppskattar dessa besök. Det finns heller inte tillräckligt med 
böcker som eleverna genuint är intresserade av, därav behovet av 
skolbibliotek. För att eleverna ska få ett ökat intresse för den 
skönlitterära läsningen bör böckerna vara tilltalande och 
intressanta.  

 
En abduktiv analys har genomförts där såväl kvantitativ och 
kvalitativ metod används. Studiens resultat har analyserats utifrån 
de teoretiska ramverken literacy och sociokulturellt perspektiv 
men även ur ett genusperspektiv. Syftet med den här studien är att 
bidra med kunskaper om elevers intresse och dess påverkan 
gentemot läsning. Studien ska även belysa hur eleverna tar sig an 
den skönlitterära läsningen i svenskundervisningen.  

 
Empiriska materialet har samlats in med hjälp av 
videoinspelningar, foton, enkät, observationsloggar och 
utvärdering av ”läskvarten”. Resultatet visar ingen skillnad på 
pojkar och flickors läsintresse, men flickor läser mer i hemmet än 
vad pojkar gör. Skolbiblioteket har en stor betydelse då det väcker 
och ökar elevernas intresse för skönlitterär läsning. Majoriteten av 
eleverna har svårt att välja en bok utifrån sin läsförmåga och vill 
ha stöttning vid val av bok. Studiens resultat bör uppmärksamma 
alla verksamma inom skolans värld att stötta eleverna vid val av 
skönlitterär bok, vilken betydelse skolbiblioteket kan ha, och att 
elevernas läsförmåga kan påverka deras läsintresse.  

 
Nyckelord: Läsintresse, genre, stöttning, skolbibliotek, läsförmåga, skönlitterär läsning 
Handledare: Anders Nilsson & Ole Olsson  
Examinator: Åsa Bengtsson 
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Förord  
Under utbildningens gång har vi haft stort intresse för svenska och den skönlitterära 
läsningens betydelse i skolan. Under vår praktik har vi kunnat iaktta att läsningen används 
mer för att fylla ut tiden och att det inte fanns ett tydligt syfte med den. Intresset för 
skönlitterär läsning i skolan har även ökat både utifrån vår tidigare litteraturstudie men också 
utifrån aktionsforskningen vi fick utföra på vår verksamhetsförlagda utbildning. Intresset 
började med hur läsinlärningen i svenskundervisningen påverkades av både hem- och 
skolmiljön. Studien ska skapa förståelse för hur elevers läsintresse, men också skapa 
undervisningssituationer där skönlitterär läsning blir meningsskapande och betydelsefull.  
 
Under arbetets gång har samarbetet mellan oss varit mycket bra. Vi har tillsammans samlat in 
det empiriska materialet, analyserat och skrivit fram resultat, diskussion och slutsats. Det har 
kontinuerligt skett diskussioner, reflektioner och kritisk granskande för att studien skulle 
utmynna i en tydlig slutsats och bli så bra som möjligt.  
 
Vi vill tacka våra handledare Anders Nilsson och Ole Olsson, examinatorn Åsa Bengtsson 
och studenter i handledningsgruppen för ett bra samarbete under arbetets gång, som bidrog till 
givande reflektioner och tankar. Vi vill även tacka skolan, lärare och elever där det empiriska 
materialet samlades in, eftersom det är med deras hjälp som den här studien har kunnat 
genomföras.  
 
Halmstad den 20 maj 2019  
 

Felicia Höjman & Sara Wartanian  
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1. Inledning 
Läsningen är något mycket betydelsefullt för oss människor eftersom den bidrar till kunskaper 
både i samhället och i skolan (SOU, 2018). Med hjälp av läsningen kan elever i skolan uppnå 
kunskapsutveckling både inom många ämnen men också bidra till fortsatt kunskapsutveckling 
resten av livet (Fredriksson & Taube, 2012;16). Som Höjman & Wartanian (2018;20) hävdar i 
sin litteraturstudie att det finns olika faktorer som påverkar elevernas inställning och intresse 
för läsning. De faktorer kan vara hemmiljön, vuxnas närvaro eller skolan.  
 
Under hela folkskolans tidsperiod fanns det bland annat böcker som katekesen, bibliska 
historier, psalmboken, bibeln och ABC-böcker som innehöll enklare texter. Det fanns ett 
behov av att få fram skönlitterära böcker för barn som var tilltalande för dem. Därför togs ett 
beslut av Sveriges Allmänna folkskollärarföreningen, att författaren Selma Lagerlöf skulle 
skriva nya läseböcker som skulle relatera till barnens intresse och mognad (Fredriksson & 
Taube 2012;51).  
 
I den svenska läroplanen är det bland annat skolans uppdrag att stimulera elevernas läsintresse 
i olika texter (Skolverket, 2018). Enligt våra erfarenheter upplever vi att det har varit 
skillnader på elevernas läsintresse, vilket kan bero på olika faktorer. Alatalo (2011;95) 
beskriver att läsningen bland annat måste vara betydelsefull för att väcka ett intresse hos 
eleverna. Enligt Taube (2013;81) blir läsningen mer glädjefull om böckerna upplevs som 
spännande eller roliga av eleverna. Elevers olika läserfarenheter påverkar deras inställning till 
böcker och de som inte haft så mycket erfarenheter av att läsa kan tycka att läsningen är 
ansträngande. Det uppmärksammades även att desto längre i läsutvecklingen eleverna kom 
desto mer ökade deras intresse till läsning (Persson, 2007;22-23).  
 
Om barnen inte har läslust blir läsningen en jobbig process och det är något man ska vara 
försiktig med, eftersom läslusten till en början är mycket ömtålig (Nasiell och Bjärbo, 
2007;19-20). Både Nasiell & Bjärbo (2007;19-20) och Körling (2003;17-19) menar att 
läsningen aldrig ska bli ett tvång, den ska vara kravlös och lustfylld från första början. Att alla 
barn kan lära sig läsa vet vi, men att alla barn ska finna ett intresse att läsa är en större 
utmaning. De barn som har föräldrar som läser hemma, både högläsning och för sig själva 
men som även har böcker kan lyckas bättre än andra. (Körling, 2003;17-19). Fast (2008;59) 
skriver att barns böcker kan spegla föräldrarnas intressen och kultur, det vill säga om ett 
intresse för bilar finns hos någon av föräldrarna kan böckerna oftast handla om det.   
 
Vad ska barn läsa då? Barn som läser en bok kan stöta på många olika genrer, figurer och 
händelser, som exempelvis trollkarlar eller en pappa som gråter. När barn läser en bok kan de 
utveckla sin förmåga att reflektera över många olika människors känslor och funderingar, 
men de kan även känna igen sig själva eller andra närstående i boken (Nasiell & Bjärbo, 
2007;17-19). Körling (2003;21-21) beskriver att det tidigare har varit dåligt om barn läser 
exempelvis serietidningar men menar att så länge barnet läser är det bra. Det är också något 
som Nasiell och Bjärbo (2007;12-20) framhåller, nämligen att så länge barnet vill läsa ska de 
få läsa vad de vill. Det spelar ingen roll om det är serietidning alternativt enklare eller svårare 
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böcker. Val av böcker kan vara mycket utmanande och att barnet oftast väljer en bok som 
liknar den boken de tidigare har läst (ibid). Vi ska uppmuntra och motivera när eleven väljer 
en bok och antar utmaningen att läsa den, eftersom eleven antagligen valt boken utifrån 
nyfikenhet, lust och igenkännande (Körling, 21-23). Det är även viktigt att läraren finns som 
stöttning om det behövs vid val av bok, eftersom det påverka elevernas läsintresse 
(Andersson, 2008;28).  
 
Läslust har oftast upplevts som en ganska “flickig” egenskap. Flickor har dessutom lättare att 
lära sig läsa men läser också mer än vad pojkar gör. Deras läsintresse håller i sig längre än 
pojkars (Nasiell & Bjärbo, 2007;67). Schmidt skriver via Skolverket (Skolverket, 2015;6-7) 
att flickor oftast väljer och stöter på texter som handlar om tjejer. Att ordet tjejer är med i 
boken kan tolkas som att den är särskilt inriktad mot flickor och det kan påverka deras val, 
ordet kan förekomma i exempelvis rubriker och titlar (ibid). Läsningen som en social aktivitet 
kan variera mellan pojkar och flickor. Det har enligt resultaten av PISA (Programme for 
International Student Assessment) visat sig att pojkar läser mindre på fritiden jämfört med 
flickor. Det kan bero på att pojkar ska förhålla sig till en så kallad manlig aktivitet eftersom 
läsning kan ses som en kvinnlig aktivitet. För att öka pojkarnas läsning och för att den ska bli 
mer självständig är det viktigt att det de läser är kopplat till deras intressen (Skolverket, 
2017A;6-7).   
 
Sammanfattningsvis är det en utmaning att elever som befinner sig i skolans värld har olika 
erfarenheter och kunskaper inom läsningens alla delar, vilket kan påverka deras läsintresse. 
För att väcka elevernas läsintresse bör läsningen vara både betydelse- och glädjefull samt att 
det ska finnas en variation av böcker. Elevers läsförmåga kan påverka deras inställning och 
intresse till läsning, det vill säga att elever med mindre god läsförmåga kan ha mindre intresse 
till läsning. Det visar sig även att pojkar läser mindre än vad flickor gör. Slutligen bör 
läsningen vara fridfull för att läslusten ska kvarstå.  
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med den här studien är att bidra med kunskaper om elevers intresse och dess påverkan 
gentemot skönlitterär läsning. Med hjälp av enkät, utvärdering, observationsloggar, foton och 
video ska studien även belysa hur eleverna tar sig an den skönlitterära läsningen i 
svenskundervisningen.  
 
Frågeställningarna som behandlas i det här arbetet är:  
Vad påverkar elevernas intresse för den skönlitterära läsningen?  
Vilka skillnader framträder i denna studie mellan pojkar och flickors läsintresse?   

2. Bakgrund  
Den här studien är mycket relevant i skolans värld eftersom läsning kontinuerligt sker i 
klassrummet. Att få mer kunskap om elevernas läsintresse gynnas alla berörda i skolans värld.  
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I den här delen definieras väsentliga begrepp som kontinuerligt används i denna studie. 
Begreppen är läsintresse, genre, läsförmåga och stöttning och det är även den här studiens 
teoretiska begrepp som används för att analysera det insamlade materialet. Därefter beskrivs 
den tidigare forskningen som ligger i grund för föreliggande arbete. I tidigare forskning 
beskrivs resultat såsom vilka olika faktorer som påverkar elevernas läsintresse, vilka 
förutsättningar som påverkar och om det finns några skillnader mellan pojkar och flickor.  
 
2.1 Definition av begrepp 
Läslust och läsintresse kan definieras på olika sätt. Enligt Nasiell & Bjärbo (2007;17-19) kan 
detta synliggöras när barn pratar om en bok och vill att andra ska dela samma upplevelse, då 
har de uppnått läslust. Körling (2003;17-19) menar att lusten till att läsa uppfylls när de vill 
dela med sig av sin bok men den kan även synas när eleverna exempelvis skrattar högt åt 
något som de har läst. I den här studien används begreppet läsintresse när eleverna visar att de 
vill dela med sig och prata om sin bok men också visar ett engagemang vid läsningens olika 
moment.  
 
När eleverna ska välja böcker att läsa finns det flera olika genrer att välja mellan som både 
tilltalar pojkar och flickor. Nasiell & Bjärbo (2007;62-67) beskriver att det finns både ”tjej- 
och killböcker” men även att det finns böcker som bryter mot det traditionella könsmönstret. 
Genre definieras i den här studien som olika typer av böcker, exempelvis deckare, 
humor/komedi, fantasy eller rysare. 
 
Läsförmåga innebär hur eleven avkodar, bearbetar och reflekterar över det de har läst. Det vill 
säga läsningen är en förmåga för att kunna förstå och använda olika texter (Skolverket, 
2017B;10). Studiens utgångspunkt berör läsförmåga som den nivå eleven läser på, de olika 
utmaningar som läsning och avkodning ger eleven och utvecklingen av läsning.  
 
Stöttning sker i interaktion med andra människor och det är även vid det tillfället som 
eleverna utvecklas (Johansson & Sandell Ring, 2012;28-29). Det vill säga i den här studien 
sker stöttning bland annat när eleverna ska välja en bok efter sin läsförmåga med hjälp av en 
vuxen eller i interaktion elever sinsemellan.  
 
2.2 Olika faktorer som kan påverka elevernas läsintresse 
Höjman och Wartanian (2018;18) har i sin litteraturstudie kommit fram till att barns attityd till 
läsning blir påverkad av vuxna i deras närhet. Vare sig den vuxna har en positiv eller negativ 
inställning till läsning påverkar det barnets attityd. Syftet med studien var att ta del av hur 
skolan skapar en framgångsrik läsinlärning för alla elever (ibid). Ozturk, Hill och Yates 
(2016;498-500) har via ett frågeformulär fått in information från 94 föräldrar om hur de 
tillsammans med sina barn tar sig an läsning i hemmet. Syftet var att få syn på barnens 
inställning till läsning. Det är relevant att ha med deras studie på grund av att alla elever 
kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar och därför är det av vikt 
betydelsefullt att få förståelse för hemmets påverkan. Det visar sig att barnens inställning till 
och intresse för läsning i hög grad påverkas av vilka förväntningar deras föräldrar har på dem. 
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(ibid;492, 498-500). Schmidt’s (2013;242) resultat visar att majoriteten av eleverna inte läser 
hemma. Syftet med studien var att kartlägga och synliggöra vilka texter barn möter och 
använder både i hemmet och i skolan. Schmidt ville se hur arbetet med läsning både kunde bli 
menings- och identitetsskapande. Det empiriska materialet har samlats in genom deltagande 
observation, enkäter, hembesök och intervjuer (ibid;42,87).  
 
Alla elever i skolan idag kanske inte har tillgång till böcker i hemmet och därför kan 
biblioteket vara en plats där elever kan låna och läsa böcker. Merisuo-Storms (2006;117-119) 
studie visar att majoriteten av eleverna tyckte om att besöka biblioteket och att ingen hade en 
negativ inställning till det. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av frågor till 145 
elever, varav 67 pojkar och 78 flickor. Syftet med forskningen var att få syn på elevernas 
attityder och inställning till både läsning och skrivning, men även att få information om vad 
eleverna helst ville läsa och om det var någon skillnad mellan vilka böcker flickor respektive 
pojkar tyckte om att läsa (ibid;115-116). 
 
Schmidt’s (2013;241;246) resultat visar att majoriteten av eleverna uppskattar besöken på 
biblioteken. Det kan bero på att vid biblioteksbesöken var det bokprat men det fanns även 
stöd vid val av bok, ett stöd som inte fanns på skolan och i klassrummet. Emellertid visar 
Ivarssons (2008;96) resultat att elever i yngre ålder väldigt sällan besöker biblioteket på 
fritiden. Endast 35% av eleverna besöker biblioteket ofta och resterande besöker biblioteket 
väldigt sällan. Ivarsson har kommit fram till sitt resultat med hjälp av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av observation, 
intervju, enkäter och standardiserade tester i både hem och i skolan. Syftet med arbetet var att 
se hur barnet påverkas av olika miljöer och vilka möjligheter och förutsättningar det gav för 
varje elevs läsning (ibid;45-50).  
 
2.3 Förutsättningar för ett positivt läsintresse  
McGeown, Johnston, Walker, Howatson, Stockburn och Dufton (2015;394-396) genomförde 
ett frågeformulär på 206 barn som gick i årskurs 1. Syftet med frågeformuläret var att få syn 
på barns attityd och intresse för läsning. De skriver att ju bättre läskunskaper barnen har desto 
positivare inställning och självförtroende har de till läsning. Slutligen har barnens attityd och 
självförtroende en stor påverkan för att skapa en god läslust och läsintresse men även för att 
de ska tycka att det är en rolig aktivitet.  
 
Schmidt (2013;241,258-259) skriver att när eleverna själva får bestämma vilken bok och text 
de vill läsa skapar det stora möjligheter för dem. De kan välja en bok utifrån sina egna 
erfarenheter och därför göra en koppling till det som de har läst, vilket skapar förutsättningar 
för att kunna identifiera sig med bokens händelser eller karaktärer. Om elevernas intresse ska 
fortsätta vara positivt menar Schmidt att de måste läsa texter som de kan känna igen sig i. 
Resultatet visar att eleverna tycker det är utmanande att välja en bok men använder olika 
strategier för att göra det. De strategierna var bland annat att kolla titel, framsidan, baksidan 
eller kolla textmängden. Majoriteten tyckte att boken skulle vara spännande. I Jönssons 
(2007;236-237) resultat visar det att eleverna väljer böcker som de själva tycker om och 
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utifrån sin egen läsförmåga, i detta sammanhang blev de inte påverkade av sina kamrater. 
Däremot kan de påverkas av vilka böcker som används som högläsning i klassrummet men 
även få tips och inspiration från sina klasskamrater. Genom att eleverna gör dessa val bidrar 
det till att de utvecklar individuella mönster i hur de väljer böcker de vill läsa.  
 
Elevernas lekar påverkar vilka böcker de väljer att läsa, det vill säga om en elev gillar att leka 
detektiv så väljer eleven böcker som handlar om det (Jönsson 2007;35). Jönsson (2007;23) 
utförde en studie där ett av syftena var att svara på frågan: hur skapas förutsättningar för 
eleverna att bli deltagare och medskapare i en läsargemenskap med fokus på läsning av 
skönlitteratur? Ett annat syfte var att ge kunskap om hur lärare kan bedriva skönlitterär 
läsning i skolan. Studien utfördes från att eleverna började i förskoleklass fram till att 
eleverna gick i slutet på åk 3. Klassen bestod av 24 elever. Insamlingen av empirin skedde 
med hjälp av intervjusamtal, läraranteckningar, elevtexter och video-bandinspelningar samt 
att det var en etnografisk metod.  
 
Lärarna i Alatalos (2011;195) avhandling påpekade att det är viktigt att eleverna skulle läsa 
texter som är intressanta och tilltalande för dem, eftersom det bidrar till ännu mer intresse och 
motivation. Den insamlade empirin utfördes med hjälp av kunskapstest och intervjuer på 
lärare i årskurs 1-3 för att få reda på deras kunskaper i svenska. Det är mycket betydelsefullt 
att läraren känner sina elever och vet vad de har för intresse, eftersom deras intresse vid val av 
bok kan påverka den mest motvilliga läsaren att läsa (ibid;53;59).  
 
Boltz (2007;7-8) har intervjuat 35 pojkar som var 10-13 år gamla. Intervjufrågorna 
fokuserade på pojkarnas läsning och syftet var att få information om varför pojkar läser 
mindre än flickor och vilka läserfarenheter de har. Frågorna som ställdes var öppna frågor. 
Resultatet visar att nästan hälften av pojkarna tyckte om att läsa som nöje medan de övriga av 
pojkarna påpekade att de ibland eller inte alls såg läsningen som det. För att pojkarna skulle 
se läsningen på det viset var det viktigt att boken var underhållande eller intressant, att boken 
handlade om något som de hade intresse av. En mindre del av pojkarna läste för att lära. De 
som inte läste så ofta påpekade att de hade bättre saker att göra och att läsningen tar för lång 
tid, det var nästan hälften av pojkarna som påpekade det. Boltz skriver att det inte räcker att 
ha böcker tillgängliga, utan de kommer ta sig an läsning om det är något som tilltalar och är 
intressant för dem, det är vid det tillfället de finner sitt intresse för att läsa.  
 
2.4 Genusskillnader i läsintresse 
Ozturk et al. (2016;498-500) resultat från frågeformuläret visar ingen skillnad på läsningen 
mellan pojkar och flickor. Likväl visar flera andra resultat att det faktiskt finns en skillnad på 
flickor och pojkars intresse och attityd till läsning. Ewald (2007;46;55) har utfört en 
skoletnografisk flerfallsstudie som utfördes på fyra svenska grundskolor. Ett av syftena med 
avhandlingen var att belysa vilken betydelse skönlitterär läsning har i skolans mellanår. 
Ewalds studie fokuserar på mellanstadiet årskurs 4-6 och kan därför anses som irrelevant för 
den här studien som riktar sig mot elever i den tidigare grundskolans år. Emellertid 
framkommer det resultat som berör den skönlitterära läsningens betydelse i de yngre åldrarna 
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i grundskolan som därför passar den här studien. Den här forskningen kan förmedla kunskap 
som är givande i elevers fortsatta läsintresse. Både Ewald (2007;371) och McGeown et al. 
(2015;394-396) visar att flickor och pojkars attityder till läsning skiljer sig åt, men även att 
flickor har mer intresse till läsning än pojkarna.  
 
Merisuo-Storm (2006;117-119) lyfter fram att flickor gillar att läsa mer än pojkar men också 
att flickor var mer motiverade att läsa. Flickor läser många olika böcker i olika genrer medan 
pojkar håller sig till få genrer. Pojkarna föredrog främst att läsa roliga eller äventyrliga böcker 
och det gjorde dessutom flickor, men det visar sig att flickor även tycker om böcker som 
handlade om känslor. Ewalds (2007;371) studie visar att pojkars val av genrer var böcker om 
krig, äventyr eller fantasy. Flickorna var också intresserade av genre som pojkarna valde men 
majoriteten av genre för flickorna var känslor, relationer och etiska/moraliska dilemman. I 
frågeformuläret som Merisuo-Storm (2006;117-119) använde visar det att pojkarna tyckte det 
var viktigt att boken de läste inte var en ”tjejbok” 
 
En av frågorna i Boltz (2007;7-8) studie var baserade på att se om pojkar såg sig som bra eller 
mindre bra läsare, ”vilken typ av läsare är du”? Majoriteten av pojkarna svarade med vilken 
genre de tycker om att läsa vilket var äventyr, non fiction eller fantasy. Emellertid var det en 
genre som sällan förekom eller användes i klassrummet. I detta avseende blir det en 
traditionell könsnorm, att det finns “pojkböcker” och “flickböcker”. Eftersom det inte fanns 
böcker som tilltalade pojkarna kan just den här skolmiljön ses som “flickig”. Pojkarna i 
Boltz’s (2007;13) studie argumenterar för att det ska finnas fler lektionstillfällen för läsning. 
Läsningen ska ha ett syfte som exempelvis kan vara någon sorts aktivitet eller koppling där de 
får bearbeta det de har läst. De lyfter även fram att läraren inte ska bestämma vad de läser 
utan att de får läsa något som de själva är intresserade av.  
 
Skolans mål är att öka elevernas intresse men resultatet i Merisuo-Storms (2006;122-124) 
studie visar att skolan inte uppnått detta mål, speciellt inte i pojkarnas fall. Boltz (2007;16) 
påpekar att nyckeln till ett framgångsrikt läsintresse för pojkar är när de fick chans att läsa 
något som de är intresserade av och att de blev mer entusiastiska när de fick tillfälle att välja 
en egen bok att läsa. Pojkarna förstår att läsningen är mycket betydelsefull och har olika 
syften för att lyckas i sin framtid. Boltz studie genomförs enbart ur pojkarnas perspektiv. 
Mycket av forskningen som har behandlats i den här studien genomförs både ur pojkarna och 
flickornas perspektiv, och inte enbart från ett perspektiv. Å ena sidan, att enbart använda en 
studie där pojkars perspektiv synliggörs kan ge ett bredare resultat, men även att fler 
forskningsresultat ofta visar att pojkarna har mindre läsintresse och därav var den här 
forskningen relevant för vår studie. Å andra sidan hade det kunnat ge oss ännu mer kunskap 
om det funnits forskning från enbart flickornas perspektiv, forskning som tyvärr inte hittades 
via våra sökningar.  
 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Många av barnen i den tidigare forskningen läser inte hemma, de uppskattar att besöka 
biblioteket men det är fåtal som gör det på sin fritid. Elevernas läsförmåga påverkar deras 
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intresse och inställning till läsning. Det är positivt när eleverna får välja böcker själva, då de 
väljer utifrån egna erfarenheter och böcker som de kan känna igen sig i. Även om eleverna 
ska få välja bok själva visar det att de tycker att det är svårt och använder olika strategier som 
exempelvis, kolla titel, framsida eller textmängd. Ur pojkarnas perspektiv var det hälften som 
inte tyckte om att läsa och om de skulle läsa var det viktigt att boken var intressant eller rolig. 
Det visar dessutom att det finns en skillnad mellan flickor och pojkars läsintresse och attityd 
till läsning. Flickor läser dessutom fler genrer och pojkarna håller sig till fåtal.  

3. Metod  
Under följande rubrik beskrivs den skola där studien har genomförts, undervisningsmomentet 
“läskvarten”, hur datainsamlingen har skett och de etiska metoderna som det har tagits hänsyn 
till. Därefter beskrivs metodanalysen och det teoretiska ramverket. Slutligen avslutas det med 
en metoddiskussion där bland annat studiens reliabilitet och validitet diskuteras.   
 
3.1 Beskrivning av skola och urval  
Föreliggande studie har utförts på en F-5 skola i sydvästra Sverige i en årskurs 1. Klassen 
bestod av 24 elever varav en elev med svenska som andraspråk. I klassen fanns det en lärare 
och två resurser som vid olika tillfällen fanns tillgängliga. Under genomförande var det en 
god tillgång för oss att resurserna fanns tillgängliga i klassen eftersom alla kunde gå runt och 
stötta de elever som var i behov av stöttning både under studiens genomförande men också 
under andra undervisningstillfällen.  
 
3.2 Undervisningsmoment med “läskvarten”  
I studien användes ett undervisningsmoment som är inspirerat av något som kallas för 
“läskvarten” (Egmont Publishing, 2018). Upplägget “läskvarten” är ett lektionsupplägg som 
förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström startade. Upplägget bygger 
på att eleverna ska läsa en kvart i fyra dagar under en bestämd tid och på den femte dagen ska 
de logga om det som de har läst. För att anpassa det här lektionsupplägget efter den 
elevgruppen som fanns i klassen, det vill säga en årskurs 1, har en egen tolkning och nisch av 
“läskvarten” gjorts.  
 
Vår tolkning av undervisningsmomentet var att eleverna skulle få läsa skönlitterära böcker i 
en kvart i fyra dagar under en bestämd tid och femte dagen skulle eleverna få bearbeta det de 
har läst. Genomförandet utfördes under tre veckor. Eleverna informerades om syftet med 
”läskvarten” vilket var att öka den faktiska skönlitterära läsningen i klassen. För att få en 
förståelse för hur eleverna upplever sin läsning men också vilka genrer som var mest 
tilltalande för varje enskild elev svarade eleverna på en enkät i början av studien. (Se bilaga 
1). Det resulterade i en förförståelse och insikt i vad eleverna tyckte om att läsa och hur de 
skulle få stöttning på bästa sätt för att hitta böcker som var anpassade efter deras läsförmåga. 
Eleverna fick i gruppvis besöka skolbiblioteket för att hitta en bok som passade dem och vår 
uppgift var att stötta eleverna på plats för att hitta en bok efter deras läsförmåga och intresse. 
När det var dags att ta sig an läsningen fick eleverna välja vilken plats de ville läsa på i 
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klassrummet utan att störa sina kamrater. Platser som eleverna kunde välja var under bordet, i 
ett hörn, på mattan eller bakom en skärm.  
 
Under första veckan efter att eleverna läst i fyra dagar genomfördes den första bearbetningen 
på den femte dagen som bestod av boksamtal i grupper. Under den andra och tredje veckan 
fortsatte upplägget av läsningen på samma sätt likväl försökte någon av oss läsa en 
skönlitterär bok samtidigt med eleverna i den mån det gick. Den andra veckan bestod 
bearbetningen av läsningen genom att svara på frågor om deras bok. Svaren skulle eleverna 
skriva på iPad. Den tredje veckan bestod bearbetningen av att eleverna fick skriva en 
bokrecension och därefter rita ett nytt omslag till boken som de själva ansåg passande. Under 
tredje veckan fick elever som behövde stöttning av läsning ta del av en inläsningstjänst som 
gjorde att det fick sin utvalda bok uppläst för dem. Den här inläsningstjänsten fanns inte 
tillgänglig förrän tredje veckan.  
 
3.3 Datainsamling 
Insamlingen av empirin har skett med hjälp av videoinspelningar, foton, enkät, utvärdering 
och observationsloggar. Eleverna utförde en enkät i början av aktionen ”läskvarten” och en 
utvärdering i slutet. Det spelades in en kortare videoinspelning på cirka en minut, en gång i 
början av utvecklingsarbetet och en gång i slutet. Utvärderingen utfördes för att tydligt kunna 
se om det hade skett någon utveckling av läsningen i klassrummet. Videoinspelning är ett bra 
dokumentationssätt eftersom det är lätt att titta tillbaka på det som har hänt (Bjørndal, 
2005;72). Både fotona och videoinspelningarna användes för att tydligt kunna dokumentera 
var eleverna som deltog i aktionen befann sig under den faktiska läsningen och var de valde 
att sitta och läsa. Bjørndal (2005;72) påpekar att varje gång man tittar på en video upprepade 
gånger kan man upptäcka nya saker. Varje gång vi tittade på samma videoinspelning 
bearbetades och analyserades en ny elev, eftersom det var mellan fem till tio elever på samma 
film.  
 
Under de tre veckor som utvecklingsarbetet pågick har vi utfört observationsloggar på alla 
elever som fick delta i aktionsforskningen. Det har använts både systematiska loggar med ett 
tydligt syfte över vad som skulle observeras, exempelvis elevernas uttryck, intresse eller vald 
läsplats. Bjørndal (2005;64) beskriver systematiska loggar som en förhållandevis strukturerad 
aktivitet. Det har även skrivits loggar gällande det som har skett under dagens alla 
undervisningstillfällen, exempelvis uttryck som en elev har sagt. Bjørndal (2005;62-64) 
beskriver ovanstående som ostrukturerade loggar, att det enbart skrivs ned vid vilken tidpunkt 
eller händelse som det har skett, och att som observatör kan denne upptäcka många olika 
händelser. Loggarna har bidragit till att det har varit smidigt att kunna anteckna och reflektera 
över det som har observerats och att loggandet har bidragit till en struktur i våra reflektioner 
efteråt. De observationsloggar som har valts att analyseras har utarbetats utefter studiens syfte 
och frågeställning.   
 
Enkäten genomfördes i början av ”läskvarten” för att ta del av och få en förförståelse för 
elevernas intresse och inställning till den faktiska skönlitterära läsningen. Av de 24 eleverna 
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deltog 22 elever som besvarade frågorna. Frågorna handlade bland annat om de har tillgång 
till böcker i hemmet, om de brukar besöka biblioteket, samt om de gillar att läsa både i 
hemmet och i skolan. Enkäter kan ses som en slags intervju med förutbestämda frågor som 
gör det möjligt att samla in personlig data som därefter analyseras (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015;36). Majoriteten av frågorna var stängda ja & nej frågor men enkäten innehöll 
även två öppna frågor. (Se bilaga 1). På de öppna frågorna finns det inga svarsalternativ och 
respondenten får svara utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar. Att ha stängda 
frågor bidrar till att respondenten måste svara inom en viss ram och det blir mindre 
tidskrävande för forskaren att analysera resultaten. Trots det blir svaren begränsade och det 
som respondenten egentligen tänker framkommer inte (Bjørndal, 2006;100-101). 
Enkätfrågorna och upplägget lyftes först fram i helklass, därefter gick eleverna gruppvis till 
ett grupprum där en vuxen fanns som stöttning där de enskilt skulle besvara enkäten.  
 
För att få syn på elevernas åsikter och tankar kring hela utvecklingsarbetet och aktionerna 
utfördes en slutgiltig utvärdering. Alla elever svarade individuellt men innan utförande skedde 
en gemensam genomgång för att alla skulle ha en förståelse och att inga missuppfattningar 
skulle ske. Det var 23 elever som deltog vid utvärderingen. (Se bilaga 2).  
 
3.4 Etiska aspekter   
Under studiens gång har det hela tiden tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet och samtyckeskravet innebär att människor som ska medverka och 
observeras har blivit informerade om studiens syfte, vad det handlar om och hur det empiriska 
materialet ska användas (Ahrne & Svensson, 2015;28-29). För att uppnå dessa två krav 
skickades det ut en blankett till elevernas vårdnadshavare där det tydligt framgick vad det var 
som skulle göras, syfte och hur det skulle dokumenteras. Vårdnadshavare skulle skriva under 
för att godkänna att eleven skulle få vara med och delta. Innan utvecklingsarbetet och studien 
påbörjades informerades eleverna om vad som skulle genomföras och utvecklas i 
klassrummet. Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i studien inte ska kunna 
kännas igen av någon utomstående. För att uppnå detta har det använts fiktiva namn på 
eleverna och inte nämnt vilken skola som utvecklingsarbetet utfördes på. På blanketten som 
vårdnadshavare och elever fick ta del av framkom det att det empiriska materialet enbart 
skulle analyseras och användas av oss. Ingen utomstående fick ta del av de, och därav 
uppfylldes nyttjandekravet.  
 
3.5 Teori och analysmetod  
Studiens resultat har analyserats utifrån de teoretiska ramverken literacy och sociokulturellt 
perspektiv. Genusperspektivet är också betydelsefull utgångspunkt eftersom det tidigare visat 
att läsning skiljer sig mellan pojkar och flickor. 
 
 
När människor lär och utvecklar sin förmåga och kunskap i olika sociala sammanhang sker 
det enligt Säljö (2000;11-13) ur ett sociokulturellt perspektiv. Eftersom alla människor lär och 
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tar till sig kunskap och utvecklas på olika sätt finns det inte ett enigt svar på hur vi utvecklar 
våra färdigheter. Kunskaper utvecklas i olika situationer och inte enbart i skolans 
sammanhang. Lärandet sker i interaktion med andra människor, såsom i andra miljöer som 
hemma, framför tv:n eller vid lek utanför skolan (ibid). Lärandet kan ske både individuellt 
och i samspel med andra, vilket är i vikt av i den här studien. Det här perspektivet är relevant 
för studien eftersom när eleven läser sin bok själv är det en interaktion med boken, boken blir 
en artefakt. Eleven kan dessutom samtala om sin bok på rasten eller i hemmet vilket blir en 
social aktivitet.  
 
Fast (2019;43-44) beskriver Literacy ur olika perspektiv. Literacy är läran om hur läsning och 
skrivning sker och används, samt när läsaren utvecklar tankar som hen redan behärskar med 
ny information och kunskap under läsningen. Å ena sidan kan Literacy vara när fokus är på 
den enskilda individen och inte i den sociala kontexten. Men å andra sidan påpekar Fast också 
att Literacy är en social aktivitet både på egen hand eller i samspel med andra som kan utföras 
på olika platser och miljöer. Eftersom studien genomförts i en social praktik (skolan) och att 
läsningen sker individuellt definierar vi literacy både som en enskild aktivitet och att den sker 
i samspel med andra.  
 
Forskningen utgår ifrån en abduktiv metod, som är en blandning av induktiv och deduktiv 
metod. Det har både kommit fram teman och kategorier utifrån bakgrund och tidigare 
forskning men det har också skapats teman utifrån den egna insamlade empirin. Denna studie 
bygger på såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Utifrån loggar, foton och videoinspelningar 
tillämpas kvalitativ metod eftersom observationer utfördes för att se vilka kvaliteter olika 
situationer hade. Desto mer kunskap som lyfts fram om dessa olika situationer desto mer 
förståelse kan skapas. Det här sker genom att sätta oss in i elevernas situation och försöka 
skapa en förståelse för hur de känner. En kvantitativ metod utgår ifrån att hitta gemensamma 
samband, frågorna som ställs kan besvaras utifrån hur mycket eller hur många, men också ur 
ett mätbart resultat. Den kvantitativa metoden används vid enkäten och utvärderingen.  
 
Den insamlade empirin har samlats in, analyserats och bearbetats vilket är de första stegen vid 
bearbetning av ett empiriskt material. Därefter har det sorterats och kategoriserats utifrån de 
olika samband som synliggjordes. Under analysfasen har en kritisk hållning iakttagits så att 
endast material som svarar på studiens syfte och frågeställningar skulle komma med. De 
kategorier som framkom med hjälp av allt det insamlade materialet var elevernas läsintresse, 
läsning och erfarenheter utifrån deras fritid (bibliotek), olika genrer, val av böcker och 
läskunnighet. Utifrån enkäten, utvärdering och loggarna färglades de i olika kategorier för att 
tydligt se en röd tråd i det insamlade materialet. De kategorier som kodades var läsintresse, 
erfarenheter av läsning (fritid och bibliotek), olika genrer/val av böcker och läskunnighet. 
Under analysens gång blev skolbibliotek någonting som valdes som erfarenheter. (Se bilaga 
3).   
 
Observationsloggarna som samlades in utformades i en tabell som användes för att synliggöra 
de loggar som var användbara för studien. Loggarna handlade bland annat om när eleverna 
visade ett läsintresse. Videoinspelningarna analyserades och transkriberades flera gånger 



 15 

eftersom det var flera elever med i videon och därför landades fokuseringen på en elev varje 
gång. De sekvenser som plockades ut var de som var mest relevanta för studiens syfte. Under 
genomförandet av studien användes foton som en av insamlingsmetoderna för att samla in 
empiri till vår studie. Enkäten utformades för att få så konkreta svar som möjligt. Likväl 
utformades ett utrymme i enkäten för öppna frågor där syftet var att få ta del av elevernas 
tankar. Både på enkäten och den sista utvärderingen har svaren också sorterats efter genus.  
 
3.6 Metoddiskussion  
Att ha varit med i många undervisningssituationer och bekantat sig med klassen sedan 
tidigare, har det bidragit till kännedom om vilka läsförmågor de har men också vilka 
förutsättningar som finns, både i klassen och på skolan. Det kan anses vara låg validitet 
eftersom det inte framkommer om eleverna svarade på frågorna ärligt eller inte. Å ena sidan 
fick eleverna en genomgång av frågorna både i helklass och gruppvis för att inga 
missuppfattningar skulle ske. Å andra sidan kan vi inte bekräfta om eleverna svarade vad de 
trodde att var “rätt svar” eller att de helt enkelt inte förstod någon fråga. Att inte kunna 
bekräfta att eleverna har svarat ärligt på frågorna ger en låg validitet och är även något som 
kan påverka studiens resultat.  
 
Frågorna som eleverna har besvarat är utformade efter studiens syfte och frågeställningar. 
Därför kan det ses som att studien har en någorlunda hög validitet, eftersom studien 
undersöker det som ska undersökas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2015;112-113). Å ena 
sidan kan studien ha en hyfsat hög reliabilitet eftersom det har beskrivits detaljerat hur 
utförande har gått till och en annan forskare hade kunnat ta över och genomföra samma 
aktionsforskning. Men å andra sidan kan resultatet bli annorlunda på en skola där majoriteten 
av eleverna exempelvis har svenska som andraspråk eller elever som har andra förutsättningar 
och erfarenheter. Det vill säga att resultatet kan påverkas av socioekonomiska förhållande, 
klass och område.  
 
Goda förutsättningar för genomförandet av studien var att det fanns grupprum som kunde 
användas vid behov för de elever som både behövde stöttning och få en annan läsmiljö. 
Däremot uppstod det bland annat begränsningar med att stötta eleverna vid läsningen 
eftersom tiden inte räckte till, som exempelvis att sitta enskilt och läsa med eleverna. Den 
begränsningen löstes med hjälp av en inläsningstjänst som de specifika eleverna fick ta del av. 
Den inläsningstjänsten önskar vi hade funnits tillgänglig redan under första veckan då det 
hade kunnat skapa andra förutsättningar för just de eleverna. Något som också kunde 
upplevas som en begränsning under studien var att hitta böcker efter elevernas läsförmåga och 
intresse. Å ena sidan var det en stor tillgång för studien att det fanns ett skolbibliotek som 
eleverna och personalen hade tillgång till. Å andra sidan som tidigare nämnts var det hela 
skolan som använde skolbiblioteket och därför kunde det ibland vara en utmaning för oss att 
hjälpa eleverna att hitta böcker som var intressanta för dem.  
 
Däremot är undersökningen endast utförd i en klass på en skola och eftersom majoriteten av 
eleverna har någorlunda lika förutsättningar och erfarenheter hade resultatet troligen blivit 
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likadant om undersökningen utförts i andra klasser på den skolan. Resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut om studien genomförts och jämförts med andra skolor. Vid ostrukturerade 
loggar kan resultatet se annorlunda ut om det gjorts på en annan skola eller av en annan 
forskare, då det som har antecknats i den här studien är betydelsefullt för forskaren och tolkas 
därefter.  
 
Vid framskrivning av ett resultat används enbart ett diagram för att tydliggöra ett svar från 
enkäten. Att endast ett diagram används är för att belysa en specifik skillnad, eftersom just det 
resultatet inte går i linje med ett resultat från tidigare forskning. Det vill säga, vill vi 
tydliggöra resultatet med hjälp av diagrammet. Under utvärderingen var det två elever som 
inte svarade på två frågor. Det här bortfallet kan bero på att de eleverna inte förstod frågorna 
även om vi gick igenom de gemensamt. Det kan också bero på att eleverna var stressade eller 
inte orkade svara på alla frågor.  
 
Skälet att endast filma två gånger under en minut var på grund av att under den kvarten som 
eleverna läste pågick ungefär samma miljö och situationer. För att tydliggöra hade resultatet 
inte varit annorlunda utifrån videoinspelningarna om filmen istället hade varit fem eller tio 
minuter. Det vill säga, under den stunden som läsningen pågick uppstod kontinuerligt 
likadana situationer. Den som filmade stod vid ena tillfället längst fram i klassrummet och vid 
det andra tillfället längst bak i klassrummet, därav var det ingen elev som uppmärksammade 
att det skedde en filmning vilket inte påverkade hur eleverna agerar på filmen.   

4. Resultat 
Utifrån den tidigare forskningen som har beskrivits vill vi få syn på om vårt resultat är i linje 
med forskarnas resultat eller om det finns några märkvärdiga skillnader. Nedan presenteras 
bland annat resultaten från enkäten där 22 elever deltog. Under en utvärdering av 
undervisningsmomentet “läskvarten” deltog 23 elever. Andra resultat som presenteras har 
samlats in när det har genomförts observationsloggar, samtalat med elever samt 
videoinspelningar och fotografi när den skönlitterära läsningen har skett i klassrummet. I 
resultatdelen används begreppen intresse, läsförmåga, genre och stöttning för att tydliggöra 
resultatet och analysen. Upplägget nedan börjar med ett stycke resultat och därefter analys 
som sedan kontinuerligt fortsätter på samma vis. Avslutningsvis avslutas varje underrubrik 
med en sammanfattning utifrån resultaten och analysen.  
4.1 Olika faktorer som kan påverka elevernas läsintresse 
Ett av svaren i enkäten visar att endast 6 elever besöker biblioteket på fritiden medan 16 
elever inte besöker biblioteket på sin fritid. Alla elever i klassen skulle låna nya böcker och 
besökte därför skolbiblioteket i grupper. Utifrån observationsloggar vid besöket till 
skolbiblioteket visar det en inbjudande miljö som gjorde eleverna nyfikna på alla böcker, i 
alla olika genrer och nivåer och inte bara på de böcker som låg framme på bordet. Trots det 
var det två elever som inte visade samma nyfikenhet som de andra, deras engagemang var inte 
stort för att hitta en bok som passade dem. Dessa elever har mindre goda läskunskaper och det 
var bara en specifik genre som de lockades av. Vid observationer på skolan framkom det vid 
flertalet gånger att eleverna uttryckte sig om att det ville gå till skolbiblioteket. 
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Ovan synliggörs det att få elever besöker biblioteket på sin fritid, emellertid visar det att i 
skolans miljö är majoriteten av eleverna intresserade och engagerade till att besöka 
skolbiblioteket. Vår tolkning är att eleverna blir engagerade inför besöket till skolbiblioteket 
eftersom de inte har besökt biblioteket under sin fritid och blev därför nyfikna och 
intresserade. Under besöket på skolbiblioteket visade eleverna stort intresse till alla böcker 
och inte enbart till de böcker som låg framme. Det blir tydligt att eleverna vid besöket visar 
mer intresse för samtliga böcker och olika genrer. Det kan bero på att det är en ny miljö som 
de vistas i, till skillnad från när de enbart har valt böcker i klassrummet. Två elever har en 
mindre god läsförmåga vilket kan bero på att de visade mindre intresse för besöket på 
skolbiblioteket. De som uttryckte att de ville gå till skolbiblioteket var de elever som hade god 
läsförmåga och var långt fram i sin läsutveckling, det vill säga deras goda läsförmåga kan ha 
påverkat deras intresse till att besöka skolbiblioteket.  
 
Utifrån enkäten visar det att majoriteten av eleverna har egna böcker hemma, endast en elev 
svarade att hen inte hade böcker hemma. 18 elever besvarade ja på frågan om de tycker om att 
läsa böcker hemma och varför. De elever som svarade ja beskrev ett flertal gånger att det var 
roligt, att de hade tillgång till bra böcker, det var kul att läsa för mamma och pappa men också 
att få läsa ifred. Tre elever utmärkte sig i sina svar. Elev 1 svarade att hen inte behövde läsa 
själv och elev 2 besvarade att hen endast läser läsläxan och ingenting annat. Elev 3 beskrev 
sin läsning hemma som:  
“då får jag läsa hur jag vill”. 
(Enkät, 2019-02-15) 
 
Ovanstående resultat visar att eleverna har ett intresse för läsning. De tycker om att läsa i sina 
olika hemmiljöer av olika skäl, som kan resultera till en mer givande läsning för dem. Elev 3 
uttrycker i ovanstående svar, att hen tycker om att läsa på sitt sätt. Det citatet sammanfattar 
alla andra elevers grund till varför de tycker om att läsa hemma, eftersom alla elever läser på 
sitt sätt, exempelvis för sin mamma eller pappa eller att läsa ifred. Vår tolkning är att den 
miljön som finns i elevernas hem kanske inte finns i skolan och därför uttrycker de sig att ”de 
får läsa hur de vill”. Majoriteten svarade också att de hade tillgång till bra böcker, det vill 
säga olika genrer som tilltalar dem. I elevernas hemmiljö läser de precis som de vill men i 
skolan kanske de inte kan ta sig an läsningen på sitt sätt, det vill säga vad och hur de ska läsa. 
Att elev 2 enbart läser sin hemläxa beror inte på att hen inte har böcker hemma eftersom den 
eleven svarade i enkäten att den hade böcker. Tolkningen utifrån det är att eleven antagligen 
inte läser hemma på grund av ett mindre läsintresse eller att böckerna inte är tillräckligt 
tilltalande för hen. Det som kan utläsas från resultatet från elev 2 är att eleven inte tycker om 
att läsa, det vill säga, ett brist på läsintresse. 
 
Sammanfattningsvis visar det att elever sällan besöker biblioteket på fritiden, det kan vara en 
orsak till varför skolbiblioteket lockar fram elevernas läsintresse och engagemang samt att det 
kan få dem att upptäcka nya genrer som de blir intresserade av. Det visar sig trots allt att 
elever med mindre goda läskunskaper inte finner samma intresse av besök till biblioteket som 
resten av eleverna. De elever som visade intresse för att besöka biblioteket var också de elever 
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som hade en god läsförmåga. Det visar sig att många elever läser hemma, det kan bero på att 
de får läsa hur de vill men också att det finns bra böcker som tilltalar dem.  
 
4.2 Elevers läsintresse  
Majoriteten av eleverna besvarade ja, att de tycker om att läsa böcker. Frågan “jag läser bara 
böcker för att jag måste” svarade 17 nej och resterande ja. Frågan där eleverna skulle besvara 
om de endast läste för att läraren hade bestämt det svarade 10 elever ja och 12 nej. Det var 20 
elever som svarade att de tycker om att läsa böcker i skolan. Orsaken till att de tycker om att 
läsa i skolan besvarade de flesta att det var för att det fanns bra, roliga eller spännande böcker. 
Fåtalet av eleverna skrev att de tyckte om att läsa för de lär sig mer om bokstäver, nya ord och 
de blir bättre på att läsa. Två elever svarade att det var tråkigt och tycker inte om när det blir 
tyst, dessa elever hade mindre goda läskunskaper. När enkäten genomfördes uttryckte Pelle 
följande:  
“jag hatar att läsa, jag tycker det är tråkigt, jag läser för att Karin tvingar mig”.  
(Logg 1, 2019-02-15) 
 
En annan kommentar som uttrycktes från Lars när vi genomförde enkäten var  
“ler när jag läser roliga böcker blir glad och skrattar”, 
(Logg 2, 2019-02-15) 
 
Utifrån de ovanstående resultaten beskriver samtliga av eleverna att de tycker om att läsa 
böcker i skolan. Det kan tyda på att eleverna har tillgång till ett utbud av genre som är 
lockande och fångar ett intresse för läsningen, något som kanske enbart förekommer i skolan. 
Resultatet visar också att eleverna läser av olika skäl. De flesta tycker att det är roligt medan 
andra läser för att lära och att utvecklas. De två elever som ansåg att läsningen var tråkig var 
även elever med mindre goda läskunskaper, det vill säga de har mindre god läsförmåga och 
ett mindre läsintresse. Vår tolkning utifrån det är att elevernas läsförmåga påverkar deras 
intresse för läsning. Uttrycket från Pelle pekar på att det är lätt att uppfatta att han har ett 
mindre läsintresse och enbart läser för att Karin tvingar honom. När Lars uttrycker att han ler, 
skrattar och blir glad när han läser visar det ett läsintresse och att han tycker att det är roligt. 
Lars kopplar texten som han har läst till de erfarenheter och kunskaper han besitter sen 
tidigare och skapar en bild av det, utifrån vår definition av läsintresse har han uppnått läslust. 
Här synliggörs också ett resultat av hur skönlitterära böcker efter elevens intresse kan bidra 
till en givande lässtund. 
 
Ett resultat från utvärderingen av undervisningsmomentet “läskvarten” visar att 13 elever 
tycker det är svårt att välja en bok efter sin läsförmåga. Åtta elever tycker inte det är svårt att 
välja en bok själv medan två elever besvarade inte frågan. Resultatet visar också att 14 elever 
tycker det är bra när de får hjälp av en vuxen att hitta en bok som passar dem, nio tycker de 
klarar av att välja en bok på egen hand. Utifrån dokumentation av foto och videoinspelning 
synliggjordes det att till en början kunde majoriteten av eleverna stå vid bokhyllan för att få 
stöttning vid val av bok. En elev ställer sig på bordet för att nå en bok, en annan elev går fram 
och tillbaka två gånger och byter bok, de två eleverna som sitter jämte bokhyllan störs och 
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kan inte läsa. I slutet av aktionen ”läskvarten” filmades eleverna när de läste, de satt då på 
valfria platser i klassrummet och ingen stod vid bokhyllan. En annan observationslogg var 
från ett boksamtal där Maja och Markus samtalade om en bok, 
“Jag tycker denna boken är bra för kolla bilderna och min text, din bok har mycket mer text 
min har lagom”.  
(Logg 3, 2019-03-01) 
 
Resultaten ovan visar att fler än hälften av eleverna upplever att de har svårt att hitta en bok 
som passar deras läsförmåga. Av dessa 14 var det 13 elever som anser att det är bra när de får 
stöttning av en vuxen vid val av bok. Det blir väl synligt att de elever som inte tycker det är 
svårt att välja en bok inte heller anser att de behöver stöttning av en vuxen för att hitta en bok. 
De elever som behöver stöttning för att finna en bok kan bero på olika orsaker. Eleverna 
kanske inte har förmågan att själv inse vilken sorts bok de ska läsa, både utifrån genre och 
textmängd. Ovanstående händelse vid bokhyllan tyder på att eleverna inte har en bok att läsa 
men också att det inte finns en tydlig struktur vid läsning. Det kan bero på att läsningen inte 
hade ett syfte, eleverna visste inte vad de skulle läsa och det var omöjligt för läraren att få 
möjlighet att stötta alla elever. Maja reflekterar över sin bok och dess upplägg, hon inser att 
den andra boken har mycket mer text och antagligen är en bok hon inte skulle läsa, eftersom 
hennes text är mer lagom. Hon uttrycker även sig på ett sätt som tyder på att bilderna i boken 
är viktiga, vilket kan ha skapat ett intresse för boken. Ovanstående citat visar vilka olika 
läsförmågor Markus och Maja har och hur Maja synliggör det här för Markus genom att 
förklara. Videoinspelningen som visar att ingen elev stod vid bokhyllan i slutet av aktionen 
kan tyda på att alla elever fått stöttning vid val av bok, både efter deras läsförmåga och vilken 
genre de är intresserade av.   
 
I enkäten efterfrågades det om eleverna hade tips på hur läsningen i skolan kunde bli roligare. 
Följande svar av majoriteten var: köpa in och låna mer spännande eller roliga böcker och att 
det skulle finnas fler böcker att välja mellan. En elev beskrev att hen ville ha bättre böcker. 
Några av eleverna besvarade frågan med att de ville läsa med en kompis och prata om sin 
bok. Det var en elev som uttryckte det här:  
“får jag och Anna läsa för varandra för vi har samma bok?”  
(Logg 4, 2019-02-28) 
 
För att bidra till att läsningen ska öka elevernas läsintresse och att de ska se det som är rolig 
aktivitet blir det lätt att uppfatta att majoriteten av eleverna vill att det ska finnas fler böcker 
att välja mellan, det vill säga fler olika genrer och olika svårighetsgrader som passar deras 
läsförmåga. Att en elev beskriver att hen vill ha bättre böcker kan tolkas på olika sätt 
eftersom en bättre bok för en elev kan vara en sämre bok för en annan. Allting beror på vilket 
läsintresse och genrer eleven är ute efter. Flera av eleverna ville läsa för sin kompis och ett 
förekommande av det här visar på att eleverna delar samma intresse för den specifika genren.  
När eleverna läser högt för varandra kan det innebära stöttning, eftersom eleverna kan få ta 
del av ord och uttal av varandra. Å ena sidan kan ovanstående citat visa att eleverna har 
samma intresse för en typ av genre, men å andra sidan kan det bero på att de har kommit lika 
långt i sin läsutveckling.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten att majoriteten av eleverna tycker om att läsa i skolan, att 
de har ett läsintresse och de ser läsningen som rolig om de finner böcker med genrer som är 
intressanta för dem. Ur ett elevperspektiv är genren betydelsefull, böckerna ska vara 
spännande, roliga eller läskiga, likaväl fanns det några elever som läste för att lära. Dessutom 
var bilderna i boken betydelsefulla men också att boken ska vara lätt att läsa. De uttrycker 
även att de vill ha fler böcker att välja mellan. När eleverna valde bok gjorde vissa det utifrån 
sina intressen eller erfarenheter. Att synliggöra vilket läsintresse eleverna har framkommer på 
olika vis, en elev uttrycker att han skrattar när han läser medan en annan elev uttrycker 
ordagrant att det är tråkigt och läser bara för att någon tvingar honom. Fler än hälften av 
eleverna behöver stöttning när de ska välja bok och tycker det är bra när de får hjälp. Någon 
elev uttrycker att han endast läser för att Karin tvingar honom.  
 
4.3 Läsning ur ett genusperspektiv  
I enkäten ställdes en fråga till eleverna som skulle ge oss svar på varför eleverna väljer just 
den specifika boken när de ska läsa. Resultatet visar att majoriteten av både flickorna och 
pojkarna beskrev att boken ska vara spännande eller rolig. Fem av eleverna skrev att de valde 
böcker som var lättlästa och det skulle inte vara för mycket text. Det var två pojkar och tre 
flickor som skrev det. Några av eleverna valde böcker utifrån sina egna intressen. Några 
pojkar skrev att de valde böcker som handlade om “Minecraft” eller hur man lär sig bygga 
inom ett spel, några flickor skrev att de valde böcker som handlade om sitt favoritdjur, 
exempelvis hästar eller kaniner. Ett förekommande svar bland både flickorna och pojkarna 
var att utseendet på boken var viktigt, framsidan och bilderna skulle vara roliga eller 
spännande.  
Följande observationslogg kommer från Ellen under ett boksamtal:  
“den här boken Mattias den tycker jag verkligen du ska läsa, den är spännande och läskig sånt 
som du gillar, kolla bilderna”.  
(Logg 5, 2019-03-01) 
 
Det som lyfts fram ovan är att både flickorna och pojkarna var ute efter böcker som var 
spännande eller roliga att läsa, vilket ovanstående citat också visar. Något som också 
synliggörs när eleverna ska välja böcker är utseendet av boken, det vill säga att bilderna ska 
vara tilltalande och väcka ett intresse. Det är även något Ellen i sitt citat upplyser Mattias om, 
att bilderna antagligen är mycket intressanta och passande för boken. De elever som beskrev 
att de tittade efter hur mycket text en bok innehöll var två pojkar och tre flickor. Det som 
synliggörs här är att det inte alltid är vilken typ av genre som har en stor betydelse utan vilken 
typ av textmängd boken innehåller, det vill säga textmängd efter deras läsförmåga. Eleverna 
finner intresse för en genre som har koppling till deras egna intressen, det är här det visar sig 
en mindre skillnad mellan pojkar och flickor. Flickorna i resultatet visar att det kan vara 
böcker om djur som hästar eller kaniner medan pojkarna väljer böcker om “Minecraft” eller 
hur spel byggs upp. Det här kan tyda på att pojkar än idag väljer att spela datorspel medan 
flickorna väljer djur som ett intresse.  
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Majoriteten av enkätfrågorna visade ingen väsentlig skillnad på svaren mellan flickor och 
pojkar.  
Frågan där eleverna skulle besvara om de tycker om att läsa böcker, svarade nio pojkar 
respektive 10 flickor ja. Enbart två pojkar och en flicka svarade nej. En fråga som visade 
skillnad var om eleverna tyckte om att läsa böcker hemma, där fyra pojkar svarade nej, se 
figur 1. Dessa pojkar påstod att läsningen var tråkig, tog lång tid och att de hade annat att 
göra. Två av pojkarna svarade nej på frågan om de tyckte om att läsa i skolan där resterande 
av både pojkar och flickor svarade ja på frågan.  

 
Figur 1: Jag tycker om att läsa böcker hemma  
 
Ur ett genusperspektiv framkommer det inga tydliga skillnader mellan pojkar och flickors 
läsvanor i den här studien. Både pojkar och flickor visade ett intresse av närliggande genre 
och där spännande eller roliga böcker är mest populära. Det kan vara att utbudet av böcker 
idag inte är av den typiska stereotypa genren, exempelvis Lasse-Maja böckerna. Det vill säga 
karaktärerna i böckerna avviks från det könsstereotypa beteendet. Emellertid visar det att 
läsningen på fritiden skiljer sig mellan pojkar och flickor och deras läsvanor. Det framkom att 
vissa pojkar tyckte läsningen var tråkig, tog tid och att de hade annat att göra under sin fritid. 
Vad som kan påverka att dessa pojkar ser på läsningen på det viset kan vara bland annat deras 
läsförmåga eller att de har andra intressen.  
 
Sammanfattningsvis visar det ingen märkvärdig skillnad mellan pojkarnas och flickornas 
läsintresse eller val av skönlitterära böcker, de väljer oftast samma typ av genre. Böckerna 
som både flickorna och pojkarna väljer är oftast kopplade till deras intresse. Trots allt visade 
det sig att det finns en mindre del som tyder på att böcker som “Minecraft” kan innefatta en 
genre som är mer förekommande för pojkar och att böcker om djur är mer förekommande 
bland flickor. Läsningen i hemmet visade också skillnader i pojkarnas och flickornas 
läsvanor.  

5. Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultat och analys i relation till tidigare forskning. Slutligen avslutas 
avsnittet med en sammanfattning av hela resultatdiskussionen.  
 
5.1 Faktorer som påverkar elevers läsning  
Analysen visar att majoriteten av eleverna inte besöker biblioteket på fritiden vilken kan vara 
orsaken till att de blev mer nyfikna på biblioteket i skolan, eftersom de inte har någon 
erfarenhet av de här besöken. Både Merisuo-Storm (2006) och Schmidt (2013) lyfter fram att 
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eleverna tycker om att besöka biblioteket och de har ingen negativ inställning till det. Likväl 
visar Ivarssons (2008) resultat att barn i yngre åldrar väldigt sällan besöker biblioteket. Det 
här kan bli problematiskt eftersom elever visar ett intresse och tycker det är roligt att besöka 
biblioteket men inte får tillfälle att göra det. Å ena sidan kanske eleverna inte besöker 
biblioteket på fritiden på grund av att de redan har tillgång till böcker som är tilltalande för 
dem i sin hemmiljö. Å andra sidan kan bristen av dessa besök bero på vuxna i deras närhet. 
De vuxna i deras närhet kan ha tidsbrist, negativ inställning eller mindre intresse till läsning 
och böcker. De vuxnas syn på läsning är även något som påverkar elevernas inställning och 
intresse till läsning vilket är något som både Ozturk et al. (2016) och Höjman och Wartanian 
(2018) skriver, att barns intresse och inställning påverkas av deras föräldrar.  
 
Besöket i skolbiblioteket bidrog till mer engagemang inför kontinuerliga besök. Det kan bero 
på att det var första gången eleverna fick en inblick av ett bibliotek, dess utbud och vad de 
kan bidra med. Som det visas i analysen var det specifikt två elever som inte hade ett lika stort 
engagemang till skolbiblioteket. Dessa elever hade inte lika god läsförmåga som de andra. 
Deras läsförmåga kan påverka deras intresse, men att de enbart var intresserade av en genre 
bidrog till ett mindre utbud av böcker. McGeown et al. (2015) skriver att barn som har bättre 
läskunskaper har även positivare inställning och tycker det är roligt att läsa. Därav kanske 
dessa två elever inte har en positiv syn på läsning på grund av deras läsförmåga.  
 
Majoriteten av eleverna från analysen tycker om att läsa hemma, likväl visar Schmidts (2013) 
resultat att majoriteten av eleverna i den forskningen inte läser hemma. Att det finns två olika 
resultat på elevernas läsintresse i en hemmiljö kan bero på olika saker. Vårdnadshavarna i 
Schmidts (2013) forskning kanske inte har ett intresse eller positiv inställning till läsning och 
därför påverkar det barnet som därav väljer att inte läsa. Andra orsaker som kan påverka att 
barnet inte läser hemma är att hen inte får den stöttningen som den behöver, att barnet varken 
har läsintresse eller besitter en god läsförmåga. Eleverna som deltog i studien kanske har 
vårdnadshavare som har ett gott läsintresse som därav smittar av sig.  
 
I Schmidts (2013) resultat framgår det inte om eleverna har böcker hemma vilket också kan 
vara en orsak till att de inte läser hemma. Att eleverna i den här studien har “bättre saker för 
sig”, prioriterar de inte läsning och kanske inte ser det som ett nöje utan snarare ett tvång. En 
elev uttrycker att hen tycker om att läsa hemma, “för då får jag läsa som jag vill”. Därför kan 
det tolkas som att eleven kanske föredrar att läsa högt eller läsa i olika miljöer, det kan vara 
någonting som inte finns tillgängligt i skolan. De elever som inte läser hemma kan det tyda på 
att läsningen i skolan kanske är mer strukturerad än i deras hemmiljö, exempelvis om 
eleverna alltid läser vid samma tidpunkt i klassrummet.  
 
McGeown et al. (2015) beskriver att elevernas läsförmåga påverkar deras sätt att se på 
läsning. För att eleverna ska ha mer intresse för läsning har deras självförtroende och attityd 
en stor del. De två elever som uttrycker att det är tråkigt att läsa kan deras läsförmåga ha 
påverkat deras läsintresse. Den ena eleven uttrycker även att han enbart läser för att Karin 
tvingar honom vilket tyder på att han inte har något intresse för att läsa. Att eleverna endast 
läste för att läraren hade bestämt det kan bero på olika saker, bland annat att de inte har ett 
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läsintresse, mindre god läsförmåga eller att det inte finns tillräckligt med intressanta genrer att 
läsa. Att läraren har bestämt att de ska läsa kanske inte påverkar deras lust att läsa, de hade 
velat läsa ändå, eftersom de har ett läsintresse, därav svarade eleverna ja. Emellertid kan vissa 
av eleverna svarat ja för de antagligen inte vill läsa och skulle inte läst överhuvudtaget. Att 
eleverna vill läsa för varandra kan vara någonting positivt. När elever läser i par kan de stötta 
varandra under läsningen, men också att deras läsintresse kan öka, beroende på vilket 
läsintresse den andra eleven har.   
 
5.2 Elevernas val av bok  
Vid val av bok kan det vara många aspekter eleverna tänker på. Som Schmidt (2013) skriver 
är det utmanande för eleverna att välja bok men de använder sig av olika strategier för att göra 
det. Däremot visar Jönsson (2007) att eleverna väljer böcker utifrån sin läsförmåga. I den här 
studiens resultat tydliggörs det att mer än hälften av eleverna tycker det är svårt att välja en 
bok och behöver stöttning av en vuxen. Några av orsakerna kan vara att de är osäkra på vilken 
typ av bok de vill läsa, både efter genrer eller deras läsförmåga men också att de kan vara 
brist på ett läsintresse. Det kan vara så att det inte har någon betydelse gällande vilken bok de 
läser och därför är det mycket enklare om någon annan väljer bok åt dem.  
 
Eleverna i analysen beskrev att de bland annat kollade på bilderna, att den skulle se 
spännande ut men också vara lättläst. Alatalo (2011) nämner att det är betydelsefullt att 
läraren känner sina elever. När läraren ska hjälpa och stötta eleverna att välja en bok är det 
mycket viktigt att boken är intressant och tilltalande, eftersom det bidrar till mer intresse och 
motivation hos eleverna. Det vill säga, om läraren inte känner sina elever tillräckligt väl kan 
det bidra till att stöttningen vid val av bok brister. Utifrån analysen är det tydligt att flertalet 
av eleverna vill ha hjälp av en vuxen för att de anser det är svårt att välja en bok på egen hand.  
Det kan bli en utmaning för läraren att stötta sina elever vid val av bok, eftersom eleverna kan 
uppfatta spännande böcker på olika vis, det vill säga en spännande bok för en elev behöver 
inte vara spännande för en annan elev. Därav är det betydelsefullt att läraren känner sina 
elever för att få en uppfattning om vad just den enskilda eleven uppfattar som spännande.  
 
När några elever beskriver att de vill ha böcker om djur eller “Minecraft”, väljer de ut böcker 
efter sina egna erfarenheter och intressen. Om elevernas intresse fortsatt ska vara positivt bör 
de läsa böcker som är igenkännande för dem. Intresset kan bibehållas om de kan göra en 
koppling utifrån sina egna erfarenheter av det de läser (Schmidt, 2013). Några av eleverna i 
studien väljer böcker utifrån sina erfarenheter. Enligt Jönsson (2007) kan det vara ett tecken 
på att det är lekar som sker ute på skolgården. I analysen blir det tydligt att eleverna vill ha 
fler böcker att välja mellan, både variation av genrer och böckernas textmängd. Det här är 
mycket betydelsefullt för att eleverna ska bibehålla sitt läsintresse, att det bör finnas böcker 
som tilltalar alla elever utifrån deras erfarenheter och intresse. Boltz (2007) menar också att 
det inte räcker att det finns böcker tillgängliga utan det måste vara böcker som är intressanta 
och väcker elevernas intresse.  
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5.3 Pojkar respektive flickors läsning  
 I analysen framgår det inte någon väsentlig skillnad mellan pojkar och flickors attityder 
gentemot läsningen. Det var något som också visade sig i Ozturk et al. (2016) resultat, det vill 
säga att det inte fanns några skillnader mellan pojkar och flickors intresse till läsning. 
Däremot har det visat sig i andra studier att det framkommit resultat som visar att det finns 
skillnader mellan pojkar och flickors intressen till läsning. Ewald (2007) och McGeown et al. 
(2015) visar att det fanns skillnader mellan pojkar och flickors läsning. Det som kan vara 
orsaken till dessa olika resultat är att variationen av genre i nutidens skönlitterära böcker 
tilltalar både pojkar och flickors olika intressen. Trots allt visade ett av resultaten av 
McGeowns studie som ändå utfördes så sent som 2015 att det fanns skillnader mellan pojkar 
och flickors intressen till läsning. Utifrån den här studien är resultatet i linje med Ozturk et al., 
att det inte finns några skillnader mellan pojkar och flickors läsintresse.  
 
Att det inte visar någon skillnad mellan pojkar och flickor kan bero på att de är medvetna om 
läsningens stora betydelse och att läsförmågan underlättar för fortsatt kunskapsutveckling 
inom skolan. Det går inte att undgå vikten av hur betydelsefull läsningen är i både skolan och 
i hemmet, samt att böckerna som används i skolan ska helst inte vara av den typiska 
stereotypa genren. Böckerna som används i undervisningen kan vara böcker som inte är av de 
traditionella könsnormerna, det kan exempelvis vara att pojkarna i böckerna ska vara mer 
känslosamma och flickorna både kan vara tuffa och spela fotboll. I resultatet synliggörs det att 
flertalet av eleverna föredrar böcker som inte är av den typiska stereotypa genren, som 
exempelvis Lasse-Maja böckerna. Dock visar det dessutom att några pojkar och flickor är 
intresserade av den stereotypa genren, som ”Minecraft” och om djur. Därav i den här studien 
finns det i liten grad stereotypa mönster kvar, men vår tolkning är att det inte är i så pass stor 
mängd att det blir anmärkningsvärt.  
 
Analysen av den skönlitterära läsningen ur ett genusperspektiv ger oss en inblick i vad pojkar 
respektive flickor tittar efter i sitt val av en bok. Något som förekommer i resultatet är att den 
genre som eleverna väljer är oftast något som är kopplat till varje enskild elevs egna intressen. 
Samtidigt visar det sig att pojkarna och flickorna i den här studien visar ett intresse för böcker 
där genren spänning är vanligt förekommande. Enligt Ewald (2007) är det vanligare att flickor 
väljer genre som är mer stereotypa för pojkar, det vill säga böcker som handlar om fantasy 
eller äventyr. Pojkar väljer inte självmant böcker som handlar om känslor eller djur. Det är 
dessutom något som Ewald (2007) och Merisuo-Storm (2006) lyfter fram som ett vanligt 
förekommande hos pojkar, att de inte väljer böcker som är en typisk “tjejbok”. Ibland kan det 
vara utmanande att bryta elevernas inställning om böcker där typiska traditionella 
könsmönster förekommer, det vill säga att de fortfarande har tankar om att det finns typiska 
“tjej- och killböcker”. Även om dessa tankar finns hos eleverna än idag bör lärare aktivt 
arbeta för att bryta dessa traditionella mönster.  
 
Något som också visade sig i studiens resultat var att vissa elever tittade efter textmängden i 
bokens innehåll. De elever som beskrev att de tittade efter hur mycket text en bok innehöll var 
två pojkar och tre flickor. Å ena sidan kan det tyda på elevernas läsförmåga, det vill säga om 
eleverna har mindre goda läskunskaper. Å andra sidan kan det också bero på eleverna intresse 
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för läsning. Boltz (2007) ville få fram vilken typ av läsare pojkarna i studien ansåg sig vara, 
det vill säga hur läsförmågan var, men pojkarna svarade efter genre istället. Här syns det att 
pojkarna fokuserar på läsning mestadels efter vilken genre som tilltalar dem och inte efter 
deras läsförmåga. Om en tillbakablick görs till resultatet visar det att både pojkar och flickor 
tittar efter textmängden vilket tyder på att eleverna inte enbart väljer böcker utifrån genre utan 
även efter deras läsförmåga.  
 
I Boltz (2007) resultat visar det att hälften av pojkarna i undersökningen inte finner läsning 
som ett nöje, däremot visar den här studiens resultat att pojkarna har ett intresse för läsning. 
Det är endast två av elva pojkar som uttrycker att det är tråkigt att läsa och som nämnt tidigare 
kan det bero på deras läsförmåga. Det var flertal elever som tycker om att läsa och när eleven 
Lars uttrycker att han skrattar och det är roligt att läsa har han uppnått läslust. Något som 
däremot stämmer överens från studiens resultat och Boltz resultat var att inga av pojkarna 
läste för att lära.  
 
Resultatet av frågan om eleverna tyckte om att läsa hemma visar det skillnader mellan 
pojkarna och flickorna. Flickorna i studien föredrog att läsa på fritiden. De pojkarna som inte 
läste hemma svarade att det var tråkigt, det tog tid och de hade annat för sig. Å ena sidan 
kanske pojkarna upplever att läsningen inte är något motiverande eller en prioritering. Å 
andra sidan kanske pojkarna har både andra och fler intressen som de utför på sin fritid. Vad 
säger att läsförmågan inte kan vara till grund för ovanstående resultat, känner pojkarna att 
läsningen är krävande kan det vara en orsak till att de ej tar sig an läsningen på sin fritid och 
väljer annat att sysselsätta sig med. Enligt Merisuo-Storm (2006) visar resultatet av studien att 
flickorna läser mer än pojkarna och att de var mer motiverade att ta sig an läsning. Resultatet 
av Boltz (2007) studie visar att pojkarnas intresse till läsning varierade, det som framkom i 
resultatet var att böckerna bör vara underhållande, intressanta men också kopplade till något 
intresse som pojkarna hade för att läsningen skulle upplevas som ett nöje.  
 
5.4 Sammanfattning av diskussion 
I den här studien framkommer det att eleverna inte besöker biblioteket på sin fritid och därför 
är skolbiblioteket mycket viktigt att det finns tillgängligt, eftersom det framkommer att 
eleverna tycker att det är kul och intressant att besöka. Studien visar ingen skillnad på flickor 
och pojkars läsintresse vilket kan bero på utbudet av böcker som fanns på skolbiblioteket. Det 
fanns böcker i alla genrer som tilltalade de flesta eleverna. Emellertid visar studien en skillnad 
från tidigare forskning, att i just den här studien finns det inte “flick- och pojkböcker”, 
eftersom flickorna även var intresserade av spännande eller läskiga böcker.  
I resultatet av studien visar det att läsförmågan är det som bland annat påverkar elevernas 
motivation och intresse till läsning. Det är en faktor som påverkar hur eleverna tar sig an 
läsning därför är det viktigt att eleverna få den stöttningen de är i behov för att få ett gott 
läsintresse.  
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6. Slutsats & didaktiska implikationer  
Tidigare forskning visade att det fanns skillnader i barns läsintresse, vilket kunde bero på 
olika erfarenheter eller förutsättningar. Det visade sig finnas skillnader i pojkar och flickors 
läsintresse och vilken genre de valde att läsa. Syftet med denna studien var att bidra med 
kunskaper om elevers intresse och dess påverkan gentemot skönlitterär läsning. Med hjälp av 
enkät, utvärdering, observationsloggar, foton och video har studien även undersökt hur 
eleverna tagit sig an den skönlitterära läsningen i svenskundervisningen. 
Frågeställningarna som har behandlats och försökts besvaras är följande:  
Vad påverkar elevernas intresse för den skönlitterära läsningen?  
Vilka skillnader framträder i denna studie mellan pojkar och flickors läsintresse?   
 
Slutsatsen i den här studien är att elever gynnades av att besöka skolbibliotek eftersom det var 
en bidragande faktor till ett ökat läsintresse, där kunde de även få ta del av olika genrer och 
fick den stöttning som många elever ansågs sig behöva. Utifrån den här studien förekom det 
inte typiska ”flick- och pojkböcker”, vilket kunde vara ett tecken på att det inte framkom 
könsstereotypa böcker i lika hög grad idag.  
 
Genomförandet av den här studien har givit oss kunskap och lärdom om hur vi kan öka 
elevernas läsintresse och anpassa läsningen efter varje elevs förutsättningar och erfarenheter. 
Det är viktigt att arbeta mot de traditionella könsmönstren eftersom det i den här studien 
utifrån det insamlade materialet inte existerar. Vikten av att ha ett skolbibliotek är både 
betydelsefullt och framgångsrikt för ett ökat läsintresse. Det är något som gynnar både lärare 
och elever, att stötta elever både efter deras intresse och läsförmåga. Det här är något som alla 
verksamma inom skolans värld bör ta del av.  
 
Den här studien har bidragit till ett ytterligare intresse för läsning. Vilka socioekonomiska 
förhållanden påverkar elevernas läsintresse? Hur mycket läser föräldrar för sina barn innan 
förskoleklassen och är det påverkat av om föräldrarna är akademiker eller inte?   
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1    
    JA  NEJ 

1. Jag tycker om att läsa böcker   (    ) (    ) 
2. Jag läser bara böcker för att jag måste  (    ) (    ) 
3. Jag läser för att jag själv vill läsa  (    ) (    ) 
4. Jag läser bara för att min lärare säger det  (    ) (    ) 

JA  NEJ 
5. Jag tycker om att läsa böcker i skolan  (    ) (    ) 

Varför?   
 

6. Jag tycker om att läsa böcker hemma (    ) (    ) 
Varför?  
 

    JA  NEJ  
7. Har DU egna böcker hemma?    (    ) (    ) 
8. Tycker du om att ha tystläsning i skolan? (    ) (    ) 

Varför?  
    JA  NEJ  

9. Jag brukar besöka biblioteket på min fritid (    ) (    ) 
 

10. När du väljer en bok från bokhyllan, varför väljer du just den boken? 
 
 
 
 

11. Har du några tips på hur läsningen i skolan kan bli roligare och intressantare?  
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8.2. Bilaga 2 
 
Utvärdering av ”läskvarten” 

 
 
 
 Ja                  Nej 
Tycker du att läsningen har blivit roligare?    Totalt 23  
 
 
Vilket moment i läskvarten tyckte du var mest lärorikt?          
 
                                                                                        Boksamtal 
  
 
                                                                              Frågor om boken        
 
                                            
                                                                              Bokrecension    
 
Vilket moment i läskvarten tyckte du var roligast?   
 
 
                                                                                        Boksamtal 
  
 
                                                                              Frågor om boken        
 
                                            
                                                                              Bokrecension    
 
                                     Ja                                Nej  
Vill du fortsätta med läskvarten?    
 2 ej svar 
                                                         
Tycker du att det är svårt att välja en bok efter din läsförmåga?    Ja         Nej  
  
2 ej svar 
 
 
Tycker du att det är bra att en vuxen hjälper dig att hitta en bok som passar dig?    Ja         Nej  
1 ej svar   

22 1 

6 

13 

4 

5 

14 

4 

3 18 

7 14 

7 15 
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8.3. Bilaga 3  
Läsintresse Läsning erfarenheter – fritid – bibliotek Olika genrer / val av böcker Läskunnighet 
    JA  NEJ 

1. Jag tycker om att läsa böcker   (    ) 9p 10 f (    )  2p 1 f 
2. Jag läser bara böcker för att jag måste  (    ) 3 p 2 f (    ) 8p 9 f 
3. Jag läser för att jag själv vill läsa   (    ) 9 p 11 f (    )  1 p 1 

og(p).  
4. Jag läser bara för att min lärare säger det  (    ) 5 p 5f (    ) 6p 6f 

JA  NEJ 
5. Jag tycker om att läsa böcker i skolan  (    ) 9 p 11 f (    ) 2p 

Varför?   
Pojkar 8 st ja - Bra böcker. Ja men ej Lasse maja böcker. Roligt x3. Kul och intressant. 
Roliga och spännande böcker. Lär mig nya ord  
Flickor 10 st -  Gillar att läsa med kompisar. Bra böcker. Lär mig fler bokstäver. Lär sig mer 
om bokstäver. Spännande. Blir bättre på att läsa x 2. Kul x4. Roligt x3 ,  
Pojkar 2 nej – Tråkigt. Tyst.  
    JA NEJ 

6. Jag tycker om att läsa böcker hemma (    ) 7p 11f (    ) 4p 
Varför?  
Pojkar Nej 2 svar – Har bättre saker för mig. Tråkigt  
Pojkar Ja 5 svar - Välja böcker själv. Bra böcker. Roligt. Jag får läsa hur jag vill.  
Flickor 10 ja – Läsa för mamma pappa x3 (roligt). Bra. Kul x 2. Endast min läxbok. Man 
behöver inte läsa själv. Kul att läsa olika böcker. Roligt x 2. Läsa ifred.  
 

    JA  NEJ  
7. Har DU egna böcker hemma?    (    ) 10p 11f (    ) 1p 
8. Tycker du om att ha tystläsning i skolan? (    ) 9p 8f (    ) 2p 3f 

Varför?  
Pojkar 8 Ja - Lugnt och skönt. Roligt.  
Flickor 7 Ja - Lugnt och skönt.  
Pojkar Nej – För tyst. Tråkigt 
Flickor 3 Nej – Tråkigt, gillar inte att det är tyst, vill ha det ibland.  
 
    JA  NEJ  

9. Jag brukar besöka biblioteket på min fritid (    ) 2p 4f (    ) 9p 7f 
 

10. När du väljer en bok från bokhyllan, varför väljer du just den boken? 
Pojkar -  Utseendet på boken. Lagom text. Spännande, Mindcraft eller hur man bygger olika 
saker x???. Spännande. Ska se rolig ut x 3. Vet inte.  
 
Flickor – Rolig x6.  Spännande x4. Lätt x2. Vill läsa något nytt. Inte mycket text. Enkel bok 
inte svår text. Passande. Intressant. Rolig fakta om djur x2. Handla om djur??? Framsidan och 
bilderna.  
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Har du några tips på hur läsningen i skolan kan bli roligare och intressantare?  
Pojkar - Köpa mer spännande böcker x2 . Låna roliga böcker. Ler när jag läser roliga böcker 
och blir glad. Sortera böckerna. Läsa för en kompis x2. Prata med en kompis om boken x2.  
 
Flickor - Fler böcker. Någon kan lyssna på en när man läser. Läsa mer och kolla på bilder. 
Läsa tillsammans och prata om boken.  
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